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Het echtpaar Gouda is niet onbekend in IJmuiden. Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos

Zowel Arie als Corrie kwamen in 1940 
ter wereld, hij in februari in Santpoort 
en zij in december in het Utrechtse 
dorpje Kockengen. Op 19-jarige leef-
tijd ging Corrie met haar broers en 
zussen op een warme zomerdag 
zwemmen in het zwembad van 
Doorn, dat zich pal naast het terrein 
van de marinierskazerne bevindt. 
Arie: ,,De eerste zes weken van je 
dienstplicht moest je binnenblijven, 
maar het was een bloedhete dag en 
er was niets te doen. Met een man of 
zes zijn we toen naar buiten gegaan 
en over het hek geklommen.’’ Om na 
het zwemmen het chloor uit het 
zwembad van je lijf te spoelen, 
stonden Arie en Corrie uiteindelijk op 
hetzelfde moment onder de douche. 
Corrie, lachend: ,,Hij had natuurlijk 
wel al naar me zitten kijken.’’ De twee 
raakten met elkaar in gesprek en 
Corrie gaf Arie haar adres. Toen hij na 
enkele weken legaal van het terrein 
af mocht, zocht hij haar op.

Brandwacht tweede klasse
Corrie deed in die tijd huishoudelijk 
werk en naaiwerk, maar bleef ook 

enkele dagen per week thuis om 
haar moeder te kunnen bijstaan. Ze 
trouwde in 1962 met Arie en het stel 
vestigde zich uiteindelijk in IJmuiden. 
Het stel kreeg een dochter en drie 
zoons. Toen de in 1959 opgerichte 
beroepsbrandweer van IJmuiden op 
zekere dag een personeelsadver-
tentie plaatste, greep Arie zijn kans. 
Hij solliciteerde en werd aange-
nomen als brandwacht tweede 
klasse. De schriftelijke bevestiging 
van zijn aanstelling heeft hij nog 
altijd in zijn bezit. Het bruto maand-
salaris: ƒ 604,90. Voor die tijd een 
heel bedrag, maar Arie en Corrie 
vonden het lastig om er, met een 
groeiend gezin, van rond te komen. 
Daarom bleef Arie nog een dag in de 
week (later twee) bij de visafslag 
werken. Als beroepsbrandweerman 
klom hij intussen in rang, uiteindelijk 
werd hij bevelvoerder bij de IJmui-
dense brandweer. ,,Ik heb ruim dertig 
jaar bij de brandweer gewerkt. Na 
mijn pensionering hebben ze me 
nog teruggeroepen na de vuurwer-
kramp in Enschede en de cafébrand 
in Volendam. Toen heb ik nog enige 
tijd brandveiligheidscontroles 
uitgevoerd.’’

Baptistengemeente
Het echtpaar Gouda vervulde samen 
twintig jaar lang de functie van 
koster bij de Baptistengemeente in 
IJmuiden. 
Hier kwam het echtpaar jaren 
geleden in contact met een Ghanese 
broeder. ,,Hij heeft in Ghana een 
nieuwe kerk opgezet en wij hebben 
dat vanuit de gemeente onder-
steund. In de loop der jaren zijn 
meerdere mensen vanuit hier naar 
Ghana afgereisd. Wij zijn samen met 
vrienden uit de baptistengemeente 
ook veertien dagen in Ghana 
geweest en we hebben het daar heel 
� jn gehad.’’ Ook tuinieren is al jaren 
een gezamenlijke passie van Arie en 
Corrie. ,,We hebben samen veel tijd 
besteed aan onze volkstuin in Drie-
huis. Werken in de tuin geeft rust en 
zicht op Gods prachtige schepping.’’ 
De familie Gouda telt inmiddels elf 
kleinkinderen en vijf achterkleinkin-
deren, de zesde is op komst. En een 
traditie die Arie en Corrie ooit zijn 
gestart, houden ze tot op de dag van 
vandaag in ere: zaterdag is patatdag. 
Corrie: ,,Ik gaf de kinderen vroeger 
altijd al patat op zaterdag. Later 
kwamen ze met hun vrienden en 
vriendinnen, nu komen ze nog 
steeds, met de kinderen en achter-
kleinkinderen. Die noemen mij 
inmiddels al oma patat. 
Wij zijn heel dankbaar dat we dit 
samen mogen beleven met ons 
gezin.’’ 
 Een uitgebreide versie van dit artikel 
is op www.jutter.nl te vinden.

IJmuiden - Gisteren was het precies zestig jaar geleden dat Arie Gouda en 
Corrie Paardenkooper elkaar eeuwige trouw beloofden. Het huwelijk 
werd destijds in Doorn gesloten, de plek die vooral bekend staat vanwege 
de marinierskazerne die daar gevestigd is. Het was jarenlang de woon-
plaats van het gezin Paardenkooper, want Corries vader was sergeant bij 
de mariniers. Ook Arie Gouda kwam in Doorn terecht toen hij werd opge-
roepen voor de dienstplicht. Hij volgde er de mariniersopleiding en het 
was in die periode dat de twee elkaar voor het eerst ontmoetten.

Corrie en Arie Gouda zestig jaar getrouwd: 
,,Eerste ontmoeting was onder de douche!’’
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0251-674433
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Mededelingen

Ik ben Tommy Panis, 28 jaar oud, werk-
zaam in de IT en sinds kort ook als frac-
tievoorzitter van FVD en raadslid in 
de gemeente Velsen. Ik ben geboren en 
getogen in IJmuiden en voel me door 
mijn wortels in de stad ook een rasech-
te IJmuidenaar. Ik ben sinds mijn 16e 
politiek actief, zowel bij politieke jon-
gerenorganisaties als sinds het eerste 
uur bij Forum voor Democratie. 

Het levende voorbeeld van waarom ik de po-
litiek in ben gegaan, zien we nu in IJmuiden. 
Een all-inclusive supercruiseschip voor asiel-
zoekers, terwijl IJmuidenaren hun rekenin-
gen niet meer kunnen betalen en jarenlang 
moeten wachten op een woning. Het is in mijn 
ogen onderdeel van een grotere trend waar-
bij Nederlanders elke keer weer op de laatste 

plaats komen. Momenteel hebben statushou-
ders voorrang op huurwoningen, dit is in een 
landelijke woningcrisis onacceptabel. Ik ga in 
de gemeenteraad mijn best doen om Velsena-
ren weer voorrang te geven bij het toewijzen 
van woningen.  Ik wil dat er ook meer betaal-
bare woningen voor starters komen. Twee an-
dere doelen, die ik heb binnen de politiek, zijn 
het bestrijden van oikofobie en microfobie. 
Dat is een uiting van zel� aat en de angst en 
schaamte voor de eigen identiteit. Het resul-
taat van die twee symptomen is een drift naar 
globalisme en het blind tekenen van verdra-
gen en samenwerkingscontracten met over-
koepelende instanties, zoals de EU, het WEF, 
de VN of andere globalistische lobby-partijen. 
Deze tendens zien we nu ook al terug in het 
gemeentelandschap. Hoe meer de Velsenaar 
zijn identiteit kwijtraakt en zijn soevereiniteit 

verloochend, hoe makkelijker het zal zijn voor 
politici om onze vrijheden in te perken, bezit 
te ontnemen en meer macht toe te eigenen.
Koningin Margrethe van Denemarken zei ooit 
over het verlies van cultuur en identiteit het 
volgende: ‘Een boom zonder wortels zal om-
vallen, terwijl een boom met wortels uiteinde-
lijk onderdeel wordt van een bos.’
Ik wil mensen laten inzien dat we op de schou-
ders van reuzen staan. Van de kanaalgravers 
tot aan de staalwerkers, Velsenaren hebben te 
hard gewerkt om nu klakkeloos gepasseerd te 
worden door statushouders. 
Om deze reden zie ik mijn “strijd” in de Vel-
sense gemeenteraad als een identitair verzet 
tegen zel� aat. Deze strijd is nodig voor een 
wederopbouw van onze gemeente. En om een 
eerlijke kans te geven aan onze nieuwe
generatie.

Raadscolumn Tommy Panis (Forum voor Democratie): 
Weer voorrang voor Velsenaren bij toewijzen woningen

Omdat uw variabele deel van het recycle-
tarief vanaf januari 2023 wordt bepaald door 
het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt, is 
het de uitdaging om zo min mogelijk restafval 
over te houden. Sorteeranalyses laten zien 
dat er nog veel bruikbare grondsto� en in het 
restafval zitten, die u zelf thuis kunt schei-
den. Omdat het soms lastig is om te bepalen 
welk afval in welke bak hoort, kunt u hiervoor 

Goed afval scheiden = 
weinig restafval

de handige HVC afval-app gebruiken. Deze 
kunt u gratis downloaden in de App Store 
(iPhone) of Play Store (Android toestellen). 
In de afvalwijzer kunt u een product scannen 
of er een foto van maken; de app geeft dan aan 
waar het afval thuishoort. 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u in de nieuwe 
HVC app ook zien hoe vaak u restafval heeft 
aangeboden. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Verwarm alleen de 
ruimte waar je bent

ca.€ 310 per jaar

Draai de verwarming uit in ruimtes 
waar je niet bent. Sluit ook alle 
tussendeuren.

Op dit moment komen inwoners via ver-
schillende organisaties of ingangen bij 
het Sociaal Wijkteam Velsen terecht. 

Vanaf 1 november verandert dit. Vanaf dat 
moment bestaat er nog maar één toegang 
tot maatschappelijke ondersteuning die ge-
boden wordt via het Sociaal Wijkteam Vels-
en. We noemen dit het Contactpunt Sociaal 
Wijkteam Velsen. 
Ook de toegang tot Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners en MEE & de Wering ver-
loopt dan via dit contactpunt.
Inwoners van Velsen kunnen bij dit contact-
punt terecht met vragen over geldzaken en 

Contactpunt Sociaal 
Wijkteam Velsen

administratie, werk, gezondheid, wonen, vri-
jetijdsbesteding en sociale contacten. 
Ook wanneer inwoners iets willen betekenen 
voor hun wijk zijn ze van harte welkom. 

Het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen is 
elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 
9.00 uur en 13.00 uur via 088-8876970 of per 
mail contact@swtvelsen.nl. 
Daarnaast kunnen inwoners met hun vragen 
op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur 
zonder afspraak binnenlopen in Sluis 751 
aan de Lange Nieuwstraat 751 in IJmuiden. 
Voor meer informatie kijk op www.swtvels-
en.nl. 
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Zo is de herfst bijvoorbeeld het beste 
seizoen om bomen, heesters, hagen 
en klimplanten te planten. Door de 
relatief hoge bodemtemperatuur en 
vochtige lucht kunnen planten zich 
goed wortelen. Constant water 
geven is ook niet nodig, want dat 
doet de lucht voor ons. Het planten 
in de herfst zorgt voor een groeivoor-
sprong in het voorjaar. Op deze 
manier kunt u al vroeg in het voor-
jaar genieten van uw tuin.

Duurzame beplanting
Ben Crezee, mede-eigenaar van Tuin-
plantencentrum Loef, benadrukt: 
,,Heel vaak hoor je in de regio dat 
Loef alleen voor hoveniers en zake-
lijke klanten zou zijn. Niets is minder 
waar! We zijn er voor alle mensen 
met liefde voor een mooie groene 
tuin. We adviseren particuliere 
klanten graag bij het maken van de 
juiste keuze voor beplanting. Door 
het juiste advies en het maken van 
de juiste keuzes kunt u jarenlang 
plezier hebben van tuinplanten. Op 
deze manier dragen we allemaal ons 
steentje bij om Noord-Holland een 
stukje groener te maken. Denk 
bijvoorbeeld aan bomen en struiken 
die mooie bessen geven, deze zijn 
goed voor de vogels die de bessen 
weer eten. Daarnaast zorgen bomen 
voor de opname van CO2 en geven 
ze verkoeling in de warme periodes. 
Door het maken van plantvakken in 
plaats van teveel bestrating in de 
tuin ontstaat er een natuurlijke 
manier van regenwaterafvoer. 
Kortom er zijn genoeg duurzame 
redenen om meer tuinplanten en 
bomen te planten in onze tuinen.’’

Advies

Natuurlijk kunnen de medewerkers 
van Loef de kennis en liefde voor hun 
vak vertalen in vakkundige adviezen 
over bijvoorbeeld het aanplanten, 
het onderhoud, de verzorging en het 
snoeien van heesters, bomen en 
vaste planten. Ook in de herfst kan je 
tuin er kleurrijk bijstaan en misschien 
wel juist dan. Ben zegt: ,,De herfst is 
niet grauw, moeder natuur gebruikt 
de mooiste kleurpotloden in dit 
seizoen. Van goudgeel tot 
donkerpaars, allemaal prachtige 
kleuren die sfeer geven in een tuin. 
Wil men niet meteen bomen of hees-
ters planten, dan kan er natuurlijk 
ook gekozen worden voor bijvoor-
beeld siergrassen. Deze blijven lang 
zichtbaar en bieden in het najaar 
voedsel voor vogels en kleine dieren 
of een winterhuis voor de egels.’’

Bollentijd
Ben gaat verder: ,,Bloembollen 
oubollig? In onze ogen niet! Bollen 
geven je winterse tuin nog meer 
kleur want waar de rest van de 
planten zich midden voorjaar pas 
tonen, komen bloembollen vlak na 
de winter de grond uitpiepen. Het 
voorjaar meldt zich.’’
Zo is Tuinplantencentrum Loef onder 
leiding van Henk de Graaf en Ben 
Crezee een bron van inspiratie voor 
heel veel plantenliefhebbers. Samen 
met het hele Loef-team wordt 
gezorgd voor een gemoedelijke sfeer 
en ruime aandacht voor de klant. 
Niet alleen voor professionals maar 
iedere liefhebber van een sfeervolle, 
groene tuin, het hele jaar door, is hier 
aan het juiste adres als het gaat om 
planten van uitstekende kwaliteit. 
Kijk op de site wat wij voor u doen: 
www.tuinplantencentrumloef.nl.

Velserbroek - Tuinplantencentrum Loef biedt al meer dan vijftig jaar een enorm assortiment tuinplanten, hees-
ters en bomen. Het bedrijf is leverancier van groen voor hoveniers, maar juist ook voor particulieren die prijs 
stellen op de uitstekende service en gedegen kennis die Loef biedt. Het hele jaar door is er een ruime voorraad 
tuinplanten op het terrein van ongeveer 10.000 m2 en staan de medewerkers klaar met vakkundige tips voor 
ieder seizoen.

Het hele jaar door een 
prachtige tuin

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Seinpostweg 70, bouwen opslagloods 

(17/10/2022) 117365-2022
• IJmuiderstraatweg 65, bouwen dakop-

bouw (18/10/2022) 118181-2022
• Groeneweg 39, bouwen dakopbouw 

(18/10/2022) 118178-2022
• Fahrenheitstraat 10, bouwen erker 

(20/10/2022) 119047-2022
Velsen-Zuid
• Stelling 54, plaatsen sanitair gebouw 

(18/10/2022) 118173-2022
Velsen-Noord
• Reyndersweg 201, tijdelijk (7 jaar) 

plaatsen containerbar (17/10/2022) 
117691-2022

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, bouwen erker 

(21/10/2022) 119309-2022

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Van Wassenaerstraat 36, bouwen da-

kopbouw (18/10/2022) 90603-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, verbouwen 

bijgebouw naar woning en plaatsen 
2 dakkapellen (20/10/2022) 100715-
2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 14, vergroten dakop-

bouw (20/10/2022) 83580-2022

Ingediende aanvraag onthe�ng werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
• Dokweg, onderhoud asfalt, van 13 

december 2022 19:00 uur t/m 16 de-
cember 2022 06:00 uur (19/10/2022) 
118632-2022  

Velsen-Noord
• Velsertraverse N197, werkzaamheden 

aan viaduct, van 28 november 2022 t/m 
1 maart 2023 van 06:00 tot 22:00 uur 
(19/10/2022) 118350-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• “Verkoop slagerij artikelen”, elke za-

terdag voor 5 jaar vanaf 1 januari 2023, 
locatie: Kennemerplein (19/10/2022) 
118421-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Heel IJmuiden Danst”, op 15 juli 2023 

van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (16/10/2022) 117251-2022

• Afsluiting zomerseizoen IJmuiden”, 
op 2 september 2023 van 14:00 tot 
23:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 
(16/10/2022) 117253-2022

Velsen-Zuid
• “X Valley”, op 30 oktober 2022 van 

10:00 tot 17:00 uur, locatie: recre-
atiegebied Spaarnwoude (15/10/2022) 
117486-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 6 en 8), 

wijzigen woningen (bouwen kelder; 

wijziging op verleende vergunning 
22193-2022) (18/10/2022) 105827-
2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 29, kappen 

boom (18/10/2022) 109857-2022

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 28, bouwen erker 

(voorkant), plaatsen dakkapel (voork-
ant) en interne constructiewijziging 
(18/10/2022) 100537-2022

• Burgemeester Enschedélaan 35, bou-
wen dakopbouw (20/10/2022) 109746-
2022

Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakka-

pel (achterkant) (18/10/2022) 102131-
2022

Velserbroek
• Elisabeth Vijlbriefstraat 25, bouwen 

dakopbouw (28/10/2022) 95148-2022
• De Zeiler 98, bouwen berging (voor-

kant) en dichtbouwen nis voordeur 
(20/10/2022) 102239-2022

• De Zeiler 100, bouwen berging (voork-
ant) (20/10/2022) 108198-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en 0014, real-

iseren verdiepingsvloer (20/10/2022) 
68257-2022

Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
IJmuiden
• 86082-2022 ‘Open Nederlands Kam-

pioenschap Blokart’, op 29 en 30 okto-
ber 2022 van 09:00 tot 17:00 uur, loca-
tie: IJmuiderstrand zone 3 (20/10/20

Overige bekendmakingen 
• Kapmelding: verwijderen van een Es 

vanwege de aantasting van de wilgen-
houtrups bij een tuin aan  De klipper in 
Velserbroek.

• Kapmelding: verwijderen van een 
Pyrus vanwege de zeer slechte conditie 
aan de Zwanenbloembocht 58 in Vel-
serbroek.

• Kapmelding: verwijderen van een 
Sorbus vanwege schimmelaantasting 
bij het grasveld van de Gildenlaan ter 
hoogte van nr 91-117 in Velsen-Noord.

• 20 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen door middel van 
het plaatsen van bord E4: Siriusstraat, 
t.h.v. nummer 16 in IJmuiden, Wijker-
straatweg, t.h.v. nummer 179 in Velsen-
Noord, Op het grote parkeerterrein, 
t.h.v. Zon Bastion 10 in Velserbroek, 
Burgemeester Rambonnetlaan, t.h.v. 
nummer 50 in IJmuiden, Zwanebloem-
bocht, t.h.v. nummer 46 in Velserbroek, 
Dobbiuslaan, t.h.v. nummer 35 in Sant-
poort-Noord, Vijverweg, t.h.v. nummer 
21 in Velsen-Noord, Cepheusstraat, 
t.h.v. nummer 25 in IJmuiden, Vi-
erkante Bos, t.h.v. nummer 12 in 
IJmuiden, Wijk aan Zeeërweg, t.h.v. 
Homburgstraat 78 in IJmuiden.

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

Bekendmakingen





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

Begroting 2023 De roerige tijden houden aan, maar 
financieel gaat het beter met de ge-
meente. De tijd van bezuinigingen is 
gelukkig voorbij. Dit biedt ruimte om 
enerzijds inwoners die in de financiële 
problemen komen te helpen, anderzijds 
om te investeren in een toekomst-
bestendig Velsen.

We zetten meer in op voorkomen van 
(financiële) problemen, participatie en 
woningbouw. In het raadsprogramma 
hebben we dit als prioriteit meegegeven.
Er gaat flink gebouwd worden deze 
periode. In Velsen-Noord moet er nu 
echt wat gaan gebeuren. Wij roepen 
het college op om snel actie te onder-
nemen in de Gildenbuurt en het achter-
stallig onderhoud van sociale huur-
woningen in de rest van de gemeente. 
Wij gaan er misschien niet direct over, 
maar kunnen net als bij Tata Steel wel 
druk zetten. 
Er liggen nog flinke uitdagingen, zoals 
de leefbaarheid, luchtkwaliteit, energie-
transitie en ga zo maar door. In deze 
begroting reserveren we voldoende 
geld om plannen door te zetten en 
stappen te maken naar een toekomst-
bestendig Velsen. Een oproep aan 
inwoners: Laat je stem horen! Samen 
bouwen we verder aan een nóg mooier 
Velsen.

Joost Bleekman
Velsen Lokaal

GroenLinks heeft de begroting 2023 
beoordeeld op een aantal criteria. 
Is de begroting sluitend? Voldoet de 
begroting aan de wettelijke en door 
de raad vastgestelde criteria? Beide 
vragen kunnen met ja worden beant-
woord. 
Gelukkig heeft het college inciden-
teel extra geld beschikbaar gesteld, 
waarmee de raad extra “kleur” aan de 
begroting kan geven. Aangezien je één 
euro maar één keer kunt uitgeven, ging 
het er de afgelopen maanden in diverse 
sessies niet zozeer over de begroting, 
maar vooral over het inkleuren daarvan. 
Het college had hiervoor bijna 
100 kanskaarten om deze begroting 
extra accenten te geven. 
Voor deze extra middelen heeft Groen-
Links bekeken welke kaarten het best 
bijdragen om onze gemeente nóg 
Gezonder, Groener en Eerlijker te 
maken. Wat GroenLinks betreft zouden 
deze extra gelden vooral moeten gaan 
naar extra (preventieve) armoede-
bestrijding, meer maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren, meer geld 
om huishoudens helpen te besparen 
op hun energierekening, alsmede meer 
geld naar jeugd en sport. 
GroenLinks is dan ook blij dat het 
college veel van onze suggesties heeft 
kunnen overnemen. 

Iskandar Sitompul
GroenLinks

Wat vinden de politieke partijen van de begroting?
Hoeveel gaat de gemeente Velsen het aankomende jaar uitgeven? Komt er extra geld voor veiligheid, voor 
cultuur of voor de aanleg en het onderhoud van wegen? Dat wordt bepaald in de begroting, het huishoudboek 
van de gemeente. Die is in onderwerpen (programma’s) opgedeeld. 

Bekijk de behandeling van de Begroting
De gemeenteraad van Velsen is door u gekozen. Uw volksvertegenwoordigers bespreken 
de begroting op 3 november vanaf 17.00 uur. U kunt deze en alle vergaderingen van de 
gemeenteraad volgen via de livestream op velsen.raadsinformatie.nl en via RTV Seaport.

Reageren 
Wilt u reageren op de bijdrage van een fractie? Alle partijen en raadsleden vindt u op 
wie is wie op velsen.raadsinformatie.nl/leden

Het college van Burgemeester en Wethouders doet hiervoor een voorstel en legt dat vervolgens voor aan 
gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de begroting op 3 november 2022 bepaalt de gemeenteraad 
waar het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat. Een belangrijk moment voor de gemeenteraad. 
Lees ahier waar de verschillende politieke partijen zich sterk voor willen gaan maken in 2023.

Per 
programma 
staan drie 

vragen 
centraal: 

Wat willen wij in
Velsen bereiken? 

Wat gaat dit 
kosten?

Wat doet de 
gemeente daarvoor?

1 2 3

Waar komt ons geld vandaan? begroot 
2022

begroot 
2023

(bedragen x € 1.000)

1 Algemene uitkering € 114.248 € 127.413

2 Uitkerings-verstrekkingen € 20.924 € 20.924

3 Lokale he�ngen (oa OZB/ riool/ afval/etc) € 37.988 € 38.701

4 Grondexploitaties € 2.417 € 10.129

5 Overige inkomsten € 18.202 € 17.450

6 Onttrekkingen reserves € 4.359 € 3.329

Totaal € 198.139 € 217.947

Waar gaat ons geld naar toe? begroot 
2022

begroot 
2023

(bedragen x € 1.000)

1 Burger en bestuur € 17.357 € 19.107

2 Ondernemend en duurzaam Velsen € 15.845 € 16.262

3 Organisatie en financiën € 39.143 € 51.119

4 Vitaal en sociaal Velsen € 97.073 € 99.770

5 Wonen en leven in Velsen € 27.300 € 29.954

Totaal € 196.719 € 216.212

6

2

3

4
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1

1
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Het verschil tussen de baten en lasten is het resultaat. Dit resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve.



D66Velsen zet deze begroting in op 
kansen. Kansen voor een gezonde 
leefomgeving, kansen voor een woning 
en kansen om jezelf te kunnen zijn. 

Wij zijn erg blij met de voorgestelde 
investeringen voor ons lokale klimaat-
akkoord en het programma gezondheid 
en luchtkwaliteit. In de IJmondregio 
staat de luchtkwaliteit, en daardoor 
de gezondheid, onder druk. We moeten 
dan ook blijven werken aan gezondere 
lucht.
Wij zijn ook tevreden met de investe-
ring om woningbouw te versnellen. Het 
tekort aan woningen is nog altijd erg 
groot en de prijzen zijn erg hoog. Zeker 
voor jongeren en starters. Het gaat er 
niet alleen om hoe snel en hoeveel je 
bouwt, maar vooral ook voor wie je 
bouwt. D66Velsen blijft zich daarom 
inzetten voor meer betaalbare wonin-
gen. Helaas is het in onze samenleving 
niet voor iedereen vanzelfsprekend 
om zichzelf te kunnen zijn. Dat vraagt 
om bewustwording en voorlichting. 
D66Velsen vindt het daarom jammer 
dat in de begroting geen geld is vrij-
gemaakt voor voortzetting van het 
regenboogbeleid. Wat D66 betreft 
gaan we met dat beleid door, dus 
daar gaan we ons nog voor inzetten.

Bas de Ruig
D66 Velsen

Op 3 november wordt de gemeente-
lijke begroting vastgesteld. Een grote 
hoeveelheid aan cijfers, maar die cijfers 
bepalen wel wat we voor onze inwoners 
kunnen betekenen. Als PvdA Velsen 
maken we ons zorgen over een grote 
groep mensen met een laag inkomen. 
Veel van hen wonen in slecht geïso-
leerde woningen. Wij pleiten voor een 
wijkgerichte aanpak van energiebe-
sparing en zien het als noodzakelijk 
dat er budget vrij komt, waarmee we 
onze inwoners en verenigingen in nood 
ondersteunen. 

De begroting die 3 november aan de 
raad wordt voorgelegd, is sluitend. 
Wel zien wij dat de gemeente beperkt 
middelen reserveert om haar inwoners 
te ondersteunen. Juist in een tijd waarin 
dat hard nodig is. Een veilig woon- en 
leefklimaat is belangrijk, ook voor onze
jeugd. Hier wordt op ingezet met een
extra jeugdboa’s. Maar dit is te een-
zijdig. We willen daarom met een 
amendement inzetten op uitbreiding 
van het jongerenwerk om de jeugdzorg 
te ontlasten. 

Gelukkig zijn er wel voldoende middelen 
voor het versnellen van de woning-
bouw. Dit is ook in Velsen hard nodig. 

Ahmet Karateke
PvdA

Wat de VVD Velsen betreft staan er een 
hoop goede zaken in de voorgestelde 
begroting voor 2023. Met het aan-
nemen van handhavers gespecialiseerd 
in omgaan met jeugd (Jeugdboa’s) en 
investeren in verkeersveiligheid maken 
we Velsen weer een stukje veiliger. Ook 
het blijven steunen van citymarketing, 
SHIP en de offshore wind sector zijn 
positief. 

Dit terwijl de lasten voor ondernemers 
niet meer dan 2% stijgen, wat goed 
is voor de werkgelegenheid. Natuur-
lijk ook belangrijk is investeren in het 
versnellen van woningbouw. Daar is ook 
een kritiekpunt voor de VVD Velsen. 
We gaan extra ambtenaren aannemen 
om bouwprojecten sneller een vergun-
ning te geven, dan moet dat ook wel 
gebeuren. Hier blijft de VVD scherp op!
Ook kan er meer gedaan worden voor 
sporten en telefonische dienstverlening. 
Wij willen investeren in speel- en be-
weegplekken voor kinderen en volwas-
senen. Wij willen de huur van sport-
verenigingen in deze tijden niet ver-
hogen.  Wij hebben signalen gekregen 
dat de gemeente telefonisch nog niet 
goed genoeg bereikbaar is. Hier gaat 
de VVD Velsen zich voor inzetten!

Cas Schollink
VVD Velsen

Het college denkt ons een sluitende 
begroting aan te bieden, maar niets is 
minder waar. LGV is van mening, dat 
de grondslag van deze begroting moet 
worden geactualiseerd. De gehanteerde 
percentages zijn niet toereikend. De 
inflatie en kostenstijgingen (looneisen 
en materialen) zijn naar grote hoogte 
gestegen, daar is geen rekening mee 
gehouden. Om deze reden is de be-
groting volgens ons achterhaald.
Wat LGV betreft maken wij de volgende 
keuzes:
• LGV vindt het nog steeds zeer 

belangrijk dat alles op alles wordt 
gezet om de jeugd en drugsoverlast 
aan te pakken en daarvoor extra 
jeugdboa’s aan te stellen.

• Versnelde woningbouw en de herstruc-
turering van met name Velsen-Noord.

• Versterken van vroegsignalering en 
extra inzet op armoede- en/of schulden.

• Voldoende geld voor Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. De kade in Velsen-Noord 
geheel over te dragen aan Zeehaven 
IJmuiden NV, voor meer aandelen. 
Zodat we structureel geld ontvangen, 
zoals nu de kadegelden. 

• Bij vrijstelling van leges wil LGV dat 
ook de Dorpsfeesten worden mee-
genomen. Wij zijn een vrij grote 
gemeente maar bestaan uit dorpen.

Leo Kwant
LGV

ChristenUnie is over de hele linie 
redelijk tevreden met de begroting, 
zoals deze er nu ligt.   

Gelukkig waren grote bezuinigingen 
dit keer niet nodig. Voor komend jaar 
wordt meer geld uitgetrokken voor 
Jeugdboa’s; medewerkers die tijdig 
kunnen ingrijpen als jongeren in crimi-
naliteit dreigen te belanden. Dit doen 
ze niet door te bestraffen (al kunnen 
ze dat wel als het écht nodig is), maar 
door jongeren te begeleiden naar het 
goede pad. Maar we zien dan ook 
graag nog een jongerenwerker om 
ze op het goede pad te houden. 
Daarnaast is er veel aandacht voor 
duurzaamheid en woningbouw.  

Belangrijk punt in deze voor veel in-
woners onzekere tijden is armoede-
bestrijding. Hiervan is nog niet duidelijk 
waar deze het hardst nodig is. Daarom 
gaan we hierover eind november nog 
met het college in overleg, als er meer 
zicht is op de financiële ontwikkelingen.   
En uiteraard blijft ChristenUnie scherp 
letten op de financiële positie van de 
gemeente. De reserves van Velsen zijn 
de afgelopen jaren flink afgenomen. 
Daarom willen we weer wat buffer 
opbouwen. 

Frank Cornet
ChristenUnie

De begroting besteedt veel aandacht 
aan duurzaamheid en klimaat. Wat 
FVD betreft zou de begroting zich 
meer moeten richten op de huidige 
problemen van Velsenaren. 

Veel inwoners komen nu in de financiële 
problemen door een hoge energie-
rekening en dure boodschappen. 
Wat FvD betreft wordt er in de 
begroting te veel aandacht besteed 
aan landelijke en internationale ont-
wikkelingen. Wij zouden nog meer 
aandacht willen voor Velsen en de 
pro  blemen die hier lokaal spelen. 
Wij zouden in de begroting meer 
aandacht willen voor woningbouw en 
dan met name voor startende jongeren. 
Jongeren zouden niet jaren moeten 
wachten op een woning. Het is echt 
tijd om flink te bouwen. Wij gaan in 
de gemeenteraad ons best doen om 
Velsenaren weer voorrang te geven 
bij het toewijzen van woningen. 
Het liefst niet alleen met de focus op 
alternatieve woningen zoals tiny-houses 
en prefab woningen, maar ook gewoon 
toekomstbestendige woningen van 
steen.  

Tommy Panis
Forum voor Democratie

Het is gelukt om een redelijk positieve 
begroting te presenteren. Maar ook één 
met onzekerheden. Denk alleen maar 
aan de inflatie en de energie prijzen. 
De Rijksoverheid zal moeilijke beslis-
singen moeten nemen die van invloed 
zijn op onze inwoners.
Voor vele huishoudens en ondernemers 
breekt een onzekere periode aan. Ener-
gieprijzen zijn ook van grote invloed op 
ons vastgoed, zwembad en de sport-
verenigingen. Onduidelijk is nog of en 
hoe zij gecompenseerd gaan worden. 
Gelukkig zijn we wel in staat om extra 
te investeren in de zorg en het alge-
meen welzijn van onze inwoners.
Het CDA gaat vooral inzetten op armoe-
debestrijding, veel aandacht voor jeugd 
en gezin (1 loket). Investeren in veilig-
heid met o.a. de inzet van jeugdboa’s,  
Eén tegen eenzaamheid, en vooral 
focussen op signalering.
De krapte op de arbeidsmarkt is van 
invloed op onze gemeentelijke orga-
nisatie, waardoor we doelen lastiger 
kunnen realiseren. Met name bij het 
versnellen van woningbouw. 
De gemeente moet een pas op de 
plaats maken met extra investeringen. 
Vooral om ons weerstandsvermogen 
te versterken,  om tegenvallers beter 
op te kunnen vangen die er ongetwij-
feld zitten aan te komen.

Cees Sintenie
CDA

Op dit moment leven we van crisis naar 
crisis en helaas merken we dit ook 
lokaal. Onze begroting is nu sluitend, 
alleen hoe reëel is dat gezien de hui-
dige omstandigheden. De prioriteiten 
binnen het raadsakkoord zijn duidelijk 
en daar is ook goed naar gekeken. Voor 
Forza! IJmond is er nog een belangrijke 
prioriteit bij gekomen en dat is bestrij-
ding van de (kinder)armoede. In 2022 
is er na een initiatiefvoorstel van oud 
Forza! IJmond raadslid Johan Visser 
begonnen met het verstrekken van 
ontbijt op scholen voor de kinderen die 
dit thuis niet kunnen krijgen en dit zal 
in 2023 gecontinueerd moeten worden. 

Wel zullen we als gemeente binnen 
de prioriteiten de juiste keuzes moeten
maken en waar nodig bepaalde uit-
gaven moeten verminderen. Subsidie 
voor Citymarketing en de extra subsidie 
voor de Stadsschouwburg kunnen wat 
Forza! IJmond betreft omlaag of op-
geheven worden.

Naast bovenstaande prioriteiten is 
voor Forza! IJmond de verkeersveilig-
heid op de Kanaaldijk nog steeds een 
urgent onderwerp. Wij zijn blij dat 
volgens de begroting het in 2023 
veiliger maken van de Kanaaldijk nog 
steeds op de planning staat.

Ferry Levasier
Forza! IJmond
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Een dag lang live-uitzending 
tijdens Reünie RTV Seaport
Velsen - De lokale omroep RTV 
Seaport zendt op zaterdag 29 
oktober 2022 een dagprogramma uit 
dat in het teken staat van een reünie 
voor (oud)medewerkers. Via het tele-
visie kanaal van RTV Seaport kan 
men van 11.00 tot 19.00 uur 
meekijken naar de reünie in de 
studio. Tijdens de live marathonuit-
zending kruipen oud-medewerkers 
achter de microfoon om terug te 
gaan in de tijd. De radio-uitzending 
start al om 7.00 uur met een aantal 
radioprogramma’s uit het archief van 
Radio Plus en de ROS.
RTV Seaport is gestart in de jaren ‘80 
van de vorige eeuw onder de naam 
de ROS, de Regionale Omroep Stich-
ting die voor Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en Uitgeest 

radio- en tv-programma’s maakte. In 
de jaren ‘90 werd de naam veranderd 
in Radio Plus en in 2002 werd de VOS 
(Velser Omroep Stichting) opgericht 
die vervolgens opging in Seaport FM 
en uiteindelijk onder de huidige 
naam RTV Seaport uitzendt.

Omdat Velsen de afgelopen 40 jaar 
veel lokale en regionale omroepen 
heeft gehad werd het hoog tijd voor 
een reünie. Daarom is de omroep 
een speurtocht gestart naar oud-
medewerkers van toen, die zaterdag 
29 oktober eenmalig een nostalgi-
sche uitzending verzorgen. RTV 
Seaport is op de tv te volgen via: 
Ziggo kanaal 37; KPN 1490 en via de 
livestream op de website. Radio is 
ook te volgen via de Ether: 107,8 FM.

Vindplaats Velsen
Velsen - Een �ets, een schoentje, een 
hoedje... soms valt je oog op een 
verloren voorwerp, waarvan je 
vermoedt, dat de eigenaar of eigena-
resse het zal missen. Maak een foto, 
benoem waar je die foto maakte en 
wat erop te zien is. Stuur je foto met 
tekst naar redactie@jutter.nl. 
Wie weet maak je er een andere 
Velsenaar blij mee! 

Foto: Arita Immerzeel

Velsen - De Grote Velsen Quiz zit vol. 
Woensdag 2 november strijden maar 
liefst 25 teams in het BUKO Stadion 
van Telstar om de wisselbeker, een 
Koop lokaal-pakket en natuurlijk de 
eeuwige roem. De quiz wordt vanaf 
19.25 uur live uitgezonden op RTV 
Seaport (Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 
1490) en via een livestream en 
Youtube.
In diverse rondes komen vragen aan 
de orde over onderwerpen als actua-
liteit, sport, historie en kunst en 
cultuur. Maar ook logo’s en foto’s van 
markante Velsenaren passeren de 
revue. Kortom, voor elk wat wils! De 
organisatie is net als vorig jaar in 
handen van Team Kaairidders, dat de 
laatste fysieke quiz in maart 2020 

wist te winnen. Zij besloten vorig jaar 
de naam te wijzigen in Grote Velsen 
Quiz. De vragen hebben dus betrek-
king op alle kernen van de gemeente 
Velsen. De quiz wordt gepresenteerd 
door oud-directeur van het Witte 
Theater Dirk van Zonderen en city-
marketeer Friso Huizinga. Zij worden 
ondersteund door Masja Gemser, 
Nienke de Bruijn, Sanne Montijn-
Duin, Martijn Haeser en Erik Baal-
bergen. RTV Seaport herhaalt de 
uitzending op vrijdag 4 november en 
zaterdag 5 november van 20.00 tot 
23.00 uur en zondag 6 november van 
16.00 tot 19.00 uur. De Grote Velsen 
quiz wordt mede mogelijk gemaakt 
door Citymarketing Velsen | ijmuiden.
nl en Businessclub Telstar.

De Grote Velsen Quiz, leuk om te volgen! Foto: aangeleverd

Grote Velsen Quiz live op 
RTV Seaport

Bekende Velsenaar Anneke van 
Dok presenteert nieuwe roman
Driehuis - Anneke van Dok woont 
weer in Velsen waar ze van 1990 tot 
en met 1994 burgemeester was. Na 
een lange carrière heeft ze haar 
oorspronkelijke vak van journaliste 
weer opgepakt en publiceert ook 
romans waarin humor, spanning en 
engagement de boventoon voeren. 
Twee daarvan spelen zich af in 
Kennemerland. De laatste, haar 
nieuwe roman Het Wajangspel, is 
gesitueerd in een verzonnen politiek 
Nederland.

Over strapatsen in het Catshuis
In deze roman, Het Wajangspel, 
schetst oud-staatssecretaris en 
Tweede Kamerlid Anneke van Dok 
een spannend spel in een �ctief poli-
tiek Nederland. Hoe kwam Jacob 
Poppe in het Catshuis terecht? En 
hoe komt hij er ooit weer uit? Dit is 
de hamvraag in de nieuwe roman. 
Het verhaal gaat over een minister-
president en zijn spindoctor, die naar 
het Catshuis komt om iets op te 
biechten voordat hij zijn baan 
opzegt. Er ontstaat een dialoog, 
waarin steeds duidelijker wordt wie 
van beiden de wajangpop is en wie 
de poppenspeler (de dalang) in het 
subtiele samenspel van politicus en 
spindoctor. Of was het toch iemand 
anders? 

Zesde roman 
Het Wajangspel is de zesde roman 
van Anneke van Dok. De schrijfster 
begon haar carrière in 1969 als jour-

nalist bij regionale dagbladen. Ze 
werd in 1979 wethouder van Hoorn, 
was achtereenvolgend burgemeester 
van Diemen en Velsen en werd in 
1994 staatssecretaris van Economi-
sche Zaken. In 1998 bleef ze een 
korte periode in de Tweede Kamer 
tot ze burgemeester werd in Vlis-
singen. In 2008 ging ze met 
vervroegd pensioen. De zesde roman 
van Anneke van Dok wordt uitge-
geven bij Uitgeverij Boekscout. 
https://www.boekscout.nl/shop2/
boek.php?bid=13735. Binnenkort in 
De Jutter| Hofgeest een interview 
met Anneke van Dok. 

De roman van politica, schrijfster en 
Velsenaar Anneke van Dok speelt zich 
af en een verzonnen politie Nederland. 
Foto: aangeleverd

Praat en denk mee met 
Velison Wonen
Velsen - Op woensdagavond 9 
november 2022 houdt de Huurders-
raad van Velison Wonen haar jaar-
lijkse huurdersvergadering en doet 
bij monde van voorzitter van de 
Huurdersraad Raymond Crezee een 
dringende oproep aan de huurders 
van Velison Wonen om vooral 
aanwezig te zijn en hun stem te laten 
horen. De woningmarkt in Nederland 
staat onder druk. Zo ook in Velsen en 
dan met name de sociale huur in 
IJmuiden en Velsen-Noord. Iedereen 
heeft daar, op wat voor manier dan 
ook, mee te maken. Ook de huurders 
van Velison Wonen. Vandaar deze 
uitnodiging om woensdagavond 9 
november 2022 bij de jaarlijkse huur-
dersvergadering aanwezig te zijn.
Crezee zegt: ,, Op onze jaarvergade-
ring willen wij graag met de huurders 

van Velison Wonen in gesprek gaan 
over de situatie op de Velsense 
woningmarkt. Er is een tekort aan 
woningen voor starters, de wacht-
lijsten voor mensen die willen door-
stromen zijn ellenlang. We hebben 
ook nog te maken met de energie-
crisis en in het verlengde daarvan de 
verduurzaming van woningen. We 
werken keihard aan dit alles maar 
worden ingehaald door de realiteit.’’
Er zal op de vergadering aandacht 
worden besteed aan al deze actuali-
teiten en meer. Uw meningen, bele-
vingen, vragen en ideeën over de 
diverse onderwerpen zijn belangrijk. 
Locatie: Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3 IJmuiden. Aanvang: 
19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). 
Mailen kan ook: 
hrvelisonwonen@outlook.com. 

Foto: Erik Baalbergen.

Herfst in Beeckestijn 
Door Ingeborg Baumann 

Velsen-Zuid - Ondanks de nog steeds 
zachte temperatuur, heel prettig ook in 
verband met de uit de hand gelopen ener-
gieprijzen, heeft de herfst toch echt haar 
intrede gedaan. Het lijkt wel of het kleuren-
palet van de herfst dit jaar nog mooier dan 
gewoonlijk is. Van heel donkerrood via vlam-
mend oranje naar warm geel. En de favoriete 
plek voor veel Velsenaren om te genieten 
van die herfstkleuren is Beeckestijn. Om 
rustig te wandelen, bladeren en kastanjes te 
zoeken met de (klein) kinderen, te kijken 
naar de spelende honden op de losloop-
plekken en even helemaal tot rust te komen 
in een bijna sprookjesachtige omgeving.
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp 
aan de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor 
de aankomst van de zeilschepen van de Race of the Classics.

Door Erik Baalbergen

In vroegere tijden zouden mensen bang worden van de aanblik van een 
vloot van zeilschepen die met bollende zeilen op de kust afvaren. 
Afgaande op eeuwenoude schilderijen van aanvallen door Spaanse arma-
da’s moet dat inderdaad een indrukwekkende maar gelijktijdig beangsti-
gende aanblik zijn geweest. Tegenwoordig kunnen we er in IJmuiden 
alleen maar van genieten als grote zeilschepen op ons af varen. Het 
kunnen er nooit genoeg zijn!

Twee keer per jaar, in april en oktober, komt een vloot van klassieke 
Nederlandse zeilschepen vanaf zee op IJmuiden af. Het zijn deelnemers 
aan de Race of the Classics, een groot zeilevenement georganiseerd door 
de gelijknamige stichting. Een van de belangrijkste doelstellingen van 
deze stichting is het behoud van ons varend erfgoed.

Sinds 1989 wordt in april de editie van Race of the Classics voor studenten 
van Nederlandse universiteiten en hogescholen georganiseerd. Sinds 
2006 vindt in oktober de editie voor Young Professionals plaats, voor 
jonge medewerkers van diverse grote bedrijven. De deelnemende 
studenten en medewerkers varen enkele dagen onder begeleiding van 
ervaren schippers en bemanningsleden op de Noordzee. De startplaats is 
steevast Rotterdam. Na enkele tussenhavens varen de schepen op 
zaterdag langs IJmuiden naar de haven van Beverwijk. De �nish met eind-
feest vindt plaats op zondag op het IJ bij Amsterdam.

Naast het opdoen van zeilervaring is gezelligheid ook een belangrijk 
element. Tot voor enkele jaren geleden was een van onze havens de voor-
laatste aanleghaven en konden we meegenieten van de gezelligheid. De 
muziek was dikwijls al vanaf ver van de haven te horen en de bierfusten 
waren niet aan te slepen als de destijds soms tientallen zeilschepen rijen 
dik aangemeerd lagen. Ach, dat was dan voor een kort avondje, want de 
volgende morgen moesten de deelnemers al weer vroeg uit de veren om 
zich klaar te maken voor de laatste etappe door de sluizen en het kanaal. 
De afgelopen edities worden de schepen al op zaterdagmiddag geschut 
en vertrekken ze zondagochtend vanuit Beverwijk.

Afgelopen zaterdagmiddag, toen het zonnetje doorkwam, de tempera-
tuur behaaglijk was, de wind gunstig was en de AIS aangaf dat de zeil-
schepen al voor de kust van IJmuiden aankwamen, zocht ik een plekje op 
de strekdam bij het kleine strand. En deze keer had ik geluk! Na jarenlang 
van binnenvaren op de motor vanwege de ongunstige wind, kwamen de 
meeste zeilschepen nu nog deels onder zeil vanaf zee tot tussen de 
pieren en soms iets verder. Helaas waren er dit jaar minder zeilschepen 
dan anders – ik telde er elf – maar met de bollende zeilen maakte het 
aantal niet uit. Het Sail-gevoel was in elk geval duidelijk aanwezig!

The Race of the Classics

Vier van de deelnemende klassieke zeilschepen stevenen op de havenmond af. 
Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - De Showroom van Geels 
meubelen staat er weer superdeluxe 
bij. Met de nieuwste topcollecties 
rechtstreeks vanuit de internationale 
meubelbeurzen die elk jaar in Brussel, 
Keulen en Parijs worden gehouden. 
Alles smaak- en stijlvol uitgestald 
voor volop inspiratie om ook uw huis 
tot een sfeervol thuis te maken. 

Toplabels als Richmond Interiors, 
SEVN, XO, By-Boo, Tower Living, Eleo-
nora en UrbanSofa vindt u bij Geels 
Meubelen met de nieuwste collecties 
en kleuren. Er zijn dus weer volop 
loungebanken, sofa’s, fauteuils, eetka-
merstoelen, tafels en woonacces-

soires. Daarnaast is het merk Bruuts 
aan de collectie toegevoegd. Bruuts, 
Design By Nature produceert tafels 
met aandacht voor mens en milieu 
met gecerti�ceerd hout uit beheerde 
bossen. De tafels zijn helemaal zelf 
samen te stellen zodat ze bij jouw 
huis en je gezin passen en waarvan 
Paul en Soraya Geels zeggen: ,,Dit 
merk heeft u wellicht op TV gezien in 
het programma De Grote Tuinverbou-
wing op SBS6. Het is een eigenzinnig 
en vernieuwend label dat echt past in 
onze collectie. Ook onze collectie van 
Light and Living verlichting groeit 
steeds. Zij weten als geen ander dat 
verlichting de basis is voor sfeer en 

Grote magazijnverkoop bij 
Geels Meubelen

hun inspiratie is de wereld en natuur 
om ons heen.’’ 

Woontrends 
Paul en Soraya leggen uit waar de 
nieuwste woontrends door geïnspi-
reerd zijn: ,,In deze tijd hebben 
mensen behoefte aan wat meer 
houvast. Aardse kleuren en natuur-
lijke materialen geven warmte en zijn 
rustgevend. Aan de andere kant 
durven we meer met kleur te doen, 
soms in felle tinten. Een beetje de 
hang naar hoe het was, met 
producten en materialen die je een 
vertrouwd gevoel geven. Dat alles 
komt samen in onze collecties.’’

Magazijnverkoop
Door deze nieuwe collecties in de 
showroom staat het magazijn aan de 
Cornwallstraat 17 in IJmuiden inmid-
dels vol en moet leeg. Op 28, 29 en 30 
oktober is iedereen welkom tussen 
10.00 en 17.00 uur. Hier vindt u tafels, 
stoelen, banken, kasten, dressoirs en 
tafelbladen van bekende kwaliteits-
merken voor de helft van de prijs. 
Pro�teer nu want Geels pakt uit!

Trouwe service
Het team van Geels Meubelen advi-
seert vakkundig en denkt graag mee. 
Laat u inspireren en geniet van de 
laatste meubeltrends. Het assorti-
ment is sneller leverbaar en heeft een 
kortere levertijd, al de meubels 
worden gratis en netjes bezorgd bij u 
thuis. Altijd ongekende trouwe 
service. Volg Geels Meubelen op 
Instagram en Facebook voor meer 
ideeën en overige informatie. Kom 
snel langs!

Regio - Feest bij het Van Velsen 
Kappers �liaal in Vijfhuizen. Het is 
alweer vijf jaar na de opening van dit 
�liaal en dat is reden genoeg voor 
een feestje. ,,Nooit gedacht dat ons 
tweede �liaal in Vijfhuizen zo snel 
populair zou worden’’, aldus Selma 
Vermin. ,, Alle reden dus om iets 
terug te doen voor onze klanten.’’

,,De ‘Van Velsen Special’ is een glossy 
magazine vol met informatie over 
ons, onze trends en producten 
geworden. Ook staan er handige tips 
en leuke interviews met klanten in. 

Tijdens de totstandkoming van het 
materiaal is er een beroep gedaan op 
collega ondernemers. Van Geels 
meubelen, Jacky & Bo, De Drankenier, 
Patrick van Keulen en Gido IJzerman: 
nogmaals heel erg bedankt!’’

Bent je nieuwsgierig geworden?
Loop dan eens binnen op de Lange 
Nieuwstraat 181, tel: 0255 785182 
voor een afspraak óf www.vanvelsen-
kappers.nl voor een online afspraak. 
Zolang de voorraad strekt krijgt u 
een exemplaar van de ‘Van Velsen 
Special’ bij uw kappersbezoek. 

Lancering ‘Van Velsen Special’ 
tijdens vijfjarig bestaan

Selma Vermin en Marianne Hijdra zijn 
trots op het glossy magazine. 
Foto: Guido IJzerman

Foto: aangeleverd

IJmuiden - Een jaar geleden opende 
Patricia Dietvorst haar cadeauwinkel 
‘Patreez Lifestyle’ de deuren. En dat 
was een bijzonder jaar, vertelt 
Patricia in haar eigen woorden. 
,,Wat een bewogen jaar was het. De 
opening, de coronaperikelen en alles 
wat erbij komt kijken als je je eigen 

Alweer één jaar Patreez Lifestyle

Patreez Lifestyle op Facebook en 
Instagram. Als u de bon in deze editie 
van De Jutter|Hofgeest uitknipt en 
inlevert ontvangt u 25 procent 
korting op één artikel naar keuze. 
Patreez Lifestyle, Cepheusstraat 23, 
IJmuiden.

winkel start. Toch heb ik geen dag 
spijt gehad. Wel vind ik het nog 
steeds spannend, het is toch een rare 
tijd. Maar ik heb zoveel lieve en 
trouwe klanten en iedereen is zo 
enthousiast, dat ik iedere dag bruis 
van de energie.’’
Regelmatig hoort Patricia de vraag: 
,,Wat verkoop je dan?’’ En dan zegt ze: 
,, Veel woonaccessoires zoals sfeer-
lichtjes, kandelaars, lampen, spiegels, 
kussens, vazen en zijden bloemen. 
Ook geurzakjes en geurkaarsjes, led 
kaarsen en de complete geurlijn van 
Riverdale. Sinds kort verkoop ik 
Yankee Candle. Dat zijn populaire 
kaarsen met �jne geuren. Ook 
probeer ik iedere week leuke en 
betaalbare kleding in te kopen.’’
Patreez Lifestyle is dus een heerlijke 
winkel om eens rond te kijken. Ook 
voor een kopje ko�e kunt u terecht 
en wilt u op de hoogte blijven volg 

Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Aanstaande zaterdag-
middag 29 oktober kun je ‘bandjes 
kijken’ bij Koel in Driehuis. Tussen 
14.00 en 18.00 uur treden maar liefst 
vier bands op.

Het gaat om bands van leerlingen 
van Koel: Pink Ladies is een zeven-
koppige band die bestaat uit uitslui-
tend meiden van tussen de 12 en 18 
jaar. Cool Mondays wordt gevormd 
door vijf leerlingen van boven de 30 

jaar. Yard Birds is een ervaren band 
van zes jongeren van gemiddeld 17 
jaar. Double Trouble geeft deze dag 
hun eerste optreden. Ook deze band 
bestaat uit maar liefst zeven 
jongeren. De toegang is gratis. De 
deuren blijven de hele middag open. 
Kom lekker genieten van goede 
muziek, een drankje én een huisge-
maakte hamburger! Driehuizer-
kerkweg 34A Driehuis. 
www.bijkoel.nl.

Bandjes kijken bij Koel
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Velsen - Heb je na deze sociaal stille 
tijd behoefte aan gezelschap en leuke 
dag? Ga dan aan de slag met de 
natuur. Groene vingers of niet; in de 
tuin van BuitenGewoon vermaakt 
iedereen zich. Zo kun je zelf groente 
en fruit verbouwen of simpelweg een 
praatje maken. Op dinsdagen worden 
er workshops, zoals groente pekelen 
en herfst/ winter tuinieren, bij de 
Bloeiboei georganiseerd.

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

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei - 
Welzijn Velsen) is iedere dinsdag van 

9.00 tot 17.00 uur, en op donderdagen 
van 9.00 tot 13.00 uur geopend. De 
lunch is inbegrepen. In Velserbroek 
(locatie Galle Promenade) kun je 
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de 
handen uit de mouwen steken. Ook 
hier wordt voorzien in een gezonde 
lunch. De Nerdclub (locatie Velser-
broek) is iedere donderdag van 13.30 
tot 16.00 uur.

Maandrooster
Week 43: Thema Halloween
Week 44: Houten platen 

tuinversiering
Week 45: Thema pekelen en 

fermenteren 
Week 46: plant klimrekken maken

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

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon

Foto: aangeleverd

AGENDA

VRIJDAG 28 OKTOBER
- Kledingbeurs PCB De Hoeksteen 

aan de Weid 24 te Velserbroek. 
Tijdens deze beurs wordt kinderkle-
ding in de maten 86 t/m 164, 
dameskleding en accessoires 
verkocht. Iedereen is tussen 19.00 
en 20.30 uur van harte welkom. 
Voor informatie of voor het 
verkrijgen van een verkoopnr: 
kledingbeurshoeksteen@hotmail.
com. 

- 65 Jaar Buurthuis de Brulboei. Een 
feestelijke avond met de �lm 
‘IJmuiden wat!’ van 20.00 tot 22.30 
uur, toegang is 3,50 euro. www.
welzijnvelsen.nl/buurthuis-de-brul-
boei. Kanaalstraat 166 IJmuiden. 

- Ruïne van Brederode: Zaterdag 29 
en zondag 30 oktober is de Ruïne 
voor dit seizoen voor het laatst 
geopend in 2022. De Ruïne gaat 
dan weer in haar winterslaap tot 1 
maart 2023. Dit weekend is het 
Halloween! Zie ook: 
https://ruinevanbrederode.nl/. 

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00- 17.00 uur. Toegang 
6 euro. Tickets online www.muse-
umhuizen.nl en aan de deur.

- Repair Café In de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, tijd: 
14.15 tot 16.15 uur. Voortaan elke 
laatste vrijdag in de maand. Kosten: 
een vrijwillige bijdrage.

ZATERDAG 29 OKTOBER
- Koel in Driehuis: Tussen 14.00 en 

18.00 uur treden vier bands van de 
leerlingen van Koel op. De toegang 
is gratis. De deuren blijven de hele 
middag open. Kom lekker genieten 
van goede muziek, een drankje én 
een huisgemaakte hamburger! 
www.bijkoel.nl. 

- Bibliotheek IJmuiden: Spannend 
Halloweenfeest met allerlei grieze-
lige activiteiten voor kinderen van 
6-12 jaar. De toegang is gratis! Kijk 
voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl.

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euroTickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

- Zee- en Havenmuseum: Motoren-
draaimiddag vanaf 13.00 uur. 
www.zeehavenmuseum.nl. 

ZONDAG 30 OKTOBER
- De orkesten New Harbour Winds 

van de IJmuider Harmonie, en het 
Soli harmonieokest spelen om 
12.00 uur in het 
Soli-muziekcentrum. 

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euro. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

- Naaldkerk: Een feestelijke én muzi-
kale middag in verband met de 
viering van 90 jaar Naaldkerk. Vanaf 
13.30 uur kunt u in de kerk aan de 
Frans Netscherlaan genieten van 
een afwisselend programma door 
het Naaldkoor en het SOLI klein 
orkest.

- Pieter Vermeulen Museum: Uilen in 
Florians Vogelhoek. Van 14.00 uur 
tot 15.30 uur zit de 10 jarige Florian 
Zevenberg in zijn vogelhoek. 
Aansluitend bij de tentoonstelling 
‘Over Nachten’ over nachtdieren, 
staan dit keer de verschillende 
uilen die in Nederland voorkomen 
centraal. Reserveren van een 
entreebewijs voor het museum kan 
op de website 

www.pietervermeulenmuseum.nl 
- Filmtheater Velsen: 11.00 uur: Knor 

(6+), 17.00 uur: Corsage (12+), 
19.30 uur: Wolf (6+). https://stads-
schouwburgvelsen.nl/. 

MAANDAG 31 OKTOBER
- Stiltemeditatie in het Kruispunt: 

Elke maandag van 9.00-9.25 uur in 
het Kruispunt Velserbroek Zon 
Bastion 3, Velserbroek. Je komt aan 
en zoekt een zitplaats. Er wordt een 
kaars aangestoken en je hoort 3 
keer een gong. Daarna is het 25 
minuten stil. Je hoort weer 3x de 
gong. Je verlaat de plek en hervat 
je dag. Je mag mediteren op je 
eigen manier. Aanmelden is niet 
nodig. 

- Bridgeclub De Jump speelt elke 
maandagavond in de grote zaal 
van Velserhooft in Santpoort-
Noord. Aanmelden bij de heer H. 
van Lieren. 06-37582947.

DINSDAG 1 NOVEMBER
- Vereniging Santpoorts Belang: 

Bridgeclinic over ‘die ene extra slag’ 
door Hans Kelder in ‘t Brederode 
Huys. De inhoud van deze avond 
sluit uitstekend aan bij de 
cursussen die worden gegeven in ’t 
Brederode Huys. Aanvang 20. 00 
uur. Plaatsen à 6 euro reserveren 
via www.santpoortsbelang.nl of in 
de zaal. Adres: ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid

- Seniorencentrum Zeewijk: Van 
10.00 tot 12.00 uur een puzzelruil-
beurs. Zeewijkplein 260, 1974 PL 
IJmuiden. 

WOENSDAG 2 NOVEMBER
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen. 

- Engelmunduskerk Oud- Velsen: 
open van 17.00 tot 19.00 uur. U 
bent uitgenodigd voor een 
moment van stilte, om een kaarsje 
aan te steken voor iemand die u lief 
is, of om gewoon even genieten 
van de rust in de kerk met muziek 
op de achtergrond.

DONDERDAG 3 NOVEMBER 
- Roze Salon bij Grand Café Staal: 

Vanaf 17.00 uur is iedereen weer 
welkom om een drankje te drinken, 
gezellig bij te kletsen en eventueel 
een hapje te eten. Eventueel 
aanmelden kan op 06-15630092.

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstelling 
krijg je informatie op verschillende 
manieren. Zo is er een electrospel, 
een draaischijf, kijkgaten en zijn er 
videobeelden te zien. Kom dus 
gezellig langs en leer meer over de 
koe! www.spaarnwoude.nl. 

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Vanaf zondag 2 oktober 2022 is de 
nieuwe speelse, interactieve tentoon-
stelling ‘Over Nachten’ in het Pieter 
Vermeulen Museum te zien. De 
tentoonstelling is gemaakt voor 
kinderen vanaf 3 jaar en gaat over 
nachtdieren. Per 1 november is op 
zondag- en woensdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur het museum 
gewoon open voor publiek. Dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend 
worden 9.00 en 10.30 uur gereser-
veerd voor schoolbezoek (BO, VO en 

BSO’s). In de vakanties is het museum 
op dinsdag-, woensdag- en 
donderdag- en vrijdag- en zondag-
middag open van 13.00-17.00 uur. 

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

EXPOSITIE PETER FABER 
IN MARIATHO 

Mandenmakerstraat 13-15 in Velser-
broek. De volledige opbrengst van 
zijn werken gaat naar de Peter Faber 
Stichting, die projecten voor kans-
arme jongeren realiseert. De expositie 
is te zien elke zaterdag en zondag tot 
en met 30 oktober tussen 14.00 en 
17.00 uur. Toegang en parkeren gratis. 
Tevens te zien de permanente expo-
sitie van Mariska Hofman. 

VERENIGING SANTPOORTS BELANG 
Rijmprenten en collages van Mercator 
Press. Dit is de private press van 
Willem Kramer. Op de tentoonstelling 
zijn rijmprenten en collages te zien, 
die de drukker in de loop der jaren 
heeft geproduceerd. Op www.merca-
torpress.org is meer informatie te 
vinden. In de hal worden tevens 
sieraden en een wandobject van zijn 
echtgenoot Carolien tentoongesteld. 
Bezichtigingstijden: van 2 oktober tot 
6 november elke dinsdagmiddag 
13.30 tot 16.00 uur en op afspraak tel. 
06-21597751. Adres: Blekersveld 50, 
2082 GK te Santpoort-Zuid. 

BIBLIOTHEEK VELSEN
Kunstenares en dichter Rita van Loon 
(1956) exposeert in de maanden 
oktober en november in de Biblio-
theek van IJmuiden met een reeks 
fotogedichten. Rita is een veelzijdig 
artieste die zich uit in zowel woord als 
op beeld als in de beeldende kunst. In 
2013 kwam haar dichtbundel ‘Recht 
uit het hart’ uit en zijn er nog een 
aantal gevolgd. Ook bij de radio is zij 
actief en is er sprake van een nieuw 
programma over de dichtkunst bij 
RTV Seaport in de nabije toekomst. 
De Bibliotheek is op zoek naar kunste-
naars voor de december expositie. 
Kijk voor deelname en meer infor-
matie op www.bibliotheekvelsen.nl. 

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 12.30 
tot 15.00 uur en zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 15.00 uur. Expositie 70 
jaar Breedband, Escaperoom spel 
voor kinderen, 3D-printer en rijdende 
modelspoorbaan. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

VISSERSHALLEN IN IJMUIDEN
Van 6 november tot en met 18 
december vindt in de Visserhallen te 
IJmuiden de expositie Oekraïne plaats 
met werk van fotografen uit Oekraïne 
en Nederland. Hun foto’s gaan niet 
alleen over de menselijke ellende en 
verwoesting die de oorlog met zich 
meebrengt. Ze geven ook een beeld 
van de mensen en de cultuur van 
Oekraïne, een land dat vecht voor zijn 
voortbestaan in vrijheid. De expositie 
is geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC 
IJmuiden; www.visserhallen.nl. 

IJmuiden - Schoonmaakbedrijf 
Horeman viert een mijlpaal: het in 
IJmuiden gevestigde bedrijf is al 30 
jaar actief binnen de gemeente 
Velsen.
Het bedrijf is in 1992 opgericht door 
Ruud Horeman. Wat destijds begon 
als een klein, maar zeer onderne-
mend, schoonmaakbedrijf is uitge-
groeid tot een bloeiend familiebedrijf 
met een vlekkeloze reputatie als het 
gaat om schoonmaakwerk. De kern 
van het bedrijf is altijd onveranderd 
gebleven. Schouders eronder en een 
probleemoplossende houding. Altijd 
nét dat stapje extra. Klantgericht 

werken en vanzelfsprekend kwaliteit 
leveren met een uitstekende prijs - 
kwaliteit verhouding. 
Na het overlijden van Ruud in 2020 
wordt het bedrijf gerund door de 
broers Guido en Terry. Beiden zijn 
opgegroeid en ‘groot’ geworden 
binnen de schoonmaakwereld. De 
focus van het bedrijf is al die dertig 
jaar vooral gericht op de schoon-
maak en glasbewassing van 
bedrijven, winkels , industriële werk-
plekken en VvE’s. Terry zegt: ,,Wij 
willen onze klanten hierbij bedanken 
voor hun trouw en vertrouwen en wij 
zien uit naar de komende 30 jaar.’’ 

Schoonmaakbedrijf Horeman 
30 jaar

Dertig jaar de schouders eronder en een probleemoplossende houding. 
Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Hol-
land; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in Amsterdam; 14.
dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer;
19. leesmiddel; 21. inhoudsmaat (afk.); 22. boomsoort; 24.
hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
oud Chinees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schild-
wacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel; 38. uit-
vinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42.
Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46. steekwapen; 47. drietal;
48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon;
52. groentesoort; 54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. trei-
teren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glas-
ruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76. sneeuwschaats; 77.
oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht;
81. rivier in Rusland; 82. vurig strijdpaard; 83. deel van een
trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lid-
woord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woonplaats; 7. dier op
de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10.
muzieknoot; 11. onachtzaam en laks; 16. Russisch ruimtesta-
tion; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21.
halsboord; 23. uniformstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel
van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van Mos-
kou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. popu-
laire balsport; 37. groef in karton; 39. rangtelwoord; 40. fijne
mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46.
scheepsvloer; 51. dun en mager; 53. soort loofboom; 54.
nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken
wasbak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika;
62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooroverbuigen (hel-
len); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71.
Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziek-
genre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce (afk.); 85. loofboom.

11 74 38 48 77 25 20 58 32 81 8 46 49 87

64 22 86 29 13 13 37 54 2 53 61 79 18 71 43

Deze week wordt de 
puzzel aangeboden 
door Wijnkoperij De 
Gouden Ton, aan de 
Binnenweg 4 in Heem-
stede.  Lekker puzzelen voor een 
mooie prijs: deze prachtige � es 
wijn, de Crianza van Enate uit 
Spanje. De houtlagering geeft 
deze blend van Cabernet-
Sauvignon en Tempranillo zo’n 
typisch Spaanse warme smaak. 
Krachtig en zacht, een gepassio-
neerd goed glas. Prachtig bij 
gerookt vlees en vleesstoof-
schotels, maar zeker ook eens 
proberen bij gerijpte harde 
kazen. Mail uw oplossing uiter-
lijk maandag 31 oktober 17 uur 
naar: redactie@jutter.nl, onder 
vermelding van kruiswoord-
puzzel, voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mail-
adres. De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail waarmee 
de gewonnen � es wijn afge-
haald kan worden bij Wijnko-
perij De Gouden Ton in Heem-
stede. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes! 
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IJmuiden - Vakgarage Koelemeijer is 
al sinds 1975 een gevestigde naam in 
IJmuiden en de rest van Velsen. Een 
naam die staat voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. ‘Wij zorgen dat u 
mobiel blijft’ is dan ook een van de 
sterke punten van het bedrijf. En 

omdat de tijd daarom vraagt 
verkoopt Koelemeijer nu ook, buiten 
de kwaliteitsoccasions, elektrische 
�etsen. Mét natuurlijk de service en 
persoonlijke aandacht die ze al 
decennia lang leveren. 
Michel Koelemeijer legt uit waarom 

Koelemeijer heeft nu ook elektrische �etsen van het bekende merk Puch in het 
assortiment. Foto: Ingeborg Baumann

Koelemeijer groeit door naar 
mobiliteitscentrum

hij deze stap heeft gezet: ,,We 
groeien langzaam uit naar een mobi-
liteitscentrum. Mensen gaan wat 
meer bewust met hun auto om en 
gebruiken de elektrische �ets wat 
meer voor het woon-werkverkeer, 
recreatieve tochtjes en ook om naar 
school te gaan. Wij willen onze 
klanten zo veel mogelijk van dienst 
zijn en samen werken aan een mooie 
toekomst. Dat betekent aanpassen 
en verbeteringen nastreven. De 
Vakgarage organisatie bood ons het 
dealerschap van Puch aan. Voor heel 
veel mensen een vertrouwde naam 
en het zijn heel �jne �etsen voor elke 
beurs en iedere wens. Vanaf een 
instapmodel tot modellen met alle 
nieuwe snu�es. En de accessoires 
hebben we natuurlijk ook. Zeko by 
Koelemeijer gaat de naam worden 
waaronder we gaan handelen. Maar 
er verandert niets hoor, we blijven 
hetzelfde. Met een persoonlijke 
benadering, prijsopgave vooraf, 
kwaliteitsonderdelen, ons vakkun-
dige team, overleg en alles om onze 
klanten dus inderdaad mobiel te 
houden.’’ 
www.vakgaragekoelemeijer.nl.

COLUMN IJMED

Een echo kennen de meeste mensen alleen als iets dat tijdens een zwan-
gerschap van de baby gemaakt wordt, maar ook van spieren en pezen in 
het lichaam kan een echo gemaakt worden. Zo’n echogra�e wordt dan 
door een gespecialiseerde fysiotherapeut gemaakt. Bij IJmed zijn dat 
Martijn Nijman en Bas Meijer. Zij kunnen als er tijdens een eerste lichame-
lijke onderzoek of tijdens een behandeling behoefte is aan aanvullend 
onderzoek, een echo maken. Zo’n echogra�e kan bij bepaalde indicaties 
of klachten helpen om een juiste diagnose te stellen of de juiste behan-
deling te bepalen en geeft tijdens een behandeling inzicht in het herstel-
proces. Een echo kan nuttig zijn bij schouder-, achillespees-, hiel-, elle-
boog- en knieklachten, maar ook bij spierscheuringen en vochtopho-
pingen in de diverse slijmbeurzen van het lichaam. Zo’n echo-onderzoek 
duurt meestal niet langer dan 20 minuten. 

“De echogra�e is een aanvullend onderzoek naast het reguliere lichame-
lijke onderzoek of behandeling bij de fysiotherapeut”, vertelt Martijn 
Nijman, één van de fysiotherapeuten bij IJMed die de echo’s maken. 
“Door middel van ultrasone geluidsgolven wordt een beeld gevormd van 
de structuren in het lichaam en kunnen we pezen en spieren goed beoor-
delen op kwaliteit, zien of er weefselschade is en dat dit in relatie staat 
met die klacht. Het is een snel en pijnloos onderzoeksmiddel dat de 
therapeut en de patiënt meer inzicht kan geven in een klacht of blessure. 
De echogra�e zit in het totale pakket dat iemand bij IJMed kan 
verwachten en kost niks extra’s. Het enige is dat een patiënt voor een 
echo misschien een aparte afspraak moet maken bij één van onze 
echogra�sten.”

Denkt u dat een echo u kan helpen? Maak dan een afspraak met Martijn 
Nijman of Bas Meijer of informeer bij IJMed naar de mogelijkheden. Dat 
kan via telefoonnummer 0255 53 22 11 of de website www.ijmed.nl

Een echo van spieren en 
pezen maken

IJMed fysiotherapeut Martijn Nijman. Foto: Mark Sassen

Vervuilend piepschuim in Seaport 
Marine IJmuiden achtergelaten

IJmuiden aan Zee - Grote brokken 
piepschuim ontsieren de hoek die 
Seaport Marina IJmuiden maakt met 
de Zuidpier. In de plassen op het 
begin van de Zuidpier brokkelen de 
grote stukken uiteen in kleinere 
stukjes en bolletjes. Door de wind 
worden vele piepschuimen bolletjes 
het Noordzeekanaal in geblazen. 
Hoe vervuilend kan zoiets zijn? 

Vissen en zeedieren zien het piep-
schuim voor voedsel aan en verteren 
doet het niet. Menig �etser of 
wandelaar, die van de frisse lucht op 
de Zuidpier geniet, zal zich achter de 
oren krabben over dit gewetenloze 
vervuilende gedrag. Gemeente 
Velsen en Handhaving Velsen zijn 
van deze vervuilende overtreding op 
de hoogte gesteld. 

Piepschuim is zeer gevaarlijk voor vissen en zeedieren. 
Tekst en foto: Arita Immerzeel
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LEZERSPOST

Op een mooie zomeravond, een paar weken geleden, hebben wij met 
onze oma gegeten bij Grand Cafe Staal. Het was erg gezellig, en de 
drankjes en het eten waren voortre�elijk. Maar door de enorme drukte is 
er iets vergeten na te brengen. Kan gebeuren. Wij vonden dat helemaal 
niet zo erg, maar met veel excuses werd het goedgemaakt met een toetje 
en een cappuccino. Klasse, dat noemen wij service! Wij komen graag nog 
eens terug. 

Jeroen en Aimée, Amsterdam

Grote pluim voor Grand Café Staal 

Regio - Wie in de afgelopen vier jaar 
door de Haarlemse binnenstad liep 
zal de wenkbrauwen uit lichte verba-
zing opgetrokken hebben bij het 
zien van de ŠKODA STORE aan de 
Grote Houtstraat. Het is ook 
bijzonder: een autodealer in het 
winkelgebied van de stad. Maar 
vestigingsmanager Luk Termeulen 
wilde juist op een andere, innova-

tieve manier benaderbaar zijn voor 
nieuwe klanten. En dat is gelukt. Zo 
goed zelfs, dat het tijd is voor een 
groter pand. Op 8 november wordt 
de nieuwe ŠKODA ŠTORE aan Leidse-
vaart 10 in Haarlem geopend.

,,De merkbekendheid is in de vier 
jaar dat we hier nu zitten significant 
gestegen, blijkt uit onderzoek. We 

ŠKODA ŠTORE verhuist naar 
Leidsevaart

groeiden hier uit ons jasje, vandaar 
dat we gaan verhuizen.” De nieuwe 
ŠTORE, die tegenover parkeergarage 
Raaks en de Pathé bioscoop ligt, 
biedt niet alleen ruimte aan een 
showroom voor de ŠKODA-modellen, 
ook de modellen van Broekhuis 
Audi/Volkswagen/SEAT worden er 
getoond. Die was namelijk al geves-
tigd in het pand aan de Leidsevaart. 
Samen bundelen de merken hun 
krachten in een grotere vestiging, 
inclusief een werkplaats waar alle 
collega’s nauw samenwerken.
De diensten die vanuit de nieuwe 
ŠKODA ŠTORE geleverd worden zijn 
dezelfde als vanuit het oude pand. 
De klant kan ook aan de Leidsevaart 
terecht voor het kopen of leasen van 
een nieuwe auto, voor vragen over 
�nanciering of de aanschaf van een 
laadpaal.
Nu de uitbreiding van het pand bijna 
klaar is, zal de ŠKODA ŠTORE aan de 
Grote Houtstraat op zaterdag 29 
oktober de deuren sluiten. Aan de 
Leidsevaart wordt een eigen ŠKODA 
showroom ingericht, zodat de totale 
ŠKODA beleving, op de vertrouwde 
mensgerichte manier getoond kan 
worden. Op dinsdag 8 november 
worden de deuren van het nieuwe 
pand geopend. “Ons credo is “Broek-
huis beweegt mensen”, nu zetten we 
zelf de volgende stap in Haarlem met 
ŠKODA,” zegt Termeulen. Eind januari 
zal het pand aan de Leidsevaart fees-
telijk geopend worden.

Op 8 november wordt de nieuwe ŠKODA ŠTORE aan Leidsevaart 10 in Haarlem 
geopend. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Velsen - Aan boord van het opvang-
schip voor asielzoekers in Velsen-
Noord wonen nu ook kinderen. Deze 
kinderen gaan volgende week naar 
school. Maar ze hebben geen sport-
kleding! Daarom aan u het verzoek 
om gebruikte sportkleding te 
doneren voor deze kinderen. Heeft u 
nog iets in uw kast liggen waar uw 
eigen kinderen zijn uitgegroeid? Er 
wordt gezocht naar: gym-, sport-
schoenen, korte sportbroeken en 

sportshirts. Voor kinderen vanaf 4 tot 
17 jaar. U kunt de gebruikte gym-, 
sportschoenen en sportkleding 
komende week afgeven in Velser-
broek, Santpoort en IJmuiden. Dins-
dagochtend 1 november van 10.00 
tot 12.00 uur en donderdagmiddag 3 
november van 14.00 tot 16.00 uur. In 
Velserbroek, het Kruispunt, Zon 
Bastion 3. In Santpoort, de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 65. In IJmuiden, 
de Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37.

Verzoek donatie gebruikte 
sportkleding voor kinderen aan 
boord van Silja Europa

Sportkleding voor de kinderen voor asielzoekers gezocht. Foto aangeleverd

Santpoort-Zuid - De herfst is een 
bijzonder jaargetijde. Voor bomen is 
het de overgang van volle bloei en 
groei naar diepe rust. Op het land-
goed Duin en Kruidberg staan de 
bomen in alle herfstpracht en dat 
kan ontdekt worden in een leuk 
gezelschap mede-natuurliefhebbers 
op 6 november. Er wordt geleerd om 
bomen aan hun schors, stand van de 
takken, vruchten, eventueel nog blad 
en silhouet te herkennen. Hoe over-
leeft een boom in de winter en 
waarom vallen bij loofbomen hun 

bladeren af? Waaraan kan je zien hoe 
oud een boom is en hoe communi-
ceren bomen met elkaar? En hoe 
komt het dat sommige padden-
stoelen zo’n bijzondere band met 
bomen hebben? Ook wordt verteld 
hoe verschillende groepen bomen in 
het duingebied herkent kunnen 
worden. Het enige wat er nog nodig 
is, is mooi herfstweer. Dit is een 
excursie in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Reserveren/
aanmelden (verplicht) via www.
np-zuidkennemerland.nl. Locatie/

Bomenwandeling Duin en 
Kruidberg

Bomenwandeling door Duin en 
Kruidberg. Foto: aangeleverd

Driehuis - Iedereen kan wel eens een 
steuntje in de rug gebruiken. Het 
sociaal wijkteam is er voor alle 
vragen of problemen waar u zelf niet 
uitkomt. Zij komen naar u toe, 
denken met u mee. Samen met u 
zoeken zij een passende oplossing. 
Ze leggen contacten waar dat nodig 
is, ook met andere deskundigen, in 
goed overleg met u. Het wijkteam 
kan helpen bij vragen over eenzaam-
heid, zorgen, geldzaken en adminis-
tratie, persoonlijke problemen, 
sociaal netwerk, wonen, vrije tijd 
besteding, gezondheid en alle 
andere zaken. 

Ook als u vindt dat er iets ontbreekt 
in Driehuis of als u uw steentje wilt 
bijdragen door anderen te helpen, 
bent u van harte welkom. Het Sociaal 
Wijkteam is op woensdag 2 
november in Driehuis aanwezig met 
�yers, informatie en een luisterend 
oor! Locaties: 10.00 uur: Hofdijklaan, 
10.30 uur: Driehuizerkerkweg (Engel-
munduskerk), 11.00 uur: Tesselscha-
deplantsoen, 12.00 uur: Wol� en 
Dekenlaan, 12.30 uur: Middeloolaan, 
13.00 uur: Lodewijk van Deyssellaan. 
U kunt u vraag ook stellen via 
088-8876970 of via contact@
swtvelsen.nl. 

Het Sociaal Wijkteam gaat 
Driehuis in!

vertrekpunt: parkeerplaats Duin en 
Kruidberg. De ingang ligt aan de 
Duin- en Kruidbergerweg 91 te Sant-
poort Noord. Tegenover Hoeve Duin 
en Kruidberg het weggetje inrijden. 
Kosten: geen. Duur/tijdstip: 13.30 tot 
15.30 uur. 

Puk gaat door als een speer
IJmuiden - Iedereen kan zich vast en 
zeker nog Puk uit Velsen herinneren. 
Het meisje dat begeleid door 
honderden motoren naar haar eind-
examenfeest van het Vellesan ging. 
De Jutter| Hofgeest schreef destijds: 
,,De scholiere van het Vellesan 
College werd in de afgelopen jaren 
veel gepest vanwege haar afwij-
kende kledingstijl, maar gaf alle 

pesters deze avond het nakijken toen 
ze als een ware koningin naar het 
examenbal in theater Thalia werd 
begeleid. Honderden motorrijders uit 
het hele land waren naar IJmuiden 
gekomen om een statement te 
maken.’’

Sindsdien is Puk absoluut niet in de 
vergetelheid geraakt en brengt via 

haar Facebookpagina bijna dagelijks 
haar bezigheden onder de aandacht. 
En dat zijn er nogal wat. Puk zit niet 
stil. Een en ander werd ook opge-
merkt door het SBS 6 programma: ‘Ik 
geloof in mij’, waarin onontdekte 
Nederlandstalige artiesten op de 
voet worden gevolgd in hun jacht 
naar eeuwige faam en succes. 
Ze werd uitgenodigd om een rolletje 
te vervullen in de nieuwe videoclip 
‘Fiesta’ die binnenkort uit zal komen. 
Samen met Ronnie de Cameramoney 
en Said de Camera Assistent 
‘bekende’ B-artiesten. Ook Wally 
Mckey, die zijn veelzijdige muziekcar-
rière halverwege de jaren zeventig 
als leadzanger en performer van de 
legendarische popband (The) 
Lemming begon was hierbij 
aanwezig. Puk: ,,Het was weer een 
spannend avontuur en leuk om mee 
te mogen maken. Ik ben ook druk 
met mijn eerste kinderboek tegen 
pesten, het boek zal Bubbaa & 
Friends gaan heten, en volop bezig 
om een website te lanceren waar 
korte �lmpjes op te vinden zullen zijn 
voor jonge kinderen. Zo wil ik op 
speelse wijze laten zien dat pesten 
écht niet kan!’’

Puk samen met artiesten Wally Mckey en Ronnie de Cameramoney. 
Foto: aangeleverd



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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

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

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022



VEEL MOGELIJKHEDEN OP
BEGRAAFPLAATSEN VELSEN
De Biezen, Duinhof en de Westerbegraafplaats, de drie begraafplaatsen

van Gemeente Velsen, bieden veel mogelijkheden tot begraven, het

plaatsen van urnen en as verstrooien of herdenken. Na afloop van de

plechtigheid kunnen de gastvrouwen van Brasserie Des Dunes ervoor

zorgen dat de nabestaanden, familie en vrienden ontspannen het 

afscheid kunnen afsluiten. Brasserie Des Dunes is te vinden op begraaf-

plaats Duinhof. Deze vorm van afsluiten met de nabestaanden is ook 

mogelijk op De Biezen en de Westerbegraafplaats.

VAN EEN NATUURLIJK BOSGRAF TOT
CREMATIEPLECHTIGHEID
Op Duinhof kan, ondanks dat het geen crematorium heeft, wel een 

crematieplechtigheid in de aula worden gehouden. Ook kan op Duinhof 

een urn worden bijgezet in het urnenbos.  Mensen die in de natuur begraven 

willen worden, kunnen kiezen voor een bosgraf. Om deze plek zo natuurlijk 

mogelijk te houden, krijgt ieder graf een boomschijf met de naam van de 

overledene. Als u in de sferen van de natuur wilt blijven, kunt u voor de 

plechtigheid gebruik maken van onze prachtige buitenaula. Voor meer 

informatie en tarieven mailt u naar duinhof@velsen.nl

Begraafplaats De Biezen | Begraafplaats Duinhof | Westerbegraafplaats | www.velsen.nl

Brasserie Des Dunes  |  Begraafplaats Duinhof  |  Slingerduinlaan 6  |  1971 JT IJmuiden  |  www.desdunes.nl

AFSCHEID MET EEN LACH EN EEN TRAAN
Ook het laatste gedeelte van een afscheid moet perfect zijn. Onvergetelijk. 
Sfeervol. Respectvol. De gastvrouwen van Brasserie Des Dunes zorgen dat 
nabestaanden, vrienden en familie, ontspannen het afscheid kunnen afsluiten 
op Begraafplaats Duinhof. Natuurlijk moet de begraafplaats een plek zijn waar 
gerouwd mag worden, maar er moet ook gewoon gelachen kunnen worden. 
Het zijn twee totaal verschillende gevoelens, die eigenlijk ook weer heel dicht 
bij elkaar liggen. Het kan allemaal bij Brasserie Des Dunes.

VAN LEKKERE KOFFIE TOT HEERLIJKE LUNCH
De brasserie is geopend tijdens uitvaarten en biedt ruimte aan 80 personen 
voor een condoleance. Bij meer belangstellenden wijken we uit naar de aula
of het prachtige buitenterras. Bij Duinhof zijn meerdere mogelijkheden van 
begraven. Zo is het ook mogelijk om begraven te worden in een bosgraf 
midden in de natuur. Duinhof heeft geen crematorium, maar ook een crematie-
plechtigheid kan bij Duinhof en de brasserie plaatsvinden. Na afloop is alles 
mogelijk. Van koffie en thee tot een heerlijke lunch of barbecue.



Villa Westend – Bijzondere uitvaartlocatie

Uitvaart op locatie
In onze � jne ambiance is het mogelijk de 
gehele uitvaartdienst 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 mede-
werkers 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 privéruimte met prachtig uitzicht over de 
Westbroekplas en beschikking tot een privé-

terras 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 beschikbaarheid voor een lunch of 
diner met de familie.
Villa Westend ligt centraal tussen Haarlem en 
Spaarndam, is eenvoudig bereikbaar en heeft 
180 gratis parkeerplaatsen. 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. 

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

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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.
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Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

Villa Westend is een bijzondere uitvaartlocatie. Van een volledige 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. 
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HOE PERSOONLIJK IS HET 
LAATSTE VAARWEL?

Want afscheid nemen voor 
altijd doe je maar één keer. 
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Een waardevol afscheid ontstaat
door  luisteren, tijd en aandacht

Kosteloos kennismakingsgesprek
Gratis online nabestaandenloket Voor 

iedere portemonnee
IJmond | Kennemerland 

_____________________________________________
06 11 22 57 20 | getijdenuitvaartzorg.nl

Een waardevol afscheid ontstaat
door  luisteren, tijd en aandacht

Kosteloos kennismakingsgesprek
Gratis online nabestaandenloket Voor 

iedere portemonnee
IJmond | Kennemerland 

_____________________________________________
06 11 22 57 20 | getijdenuitvaartzorg.nl

Uitvaartverzorging
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  



Moeder heeft dementie 
en nu is vader overleden
Moeder woont al lange 
tijd in een zorgcentrum. 
Vader woont zelfstandig 
thuis, waar hij onver-
wacht overlijdt. 
De eerste vraag van de 
familie was: “Wat doen wij 
nu met moeder? Laten wij 
moeder er buiten, omdat 
dat alleen maar onrust 
voor haar geeft?” Uitein-
delijk wordt besloten, dat 
het na 54 jaar samen, be-
langrijk is erbij betrokken 
te zijn.
De eerste stap was het 
haar rechtstreeks te ver-
tellen. Daarna werd met 
moeder een speciaal 
rouwbezoek in hele klei-
ne kring afgesproken. Dat 
gaf haar enigszins rust. 
De uitvaart werd min of 
meer aangepast. De mu-
ziek werd iets zachter ge-
draaid en er werd maar 
één foto van vader gepro-
jecteerd. Hierdoor waren 
er minder prikkels die on-
rust zouden kunnen ver-
oorzaken. Omdat iemand 
die dement is meer voelt 
dan begrijpt, kan er zeker 

nog symboliek worden 
ervaren. Daarom werd sa-
men een kaars aangesto-
ken en even stil gestaan 
bij de kist.
Van het afscheid werd een 
fotoboekje gemaakt. Zij 
bekeek dat regelmatig en 
kon het hiermee een plek 
geven in het systeem. Het 
zoeken naar haar partner 
hield hiermee op. 
Het is goed om iemand 
die dementeert als een 
volwaardig mens te be-
trekken bij het afscheid. 
Of zoals ik de  kleinkin-
deren na a�oop hoorde 
zeggen: “Oma hoort er 
gewoon bij.”

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Santpoort-Noord - Hospice de Heideberg biedt deskundige, 
liefdevolle zorg voor mensen in de laatste fase van hun 
leven. Als het einde van het leven nadert is het prettig om 
die tijd door te brengen in een liefdevolle, vertrouwde 
omgeving.

Thuis, of als dat niet kan, in de huiselijke sfeer van een hospice. 
De deskundige, liefdevolle medewerkers van de Heideberg doen 
er alles aan om die laatste periode zo comfortabel mogelijk te 
maken. Zonder zorgen de naasten te veel te belasten, zonder 
pijn. Die liefdevolle zorg van de vrijwilligers strekt zich ook uit 
tot de naasten. De partner, de kinderen, de familie wordt een 
zorg uit handen genomen zodat ze de rol die ze willen vervullen 
- weer- kunnen aannemen. Dat is heel waardevol voor alle 
partijen.

Rouw
Als een geliefd persoon als gast wordt opgenomen in de hospice 
begint het rouwproces al een beetje in te zetten voor de nabe-
staanden. Ook daar weten de vrijwilligers van de Heideberg op 
een liefdevolle wijze mee om te gaan. De dood zal niet geheel 
onverwacht komen en toch altijd weer wel. Een dubbel gevoel 
waar de geliefden ook in begeleid worden. Door de praten, te 
troosten en te ontlasten waar mogelijk.

Afscheid
Als het afscheid inmiddels is geweest wordt nog steeds niemand 
vergeten. Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, wordt 
herdacht. Hiervoor worden de nabestaanden uitgenodigd van 
de gasten aan wie zorg is geleverd in de hospice of bij de 
mensen thuis. 

Hospice de Heideberg biedt ook 
zorg aan de rouwenden

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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.
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Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

De lichtjesavond heeft ons weer tot 
elkaar gebracht

Mijn vader is heel introvert. Praten over het verlies en het gemis 
dat lukt hem niet. Ook bij ons ging hij elk gesprek uit de weg. 
Een dag voor de herdenking hebben we het nog een keer aan 
hem gevraagd. Hij gaf weer aan dat hij niet wilde, omdat hij het 
waarschijnlijk niet aankon. Het verdriet was voor hem te groot. 
We hebben het ook nu weer zo gelaten.

Om vier uur s’middags belde mijn vader mijn broer op en vroeg 
of er nog een plekje in de auto vrij was. Uiteraard! Hij wilde wel 
graag een escape dat wanneer het toch te zwaar voor hem was 
dat we dan weer naar huis zouden gaan.

We hadden voor het hek afgesproken. Zodra we compleet waren 
zijn we als gezin naar binnen gegaan. Bij binnenkomst werden 
we heel lief ontvangen en kregen we allemaal een lichtje. Met 
het lichtje zijn we over de begraafplaats gelopen. We hebben 
naar muziek geluisterd, een kaarsje op het water gelaten en we 
hebben even in stilte in de kapel gezeten. Halverwege de avond 
werden de namen van de overledenen genoemd. Ook de naam 
van onze moeder. Wat is dat intens! We hebben elkaar op dat 
moment aangekeken en zonder woorden zoveel gedeeld.

Na het noemen van de namen zijn we met elkaar naar het graf 
gegaan en hebben we onze lampjes bij moeder neergezet. Toen 
begon mijn vader opeens te praten over het gemis van zijn 
vrouw en hoe erg hij het voor ons vindt. We hebben elkaar vast-
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Vrijwilliger of 
donateur worden? 
HOSPICE DE HEIDEBERG
SANTPOORT-NOORD
Zorg, aandacht en aanvullende 
mantelzorg in de laatste levensfase, 
in het hospice of bij u thuis

In het hospice:
•  staan comfort en kwaliteit 

van leven voorop
•  voegt de zorg zich naar de gast
•  zijn familie en vrienden altijd welkom
•  is de sfeer huiselijk, warm en vertrouwd
•  vindt u een luisterend oor 

voor levensvragen

De ‘bij u thuis’-vrijwilligers: 
•  bieden zorg, aandacht en 

comfort aan de cliënt
•  ondersteunen de mantelzorgers
•  sluiten aan bij het dagritme 

van cliënt en familie
•  hebben een luisterend oor 

voor levensvragen
•  denken mee met huisarts en thuiszorg

Ons werkgebied?
Velsen-Zuid | IJmuiden | Driehuis
Santpoort-Noord | Santpoort-Zuid
Velserbroek | Haarlem-Noord
Spaarndam | Bloemendaal

Hospice 
De Heideberg

Hospice De Heideberg is 24 uur per dag bereikbaar via:

✆ 023 – 549 3214 of 023 – 549 3215
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www.hospicevelsen.nl
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Spreekt dit u aan, of wilt u op een andere manier uw maatschappelijke betrokkenheid tonen of 

uw tijd inzetten voor ons hospice? Dan maken wij graag kennis met u, want het hospice is altijd op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op onze website (www.hospicevelsen.nl) leest u meer over hoe u zich 

kunt aanmelden.

STEUNT U DE ZORG AAN MENSEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE?

Hospice De Heideberg ontvangt subsidie van de rijksoverheid als tegemoetkoming in de kosten 

voor huisvesting, het werven, opleiden en coachen van vrijwilligers en salaris van de coördinatoren. 

Verder zijn wij afhankelijk van donaties. Draagt u de zorg voor mensen in de laatste levensfase ook 

een warm hart toe? Iedere fi nanciële bijdrage is welkom; veel donateurs steunen ons met een vast 

bedrag per jaar. 

ANBI-status

Onze Stichting is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u een donatie onder voorwaarden mag 

aftrekken van de belasting. Een eenmalige gift, schenking of legaat kunt u overmaken naar 

rekeningnummer NL37RABO.015.80.51.092 ten name van VTZ IJmond in Santpoort-Noord. 

Via de website kunt u zich aanmelden als vaste donateur.  
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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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

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

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

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
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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

Samen
Herinneren.

Op 2 november organiseert Monuta ‘Samen Herinneren’. 
Meld u aan voor de online herdenking via
monuta.nl/samenherinneren.

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 herinnering 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 tegenwoordig 
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 nabestaanden 
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



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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

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

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022Luchtige uitvaartbeurs van Haarlemse
uitvaartondernemer bij Duin en Kruidberg

Willem Brand

Loes Hofhuis: “Er is muziek van onder andere 
operazanger Jop van Gennip, dichter Jan 
Pieterse komt langs en we hebben diverse spre-
kers. Het is een strak georganiseerd avond want 
mensen moeten ook genoeg tijd hebben om 
zich te informeren.”

Herdenkingsbos
Een van de sprekers is Jorg de Kroon die vanaf 
2015 in Vijfhuizen een herdenkingsbos heeft. 
Loes: “In een gegraven gat mag de as van de 
overledene worden uitgestrooid, waarna er 
samen met de nabestaanden een boom 
geplant wordt. Bij de boom kan een zwerfkei 
komen te liggen met een gedenkplaat uit 
cortenstaal. Daar kan naar eigen wens een tekst
in worden uitgesneden. Met het planten van de 
boom is er altijd een plek om naar terug
te gaan.”

‘Je weet toch niet
wanneer je gaat’

Overlevingsstand
Ook vertelt massagetherapeut Minke Flach 
over lichaamsgerichte begeleiding bij rouw.
Loes: “Het gaat bij haar om afscheid in de 
breedste zin des woords. Het kan om een 
verlies van een dierbare zijn, maar ook om het 
gevoel van rouw na ontslag of bij ziekte. Wie 
rouwt komt in een overlevingsstand en dreigt 
het gevoel uit het oog te verliezen.”

Papier
Loes: “Er komt ook iemand vertellen over het 
levenstestament. En natuurlijk kan men ook bij 
mij voor vragen terecht. Mensen denken soms 
dat de kist bij een crematie wordt hergebruikt 
of dat er meerdere overledenen tegelijk gecre-
meerd worden. Soms zeggen mensen na a� oop 
van een uitvaart: Wat heeft u toch een mooi 
beroep. Maar ze zien dan niet wat er vooraf 
allemaal bij komt kijken. Belangrijk is ook dat 
de nabestaanden allemaal in het verhaal op 
een goede manier aan bod komen. Dat is moei-
lijk als de familie niet op één spoor loopt. Ik zeg 
ook altijd: zet alle afspraken op papier.”

Zelf geregeld
Zelf heeft Loes haar uitvaart al helemaal gere-
geld. “Je weet toch niet wanneer je gaat. Het is 
ook � jn voor de nabestaanden als die weten 
wat je wilt. Eens in de zoveel tijd kijk ik ernaar 
en pas ik het aan. Maar wat al vastligt is waar ik 
opgebaard ga worden, wie er gaat spreken en 
waar ik begraven wil worden.”

Thema: Open
over de dood

Gratis uitvaartbeurs
Op 2 november vindt de tweede gratis uitvaart-
beurs van Loes Hofhuis in het koetshuis op het 
landgoed Duin en Kruidberg plaats. ‘Open over 
de dood’ is het thema van de avond, inloop is 
vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via het e-mail-
adres: reserveringen@duin-kruidberg.nl.

HAARLEM – Acht jaar terug organiseerde uitvaartondernemer Loes Hofhuis haar eerste 
gratis uitvaartvaartbeurs. ”Ik had toen het geluk dat Mylou Frencken en Pieter Tiddens net 
een rouwrevue hadden gemaakt. De luchtigheid van toen probeer ik er nu ook in te 
brengen.”

De royal uitvaart van Queen Elizabeth

Deze historische gebeurtenis werd wereldwijd 
door miljarden mensen bekeken. In Nederland 
trok de live-uitzending anderhalf miljoen 
kijkers. Tijdens de uitvaart werd er twee 

minuten stilte gehouden. Om ervoor te zorgen 
dat het écht stil was, mochten er geen vlieg-
tuigen boven Londen vliegen. Ruim 10.000 
agenten moesten de veiligheid van de royal 
uitvaart garanderen. Zij werden geholpen door 
militairen. Er waren veel bekende gasten 
aanwezig, waaronder de Amerikaanse presi-
dent Joe Biden, Prince Harry en Meghan 
Markle. Na de uitvaart van Queen Elizabeth 
werd haar kist in een optocht naar Windsor 
Palace, net buiten Londen, gebracht.
Daar staat een kapel, wat ook de laatste rust-
plaats is van haar echtgenoot prins Philip.
Na een afscheidsceremonie werd de kist van 
Queen Elizabeth bijgezet. De royal uitvaart 
mocht wat kosten: omgerekend 9 miljoen euro, 
waarvan het grootste deel naar de beveiliging 
ging.

Op 8 september 2022 overleed de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd, na 70 jaar 
op de troon te hebben gezeten. Op maandag 19 september vond de begrafenis plaats in 
Westminster Abbey.

- Graniet is een prachtige steensoort die 
bestand is tegen weersomstandigheden, hitte, 
krassen en harde klappen. Let wel: dit is een 
‘standaard’ grafsteen. Als je iets unieks wilt, dan 
is bijvoorbeeld roestvast staal of (versteend) 
hout een betere keuze.

- Ruwe steen heeft een rauw en ongepolijst 
karakter. Je kunt de ruwe steen zelf uitzoeken, 
wat elke grafsteen uniek maakt. Dit type steen 
wordt (bijna) niet bewerkt, maar komt direct uit 
de natuur.

- Roestvast staal (zoals RVS en cortenstaal) 
zorgt voor een uniek resultaat. RVS is verkrijg-
baar in diverse kleuren.
Cortenstaal is zó gemaakt dat het materiaal 
verouderd lijkt. Dit gaat dan ook tientallen jaren 
mee
.

Versteend hout
creëert een unieke look

Beide staalsoorten zijn ijzersterk en goed 
bestand tegen verschillende weersomstandig-
heden. Daarnaast is het vrijwel onderhoudsvrij 
en makkelijk te bewerken.
- Glas is mooi, relatief slijtvast en makkelijk te 
reinigen. Het wordt vaak met natuursteen 
gecombineerd. Glas kan op verschillende 
manieren worden toegepast: gezandstraald, 
gebogen, gesmolten of als creatief element.
- Hout kan ook voor de grafsteen gebruikt 

worden. Er zijn speciale houtsoorten die zó 
hard zijn dat ze goed bestand zijn tegen wind, 
vorst en regen. Hout is makkelijk in gebruik: je 
kunt het laten bewerken, zodat de grafsteen 
een unieke of juist verouderde uitstraling krijgt.
- Brons heeft een prachtige uitstraling en is 
goed bewerkbaar. Het is perfect te combineren 
met andere materialen (zoals versteend hout) 
of te verwerken tot grafaccessoires, zoals 
persoonlijke symbolen en beelden. Ook � jn: 
brons is een duurzame keuze en makkelijk te 
reinigen.

Wanneer een dierbare overlijdt wil je diegene eren met een mooie, persoonlijke grafsteen. 
Tegenwoordig kun je uit verschillende materialen kiezen, waaronder natuursteen, corten-
staal of brons. De mooiste materialen op een rijtje.

Van roestvast staal tot versteend hout: 
welke soorten grafstenen zijn er?
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Luchtige uitvaartbeurs van Haarlemse 
uitvaartondernemer bij Duin en Kruidberg
WILLEM BRAND

HAARLEM – Acht jaar terug 
organiseerde uitvaartonderne-
mer Loes Hofhuis haar eerste 
gratis uitvaartvaartbeurs. ”Ik 
had toen het geluk dat Mylou 
Frencken en Pieter Tiddens 
net een rouwrevue hadden 
gemaakt. De luchtigheid van 
toen probeer ik er nu ook in 
te brengen.”

Loes Hofhuis: “Er is muziek 
van onder andere operazanger 
Jop van Gennip, dichter Jan 
Pieterse komt langs en we heb-
ben diverse sprekers. Het is 
een strak georganiseerd avond 
want mensen moeten ook ge-
noeg tijd hebben om zich te 
informeren.”

Herdenkingsbos
Een van de sprekers is Jorg de 
Kroon die vanaf 2015 in Vijf-
huizen een herdenkingsbos 
heeft. Loes: “In een gegraven 

gat mag de as van de overlede-
ne worden uitgestrooid, waar-
na er samen met de nabestaan-
den een boom geplant wordt. 
Bij de boom kan een zwerfkei 
komen te liggen met een ge-
denkplaat uit cortenstaal. Daar 
kan naar eigen wens een tekst 
in worden uitgesneden. Met 
het planten van de boom is er 
altijd een plek om naar terug 
te gaan.”

‘Je weet toch niet 
wanneer je gaat’

Overlevingsstand
Ook vertelt massagetherapeut 
Minke Flach over lichaamsge-
richte begeleiding bij rouw. 
Loes: “Het gaat bij haar om 
afscheid in de breedste zin des 
woords. Het kan om een ver-
lies van een dierbare zijn, maar 
ook om het gevoel van rouw na 
ontslag of bij ziekte. Wie rouwt 
komt in een overlevingsstand 

en dreigt het gevoel uit het oog 
te verliezen.”

Papier
Loes: “Er komt ook iemand 
vertellen over het levenstesta-
ment. En natuurlijk kan men 
ook bij mij voor vragen terecht. 
Mensen denken soms dat de 
kist bij een crematie wordt 
hergebruikt of dat er meer-
dere overledenen tegelijk ge-
cremeerd worden. Soms zeg-
gen mensen na afloop van een 
uitvaart: Wat heeft u toch een 
mooi beroep. Maar ze zien dan 
niet wat er vooraf allemaal bij 
komt kijken. Belangrijk is ook 
dat de nabestaanden allemaal 
in het verhaal op een goede 
manier aan bod komen. Dat 
is moeilijk als de familie niet 
op één spoor loopt. Ik zeg ook 
altijd: zet alle afspraken op pa-
pier.”

Zelf geregeld
Zelf heeft Loes haar uitvaart 

al helemaal geregeld. “Je weet 
toch niet wanneer je gaat. Het 
is ook fijn voor de nabestaan-
den als die weten wat je wilt. 
Eens in de zoveel tijd kijk ik 
ernaar en pas ik het aan. Maar 
wat al vastligt is waar ik opge-
baard ga worden, wie er gaat 
spreken en waar ik begraven 
wil worden.”

Thema: Open 
over de dood

Gratis uitvaartbeurs
Op 2 november vindt de twee-
de gratis uitvaartbeurs van 
Loes Hofhuis in het koets-
huis op het landgoed Duin en 
Kruidberg plaats. ‘Open over 
de dood’ is het thema van de 
avond, inloop is vanaf 19.30 
uur. Aanmelden kan via het 
e-mailadres: reserveringen@
duin-kruidberg.nl.

■ Loes Hofhuis. (FOTO: DONALD VAN HASSELT)

Van roestvast staal tot versteend hout: welke soorten grafstenen zijn er?
Wanneer een dierbare overlijdt wil je diegene eren met een 
mooie, persoonlijke grafsteen. Tegenwoordig kun je uit ver-
schillende materialen kiezen, waaronder natuursteen, corten-
staal of brons. De mooiste materialen op een rijtje.

- Graniet  is een prachtige 
steensoort die bestand is tegen 
weersomstandigheden, hitte, 
krassen en harde klappen. Let 
wel: dit is een ‘standaard’ graf-
steen. Als je iets unieks wilt, 
dan is bijvoorbeeld roestvast 
staal of (versteend) hout een 
betere keuze.
- Ruwe steen heeft een rauw en 
ongepolijst karakter. Je kunt de 

ruwe steen zelf uitzoeken, wat 
elke grafsteen uniek maakt. 
Dit type steen wordt (bijna) 
niet bewerkt, maar komt di-
rect uit de natuur. 
- Roestvast staal (zoals RVS 
en cortenstaal) zorgt voor een 
uniek resultaat. RVS is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Cortenstaal is zó gemaakt dat 
het materiaal verouderd lijkt. 
Dit gaat dan ook tientallen ja-
ren mee. 

Versteend hout 
creëert een 
unieke look

Beide staalsoorten zijn ijzer-
sterk en goed bestand tegen 
verschillende weersomstandig-
heden. Daarnaast is het vrijwel 
onderhoudsvrij en makkelijk 
te bewerken.
- Glas is mooi, relatief slijtvast 

en makkelijk te reinigen. Het 
wordt vaak met natuursteen 
gecombineerd. Glas kan op 
verschillende manieren wor-
den toegepast: gezandstraald, 
gebogen, gesmolten of als cre-
atief element.
- Hout kan ook voor de graf-
steen gebruikt worden. Er 

zijn speciale houtsoorten die 
zó hard zijn dat ze goed be-
stand zijn tegen wind, vorst 
en regen. Hout is makkelijk 
in gebruik: je kunt het laten 
bewerken, zodat de grafsteen 
een unieke of juist verouder-
de uitstraling krijgt.
- Brons heeft een prachtige uit-

straling en is goed bewerkbaar. 
Het is perfect te combineren 
met andere materialen (zoals 
versteend hout) of te verwer-
ken tot grafaccessoires, zo-
als persoonlijke symbolen en 
beelden. Ook fijn: brons is een 
duurzame keuze en makkelijk 
te reinigen.

■ Grafmonument met cortenstaal vlinders, verkrijgbaar via: www.denhollandsche.nl/grafmonumenten. (FOTO: 
DEN HOLLANDSCHE)

■ Het grafmonument voor fotograaf Ronald Sweering, gemaakt door 
beeldhouwer Maarten Fleuren. (FOTO: MAARTEN FLEUREN)

■ Franse leisteen en cortenstaal, 
via www.veluwehof.nl.  (FOTO: 
VELUWEHOF NATUURSTEEN)

De royal uitvaart van Queen Elizabeth
Op 8 september 2022 overleed 
de Britse koningin Elizabeth 
op 96-jarige leeftijd, na 70 jaar 
op de troon te hebben geze-
ten. Op maandag 19 septem-
ber vond de begrafenis plaats 
in Westminster Abbey. 

Deze historische gebeurtenis 
werd wereldwijd door miljar-
den mensen bekeken. In Ne-
derland trok de live-uitzending 
anderhalf miljoen kijkers. Tij-
dens de uitvaart werd er twee 
minuten stilte gehouden. Om 
ervoor te zorgen dat het écht 

stil was, mochten er geen vlieg-
tuigen boven Londen vliegen. 
Ruim 10.000 agenten moes-
ten de veiligheid van de royal 
uitvaart garanderen. Zij wer-
den geholpen door militairen. 
Er waren veel bekende gasten 
aanwezig, waaronder de Ame-

rikaanse president Joe Biden, 
Prince Harry en Meghan Mar-
kle. Na de uitvaart van Queen 
Elizabeth werd haar kist in een 
optocht naar Windsor Palace, 
net buiten Londen, gebracht. 
Daar staat een kapel, wat ook 
de laatste rustplaats is van 

haar echtgenoot prins Phi-
lip. Na een afscheidsceremo-
nie werd de kist van Queen 
Elizabeth bijgezet. De royal 
uitvaart mocht wat kosten: 
omgerekend 9 miljoen euro, 
waarvan het grootste deel naar 
de beveiliging ging.

■ Een historische gebeurtenis.  
(FOTO: ADOBE STOCK)

Loes Hofhuis. (FOTO: DONALD VAN HASSELT)
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Luchtige uitvaartbeurs van Haarlemse 
uitvaartondernemer bij Duin en Kruidberg
WILLEM BRAND

HAARLEM – Acht jaar terug 
organiseerde uitvaartonderne-
mer Loes Hofhuis haar eerste 
gratis uitvaartvaartbeurs. ”Ik 
had toen het geluk dat Mylou 
Frencken en Pieter Tiddens 
net een rouwrevue hadden 
gemaakt. De luchtigheid van 
toen probeer ik er nu ook in 
te brengen.”

Loes Hofhuis: “Er is muziek 
van onder andere operazanger 
Jop van Gennip, dichter Jan 
Pieterse komt langs en we heb-
ben diverse sprekers. Het is 
een strak georganiseerd avond 
want mensen moeten ook ge-
noeg tijd hebben om zich te 
informeren.”

Herdenkingsbos
Een van de sprekers is Jorg de 
Kroon die vanaf 2015 in Vijf-
huizen een herdenkingsbos 
heeft. Loes: “In een gegraven 

gat mag de as van de overlede-
ne worden uitgestrooid, waar-
na er samen met de nabestaan-
den een boom geplant wordt. 
Bij de boom kan een zwerfkei 
komen te liggen met een ge-
denkplaat uit cortenstaal. Daar 
kan naar eigen wens een tekst 
in worden uitgesneden. Met 
het planten van de boom is er 
altijd een plek om naar terug 
te gaan.”

‘Je weet toch niet 
wanneer je gaat’

Overlevingsstand
Ook vertelt massagetherapeut 
Minke Flach over lichaamsge-
richte begeleiding bij rouw. 
Loes: “Het gaat bij haar om 
afscheid in de breedste zin des 
woords. Het kan om een ver-
lies van een dierbare zijn, maar 
ook om het gevoel van rouw na 
ontslag of bij ziekte. Wie rouwt 
komt in een overlevingsstand 

en dreigt het gevoel uit het oog 
te verliezen.”

Papier
Loes: “Er komt ook iemand 
vertellen over het levenstesta-
ment. En natuurlijk kan men 
ook bij mij voor vragen terecht. 
Mensen denken soms dat de 
kist bij een crematie wordt 
hergebruikt of dat er meer-
dere overledenen tegelijk ge-
cremeerd worden. Soms zeg-
gen mensen na afloop van een 
uitvaart: Wat heeft u toch een 
mooi beroep. Maar ze zien dan 
niet wat er vooraf allemaal bij 
komt kijken. Belangrijk is ook 
dat de nabestaanden allemaal 
in het verhaal op een goede 
manier aan bod komen. Dat 
is moeilijk als de familie niet 
op één spoor loopt. Ik zeg ook 
altijd: zet alle afspraken op pa-
pier.”

Zelf geregeld
Zelf heeft Loes haar uitvaart 

al helemaal geregeld. “Je weet 
toch niet wanneer je gaat. Het 
is ook fijn voor de nabestaan-
den als die weten wat je wilt. 
Eens in de zoveel tijd kijk ik 
ernaar en pas ik het aan. Maar 
wat al vastligt is waar ik opge-
baard ga worden, wie er gaat 
spreken en waar ik begraven 
wil worden.”

Thema: Open 
over de dood

Gratis uitvaartbeurs
Op 2 november vindt de twee-
de gratis uitvaartbeurs van 
Loes Hofhuis in het koets-
huis op het landgoed Duin en 
Kruidberg plaats. ‘Open over 
de dood’ is het thema van de 
avond, inloop is vanaf 19.30 
uur. Aanmelden kan via het 
e-mailadres: reserveringen@
duin-kruidberg.nl.

■ Loes Hofhuis. (FOTO: DONALD VAN HASSELT)

Van roestvast staal tot versteend hout: welke soorten grafstenen zijn er?
Wanneer een dierbare overlijdt wil je diegene eren met een 
mooie, persoonlijke grafsteen. Tegenwoordig kun je uit ver-
schillende materialen kiezen, waaronder natuursteen, corten-
staal of brons. De mooiste materialen op een rijtje.

- Graniet  is een prachtige 
steensoort die bestand is tegen 
weersomstandigheden, hitte, 
krassen en harde klappen. Let 
wel: dit is een ‘standaard’ graf-
steen. Als je iets unieks wilt, 
dan is bijvoorbeeld roestvast 
staal of (versteend) hout een 
betere keuze.
- Ruwe steen heeft een rauw en 
ongepolijst karakter. Je kunt de 

ruwe steen zelf uitzoeken, wat 
elke grafsteen uniek maakt. 
Dit type steen wordt (bijna) 
niet bewerkt, maar komt di-
rect uit de natuur. 
- Roestvast staal (zoals RVS 
en cortenstaal) zorgt voor een 
uniek resultaat. RVS is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Cortenstaal is zó gemaakt dat 
het materiaal verouderd lijkt. 
Dit gaat dan ook tientallen ja-
ren mee. 

Versteend hout 
creëert een 
unieke look

Beide staalsoorten zijn ijzer-
sterk en goed bestand tegen 
verschillende weersomstandig-
heden. Daarnaast is het vrijwel 
onderhoudsvrij en makkelijk 
te bewerken.
- Glas is mooi, relatief slijtvast 

en makkelijk te reinigen. Het 
wordt vaak met natuursteen 
gecombineerd. Glas kan op 
verschillende manieren wor-
den toegepast: gezandstraald, 
gebogen, gesmolten of als cre-
atief element.
- Hout kan ook voor de graf-
steen gebruikt worden. Er 

zijn speciale houtsoorten die 
zó hard zijn dat ze goed be-
stand zijn tegen wind, vorst 
en regen. Hout is makkelijk 
in gebruik: je kunt het laten 
bewerken, zodat de grafsteen 
een unieke of juist verouder-
de uitstraling krijgt.
- Brons heeft een prachtige uit-

straling en is goed bewerkbaar. 
Het is perfect te combineren 
met andere materialen (zoals 
versteend hout) of te verwer-
ken tot grafaccessoires, zo-
als persoonlijke symbolen en 
beelden. Ook fijn: brons is een 
duurzame keuze en makkelijk 
te reinigen.

■ Grafmonument met cortenstaal vlinders, verkrijgbaar via: www.denhollandsche.nl/grafmonumenten. (FOTO: 
DEN HOLLANDSCHE)

■ Het grafmonument voor fotograaf Ronald Sweering, gemaakt door 
beeldhouwer Maarten Fleuren. (FOTO: MAARTEN FLEUREN)

■ Franse leisteen en cortenstaal, 
via www.veluwehof.nl.  (FOTO: 
VELUWEHOF NATUURSTEEN)

De royal uitvaart van Queen Elizabeth
Op 8 september 2022 overleed 
de Britse koningin Elizabeth 
op 96-jarige leeftijd, na 70 jaar 
op de troon te hebben geze-
ten. Op maandag 19 septem-
ber vond de begrafenis plaats 
in Westminster Abbey. 

Deze historische gebeurtenis 
werd wereldwijd door miljar-
den mensen bekeken. In Ne-
derland trok de live-uitzending 
anderhalf miljoen kijkers. Tij-
dens de uitvaart werd er twee 
minuten stilte gehouden. Om 
ervoor te zorgen dat het écht 

stil was, mochten er geen vlieg-
tuigen boven Londen vliegen. 
Ruim 10.000 agenten moes-
ten de veiligheid van de royal 
uitvaart garanderen. Zij wer-
den geholpen door militairen. 
Er waren veel bekende gasten 
aanwezig, waaronder de Ame-

rikaanse president Joe Biden, 
Prince Harry en Meghan Mar-
kle. Na de uitvaart van Queen 
Elizabeth werd haar kist in een 
optocht naar Windsor Palace, 
net buiten Londen, gebracht. 
Daar staat een kapel, wat ook 
de laatste rustplaats is van 

haar echtgenoot prins Phi-
lip. Na een afscheidsceremo-
nie werd de kist van Queen 
Elizabeth bijgezet. De royal 
uitvaart mocht wat kosten: 
omgerekend 9 miljoen euro, 
waarvan het grootste deel naar 
de beveiliging ging.

■ Een historische gebeurtenis.  
(FOTO: ADOBE STOCK)

Grafmonument met cortenstaal vlinders, verkrijgbaar via: www.denhollandsche.nl/grafmonumenten. 
(FOTO: DEN HOLLANDSCHE)
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Luchtige uitvaartbeurs van Haarlemse 
uitvaartondernemer bij Duin en Kruidberg
WILLEM BRAND

HAARLEM – Acht jaar terug 
organiseerde uitvaartonderne-
mer Loes Hofhuis haar eerste 
gratis uitvaartvaartbeurs. ”Ik 
had toen het geluk dat Mylou 
Frencken en Pieter Tiddens 
net een rouwrevue hadden 
gemaakt. De luchtigheid van 
toen probeer ik er nu ook in 
te brengen.”

Loes Hofhuis: “Er is muziek 
van onder andere operazanger 
Jop van Gennip, dichter Jan 
Pieterse komt langs en we heb-
ben diverse sprekers. Het is 
een strak georganiseerd avond 
want mensen moeten ook ge-
noeg tijd hebben om zich te 
informeren.”

Herdenkingsbos
Een van de sprekers is Jorg de 
Kroon die vanaf 2015 in Vijf-
huizen een herdenkingsbos 
heeft. Loes: “In een gegraven 

gat mag de as van de overlede-
ne worden uitgestrooid, waar-
na er samen met de nabestaan-
den een boom geplant wordt. 
Bij de boom kan een zwerfkei 
komen te liggen met een ge-
denkplaat uit cortenstaal. Daar 
kan naar eigen wens een tekst 
in worden uitgesneden. Met 
het planten van de boom is er 
altijd een plek om naar terug 
te gaan.”

‘Je weet toch niet 
wanneer je gaat’

Overlevingsstand
Ook vertelt massagetherapeut 
Minke Flach over lichaamsge-
richte begeleiding bij rouw. 
Loes: “Het gaat bij haar om 
afscheid in de breedste zin des 
woords. Het kan om een ver-
lies van een dierbare zijn, maar 
ook om het gevoel van rouw na 
ontslag of bij ziekte. Wie rouwt 
komt in een overlevingsstand 

en dreigt het gevoel uit het oog 
te verliezen.”

Papier
Loes: “Er komt ook iemand 
vertellen over het levenstesta-
ment. En natuurlijk kan men 
ook bij mij voor vragen terecht. 
Mensen denken soms dat de 
kist bij een crematie wordt 
hergebruikt of dat er meer-
dere overledenen tegelijk ge-
cremeerd worden. Soms zeg-
gen mensen na afloop van een 
uitvaart: Wat heeft u toch een 
mooi beroep. Maar ze zien dan 
niet wat er vooraf allemaal bij 
komt kijken. Belangrijk is ook 
dat de nabestaanden allemaal 
in het verhaal op een goede 
manier aan bod komen. Dat 
is moeilijk als de familie niet 
op één spoor loopt. Ik zeg ook 
altijd: zet alle afspraken op pa-
pier.”

Zelf geregeld
Zelf heeft Loes haar uitvaart 

al helemaal geregeld. “Je weet 
toch niet wanneer je gaat. Het 
is ook fijn voor de nabestaan-
den als die weten wat je wilt. 
Eens in de zoveel tijd kijk ik 
ernaar en pas ik het aan. Maar 
wat al vastligt is waar ik opge-
baard ga worden, wie er gaat 
spreken en waar ik begraven 
wil worden.”

Thema: Open 
over de dood

Gratis uitvaartbeurs
Op 2 november vindt de twee-
de gratis uitvaartbeurs van 
Loes Hofhuis in het koets-
huis op het landgoed Duin en 
Kruidberg plaats. ‘Open over 
de dood’ is het thema van de 
avond, inloop is vanaf 19.30 
uur. Aanmelden kan via het 
e-mailadres: reserveringen@
duin-kruidberg.nl.

■ Loes Hofhuis. (FOTO: DONALD VAN HASSELT)
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over de dood

Gratis uitvaartbeurs
Op 2 november vindt de twee-
de gratis uitvaartbeurs van 
Loes Hofhuis in het koets-
huis op het landgoed Duin en 
Kruidberg plaats. ‘Open over 
de dood’ is het thema van de 
avond, inloop is vanaf 19.30 
uur. Aanmelden kan via het 
e-mailadres: reserveringen@
duin-kruidberg.nl.

■ Loes Hofhuis. (FOTO: DONALD VAN HASSELT)

Van roestvast staal tot versteend hout: welke soorten grafstenen zijn er?
Wanneer een dierbare overlijdt wil je diegene eren met een 
mooie, persoonlijke grafsteen. Tegenwoordig kun je uit ver-
schillende materialen kiezen, waaronder natuursteen, corten-
staal of brons. De mooiste materialen op een rijtje.

- Graniet  is een prachtige 
steensoort die bestand is tegen 
weersomstandigheden, hitte, 
krassen en harde klappen. Let 
wel: dit is een ‘standaard’ graf-
steen. Als je iets unieks wilt, 
dan is bijvoorbeeld roestvast 
staal of (versteend) hout een 
betere keuze.
- Ruwe steen heeft een rauw en 
ongepolijst karakter. Je kunt de 

ruwe steen zelf uitzoeken, wat 
elke grafsteen uniek maakt. 
Dit type steen wordt (bijna) 
niet bewerkt, maar komt di-
rect uit de natuur. 
- Roestvast staal (zoals RVS 
en cortenstaal) zorgt voor een 
uniek resultaat. RVS is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Cortenstaal is zó gemaakt dat 
het materiaal verouderd lijkt. 
Dit gaat dan ook tientallen ja-
ren mee. 

Versteend hout 
creëert een 
unieke look

Beide staalsoorten zijn ijzer-
sterk en goed bestand tegen 
verschillende weersomstandig-
heden. Daarnaast is het vrijwel 
onderhoudsvrij en makkelijk 
te bewerken.
- Glas is mooi, relatief slijtvast 

en makkelijk te reinigen. Het 
wordt vaak met natuursteen 
gecombineerd. Glas kan op 
verschillende manieren wor-
den toegepast: gezandstraald, 
gebogen, gesmolten of als cre-
atief element.
- Hout kan ook voor de graf-
steen gebruikt worden. Er 

zijn speciale houtsoorten die 
zó hard zijn dat ze goed be-
stand zijn tegen wind, vorst 
en regen. Hout is makkelijk 
in gebruik: je kunt het laten 
bewerken, zodat de grafsteen 
een unieke of juist verouder-
de uitstraling krijgt.
- Brons heeft een prachtige uit-

straling en is goed bewerkbaar. 
Het is perfect te combineren 
met andere materialen (zoals 
versteend hout) of te verwer-
ken tot grafaccessoires, zo-
als persoonlijke symbolen en 
beelden. Ook fijn: brons is een 
duurzame keuze en makkelijk 
te reinigen.

■ Grafmonument met cortenstaal vlinders, verkrijgbaar via: www.denhollandsche.nl/grafmonumenten. (FOTO: 
DEN HOLLANDSCHE)

■ Het grafmonument voor fotograaf Ronald Sweering, gemaakt door 
beeldhouwer Maarten Fleuren. (FOTO: MAARTEN FLEUREN)

■ Franse leisteen en cortenstaal, 
via www.veluwehof.nl.  (FOTO: 
VELUWEHOF NATUURSTEEN)

De royal uitvaart van Queen Elizabeth
Op 8 september 2022 overleed 
de Britse koningin Elizabeth 
op 96-jarige leeftijd, na 70 jaar 
op de troon te hebben geze-
ten. Op maandag 19 septem-
ber vond de begrafenis plaats 
in Westminster Abbey. 

Deze historische gebeurtenis 
werd wereldwijd door miljar-
den mensen bekeken. In Ne-
derland trok de live-uitzending 
anderhalf miljoen kijkers. Tij-
dens de uitvaart werd er twee 
minuten stilte gehouden. Om 
ervoor te zorgen dat het écht 

stil was, mochten er geen vlieg-
tuigen boven Londen vliegen. 
Ruim 10.000 agenten moes-
ten de veiligheid van de royal 
uitvaart garanderen. Zij wer-
den geholpen door militairen. 
Er waren veel bekende gasten 
aanwezig, waaronder de Ame-

rikaanse president Joe Biden, 
Prince Harry en Meghan Mar-
kle. Na de uitvaart van Queen 
Elizabeth werd haar kist in een 
optocht naar Windsor Palace, 
net buiten Londen, gebracht. 
Daar staat een kapel, wat ook 
de laatste rustplaats is van 

haar echtgenoot prins Phi-
lip. Na een afscheidsceremo-
nie werd de kist van Queen 
Elizabeth bijgezet. De royal 
uitvaart mocht wat kosten: 
omgerekend 9 miljoen euro, 
waarvan het grootste deel naar 
de beveiliging ging.

■ Een historische gebeurtenis.  
(FOTO: ADOBE STOCK)

Een historische gebeurtenis.
(FOTO: ADOBE STOCK)
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‘Wensen realiseren 
met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Vertrouwd dichtbij

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.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

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

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld 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. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

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

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

Marit Sloot

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451Alweer 21 jaar dichtbij

Voor een betaalbare uitvaart..

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Kijk voor meer informatie op www.dela.nl/ www.hiernahaarlem.nl/ www.stichting-nabestaandenzorg.nl  
Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met Linda Frank of Natascha Matthijsen van 

Stichting Nabestaandenzorg 023 8448 201 of per mail info@stichting-nabestaandenzorg.nl  

Herinneringsavond 
begraafplaats Akendam 
en Crematorium Haarlem 

Datum:  Zaterdag 29 oktober 
Tijd:  19.00 – 21.00 uur 
Adres:  Vergierdeweg 271-275, 
 Haarlem

Lichtjesavond 
begraafpark Kleverlaan 

Datum:  Woensdag 2 november  
Tijd:  19.00 – 21.00 uur 
Adres:  Kleverlaan 7b, Haarlem

Allerzielenviering 
begraafplaats Sint Jozef

Datum:  Zondag 6 november 
Tijd:  15.00 – 16.00 uur 
 (inloop vanaf 14.30)
Adres:  Vergierdeweg 456, 
 Haarlem

Herdenken 
in Haarlem

Advertorial 

Ook dit jaar herdenken we de overledenen tijdens verschillende 

herdenkingsmomenten in Haarlem. Deze speciale momenten 

zijn voor iedereen die zijn of haar dierbaren wil gedenken. 

Het maakt niet uit hoelang of kort geleden het overlijden is of dat 

iemand op een specifi eke plek is begraven of gecremeerd. 

Juist de saamhorigheid, het delen van het verdriet, de 

herinneringen en het licht staan tijdens deze dagen centraal. 

Doordat we niet alleen zijn in ons verdriet is het mogelijk om 

tijdens een drankje elkaar te ontmoeten. 
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Santpoort-Noord - ‘De dames Schu-
mann’ is het nieuwe muziektheater 
programma van Gea Passie en 
Johanan Havinga. Op zaterdag 29 
oktober om 15.00 uur brengen zij 
hun voorstelling in ‘t Mosterdzaadje.
Het gaat het over het leven van de 
pianiste en componiste Clara Schu-
mann-Wieck (1819 – 1896), de vrouw 
van Robert Schumann. De oudste 
dochter Marie (gespeeld door Gea 
Passies) kijkt terug op het leven dat 
zij heeft geleid in dienst van haar 
beroemde moeder. Marie zingt 
liederen die door haar moeder zijn 
gecomponeerd. Clara Schumann 
(gespeeld door Jahanan Havinga) 
speelt in de voorstelling muziek van 

haar echtgenoot Robert en van haar 
vriend Johannes Brahms.

Het Franse chanson door de 
eeuwen heen
Op zondag 30 oktober om 15.00 uur 
brengen Nathalie Mees (zang) en 
Wouter Lucassen (luit en theorbe) het 
Franse Chanson door de eeuwen 
heen. Het programma ‘C’est une 
Chanson’ omvat Franse luisterliedjes 
vanaf de 15e eeuw tot en met de 21e 
eeuw, van o.a. Josquin des Pres, 
Gounod en Jacques Brel. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, 
bijdrage met richtlijn van 10 euro. 

De dames Schumann van Gea Passie en Johanna Havinga. Foto: aangeleverd

Eerste zaterdagmiddagconcert 
in ‘t Mosterdzaadje

Oud- Velsen - De openingsvoorstel-
ling van alweer het vijfde seizoen in 
de Engelmunduskerk in Oud-Velsen 
zal er een worden voor de jongsten 
onder ons. Een theatraal liedjespro-
gramma voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Zondag 30 oktober 2022 spelen Aal 
en Snoek ‘Waterland’. 
,,Vis, vis, vis, Ied’re keer weer mis. 
Kom eens dichterbij. Naar die hengel 
van mij.’’ Aal en Snoek zijn twee beste 
vrienden. Ze gaan samen vissen. Ze 
zingen over wat ze meenemen, over 
de reiger, de regen en een lekker 
middagdutje. Aal is slim. Hij weet 
alles over de dieren en de natuur en 
hij kan goed vissen vangen. Snoek 

heeft een lege emmer, maar hij geeft 
niet op. En Aal is blij dat Snoek zijn 
vriend is.
Waterland is een muzikale voorstel-
ling, waar je hier en daar ook mee 
kunt zingen of dansen. Annemarie 
Verhoeven (gitaar, zang) en Viève 
Buijs (accordeon, zang) nemen je 
mee op een reis naar de waterkant. 
Het verhaal is tegelijkertijd leerzaam 
en amusant. Trailer: https://youtu.be/
suFB4tSsQEY, Leeftijd: vanaf 4 jaar, 
duur: 45 minuten. De zaal gaat om 
14.30 uur open. De voorstelling 
begint om 15.00 uur. Kosten: 5 euro 
voor kinderen t/m 12 jaar (inclusief 
limonade) en 10 euro voor volwas-

Engelmundus en meer 
presenteert Aal en Snoek

Aal en Snoek brengen een theatraal 
liedjesprogramma voor kinderen. 
Foto: aangeleverd

senen. Kaarten zijn te bestellen bij 
voorkeur via de website www.engel-
munduskerkoudvelsen.nl, of anders 
telefonisch 06-18921501.

IJmuiden - De eerste zondag van de 
novembermaand is tevens de laatste 
open dag van dit jaar op Forteiland 
IJmuiden. Behalve een cultuurhistori-
sche rondleiding in het fort zelf, wordt 

er ook desgewenst een rondleiding 
langs Duitse sporen uit WO2 verzorgd. 
Voor de liefhebbers is iedereen 
zondag 6 november welkom op het 
unieke eiland tussen de pieren. Leden 

Laatste Publieksdag van het 
jaar op Forteiland

Laatste gelegenheid om nog dit jaar Forteiland te bezoeken. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Van 6 november tot en 
met 18 december vindt in de Visser-
hallen te IJmuiden de expositie 
Oekraïne plaats met werk van foto-
grafen uit Oekraïne en Nederland. 
Hun foto’s gaan niet alleen over de 
menselijke ellende en verwoesting 
die de oorlog met zich meebrengt. 
Ze geven ook een beeld van de 
mensen en de cultuur van Oekraïne, 
een land dat vecht voor zijn voortbe-
staan in vrijheid.
Een van de exposanten is Alexander 
Chekmenev uit Kiev. Na de Russische 
inval fotografeerde hij in opdracht 
van The New York Times Magazine 
mensen die net als hij in Kiev bleven 
en zo goed mogelijk doorgingen met 
hun dagelijkse werk. De Nederlandse 
fotograaf Eddy van Wessel werkt veel 
in con�ictgebieden. Zijn zwart-witfo-
to’s laten nietsontziend de rauwe 

werkelijkheid van de oorlog zien. 
Sasha Maslov woont en werkt in New 
York. Na de Russische inval fotogra-
feerde hij de inwoners van zwaar 
beschadigde steden. Ilvy Njiokiktjien 
(Nederland) ging in maart 2022 naar 
Lviv om verslag te doen van het 
dagelijks leven in de stad. Daarbij 
richtte zij zich met name op leden 
van de LGBTQI-gemeenschap. De 
overige exposanten zijn Maria 
Volkova, Alina Smutko, Olena Lanova, 
Irina Bo-gomolenko en Anna 
Korenyeva, allen uit Oekraïne, en de 
Nederlandse fotograaf Joris van 
Gennip. De expositie Oekraïne vindt 
plaats van 6 november tot en met 18 
december 2022 en is geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Visserhallen, 
Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl. 

Foto-expositie ‘Oekraïne’ in de 
Visserhallen in IJmuiden

Maria Volkova is een van de exposanten in de Vissershallen. Foto: aangeleverd. 

Santpoort - Op zondag 30 oktober 
wordt het zevende Velser Gemeen-
schap concert verzorgt door New 
Harbours Winds, de nieuwe afdeling 
binnen de IJmuider Harmonie, en 
het harmonieorkest van Soli, een van 

de oudste afdelingen binnen 
muziekvereniging Soli.
Twee orkesten van twee vereni-
gingen, die beiden aangesloten zijn 
bij de Velser Gemeenschap. Het 
beloofd een zeer afwisselend 

VG-concert in het Solicentrum

Het Soli Harmonieorkest richt zich meer op de symfonische blaasmuziek. 
Foto: aangeleverd

concert te worden. New Harbour 
Winds bestaan uit een enthousiaste 
groep muzikanten die iedere maan-
dagavond fanatiek repeteert aan een 
uiteenlopend repertoire. Van 
bekende Böhmische muziek tot aan 
passievolle paso dobles en pop 
muziek. De stukken worden 
gespeeld met veel karakter en 
worden versterkt door visuals. Dit 
alles onder leiding van dirigent 
Harmen Cnossen. Het Soli Harmonie-
orkest bestaat uit een wat grotere 
groep en richt zich meer op de 
symfonische blaasmuziek. Onder 
inspirerende leiding van Vincent van 
den Bijlaard kunt u luisteren naar 
een zonnige paso doble, Klezmer 
muziek, maar ook een lekker luchtig 
walsje ontbreekt niet. Iedereen is van 
harte welkom op dit VG-concert op 
zondag 30 oktober om 12.00 uur in 
het Soli muziekcentrum, kerkpad 83 
in Santpoort, naast station Driehuis. 
Toegang is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.

Regio - De Nationale Klimaatweek 
komt eraan! Van 31 oktober tot 6 
november zetten een heleboel 
Nederlanders een stapje extra voor 
een beter klimaat. En dan kunnen de 
kinderen van De BeestenBende 

natuurlijk niet achterblijven. 
Want BeestenBenders, die zetten 
zich sowieso het hele jaar al in voor 
een buurt waar we met z’n allen 
lekker kunnen leven. Gewoon 
samen: de dieren, de mensen en de 

natuur. Maandelijks gaan zij in zelf-
samengestelde teampjes op pad en 
pakken ze het zwerfafval aan. Daar-
naast krijgen De BeestenBenders te 
maken met nog veel meer uitda-
gingen en avonturen. Want lekker 
samen kunnen leven, dat gaat 
bijvoorbeeld ook over goed omgaan 
met groen, ontdekken wat de 

waarde van water is en eventjes slim 
zijn met energie. De Klimaatweek is 
dan ook een mooie aanleiding om 
de BeestenBenders extra te inspi-
reren. Alle BeestenBenders 
ontvangen daarom de speciale 
Klimaat Weektips met daarin zeven 
dagelijkse tips om hun eigen 
steentje bij te kunnen dragen, zo 

jong als ze zijn. Tijdens de Klimaat-
week krijgen De BeestenBenders 
deze tips volop te zien en te horen 
via mail, video’s en social media. Dan 
kunnen ze meteen zelf aan de slag! 
Meer weten over De BeestenBende? 
Kijk op www.mijnbeestenbende.nl. 
Voor info over dit initiatief: 
regy@mijnbeestenbende.nl

BeestenBenders gaan weer op pad

van Vereniging Forteiland IJmuiden 
zullen voor belangstellenden interes-
sante rondleidingen verzorgen. Voor 
een bunkertour of een rondleiding in 
het Oudhollandse fort worden overi-
gens geen extra kosten in rekening 
gebracht. Wel dient men een ticket te 
kopen via www.ijmuidenserondvaart.
nl en bij aankomst op het eiland aan 
te geven, dat men voor de bunker-
tour of voor het fort komt. Overigens 
kan men ook aan beide rondlei-
dingen achter elkaar deelnemen, of 
vrij rondlopen en zelf op ontdek-
kingstocht uit gaan. Naar eigen keuze 
varen deelnemers dan om 15.15 uur 
of 17.25 uur met motorschip Emma 
weer terug naar de Kop van de 
Haven. Bezoekers van Forteiland 
IJmuiden wordt aangeraden om 
goed schoeisel, warme kleding en 
een eigen lunchpakket mee te 
nemen. In ko�e, thee, limonade of 
een ander drankje kan de sobere 
catering de bezoekers desgewenst 
voorzien. Meer informatie:
 www.ijmuidenserondvaart.nl. 



Boxspring Caré
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IJmuiden - Fietsenwerkplaats De Spil 
dreigt per 1 november te gaan 
verdwijnen. Een team van acht vrij-
willigers bouwde in de afgelopen 
anderhalf jaar de Fietswerkplaats van 
SWV uit tot een begrip in Velsen. 
Volgens vrijwilliger/coördinator Ad 
Otten, voormalig Buurtsportcoach 
Volwassenen bij Stichting Welzijn 
Velsen (SWV) is de Fietsenwerkplaats 
voortgekomen uit de �etslessen aan 
migrantenvrouwen. Het is nu een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten 
en waarbij Velsenaren met een 
krappe beurs voor weinig geld een 
tweedehands �ets kunnen kopen of 
hun �ets kunnen laten repareren. Op 
vrijwillige basis werken er jongeren 
zij aan zij met pensionado’s, 

migranten en mensen die voorheen 
een dagbestedingsplek hadden. Zelfs 
migrantenvrouwen melden zich als 
vrijwilliger om beter de taal te leren 
beheersen. De �etsen waar het om 
gaat zijn merendeels gedoneerd 
door Velsenaren, maar ook uit omlig-
gende gemeenten melden zich 
spontaan burgers die een �ets willen 
doneren. Het team van de Fietsen-
werkplaats De Spil wil hier dolgraag 
mee door, maar zij moeten per 1 
november het pand verlaten 
vanwege de sloop van dit voormalig 
buurtcentrum.

Noodkreet
In een open brief aan de wethouders 
bepleit Otten uitstel van de sloop, 

Fietswerkplaats De Spil vecht 
voor voortbestaan

dan wel om aan de Fietsenwerkplaats 
een andere geschikte ruimte beschik-
baar te stellen. Er is wel een ruimte 
gevonden door een medewerker van 
SWV maar deze is moeilijk benader-
baar voor het publiek en veel te klein 
om het hele project te huisvesten. Nu 
dreigt de situatie dat aanstaande 
vrijdag meer dan honderd �etsen en 
kinder�etsjes, in een laadbak terecht 
komen.

Petitie stop sloop
Otten is dit weekend met een petitie 
gestart (despil.petities.nl) waarmee 
Velsenaren en andere sympathi-
santen steun kunnen betuigen aan 
de noodzaak tot het voortbestaan 
van de Fietsenwerkplaats. Hij zegt: ,,In 
een tijd waarin steeds meer mensen 
grote moeite hebben om de eindjes 
aan elkaar te knopen zou het toch 
vreemd zijn als een dergelijk initiatief 
moet wijken voor... ja, voor straks een 
kaal veld met een hek er om heen, in 
afwachting van woningbouw die 
zeker nog drie jaar gaat duren.’’ Otten 
stelt, dat er bij de gemeentepolitiek 
keer op keer plannen zijn om burgers 
meer te laten participeren in de eigen 
wijk, om meer te vertrouwen op hun 
kracht en om met voorzieningen 
meer aan te sluiten bij hun leefwe-
reld. ,,Dit project is daar een heel 
concreet voorbeeld van. Ook zorgt 
het er daadwerkelijk voor dat mensen 
meer gaan bewegen, dat er meer 
Velsenaren gaan of blijven �etsen en 
het zorgt voor het hergebruik van 
�etsonderdelen en de recycling van 
afgeschreven �etsen, in plaats van 
dat deze het stadsbeeld vervuilen. 
Het helpt migranten bij hun inte-
gratie en het interesseert de jeugd 
voor het �etsenmakersvak.’’

Door de petitie te ondertekenen kan steun worden betuigd voor het voortbestaan 
van de Fietswerkplaats. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Op zaterdag-
middag 12 november van 13.30 tot 
16.00 uur is er weer Repair Café. Het 
is vaak slecht gesteld met de �etsver-
lichting en ook met de remmen van 
de rollators. Onder andere controle 
van die remmen en zo nodig 
afstellen is erg zinvol. Maar ook bij 
andere problemen kunnen de vrijwil-
ligers helpen: bijvoorbeeld naai-
klusjes. Wat uw (groot)moeder 
vroeger thuis herstelde, kunnen zij 
ook. Is er een stoel waaraan u 
gehecht bent stuk, moet er iets 
gelijmd worden, er ook een repara-
teur/ restaurateur voor meubeltjes, 
speelgoed, of bijvoorbeeld uw 
poppenhuis in huis. Daarnaast kunt u 
terecht met sieraden, elektrische 
apparaten, klokken en horloges, pc 
of mobiele telefoon. In principe is het 
gratis, een donatie is welkom. Doel-

stelling van het Repair Café is naast 
duurzaamheid bevorderen en repa-
ratiekennis behouden ook sociaal 
contact. Geef uw kapotte spullen een 
kans op een tweede leven, of kom 
gewoon gezellig langs om de sfeer te 
proeven! Meer informatie over het 
Repair Café: www.repaircafe.org. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekersveld 
50 Santpoort-Zuid.

Aandacht voor fietsverlichting 
en rollators in Repair Café

Hou vooral verlichting en remmen 
goed in de gaten. Foto: aangeleverd

Driehuis - Buurttuin Waterloo in 
Driehuis heeft het zomerseizoen 
afgelopen zaterdag succesvol afge-
sloten met een oogstfeest. Met zo’n 
vijftien vrijwilligers zijn er afgelopen 
zaterdagmiddag eerst nog een aantal 
klussen op de tuin gedaan. Zo is er 
een insectenhotel gebouwd, zijn er 
kweekbakken en een prachtige 
vogelverschrikker gemaakt. De tuin 
bloeit nog volop, er staan nog prach-
tige cosmea’s, komkommerkruid en 
goudsbloemen. Ook de kruiden in de 
kruidencirkels doen het goed. Daar-
naast groeit er nog boerenkool, spits-
kool, palmkool , bietjes en wat laatste 

courgettes en tomaten. De bloemen-
heuvel wordt drukbezocht door vlin-
ders en insecten. Kno�ook, ui en 
laatste sla-zaadjes zijn de grond nog 
ingegaan. Daarna was het tijd om 
samen te eten met ingrediënten uit 
de tuin: van tomatensoep, tot 
pompoen- en bietentaart en salade. 
Hoe heerlijk smaakt het als het zelf 
geplant, geoogst en gemaakt is! Het 
vuurtje in de vuurkorf zorgde voor 
wat extra warmte en gezelligheid. Wil 
jij ook meedoen met de buurttuin 
Waterloo? Kijk voor meer informatie 
op buurttuinwaterloo.nl. Je bent van 
harte welkom!

Eerste seizoen buurttuin 
Waterloo gevierd

Een gezellig oogstfeest op buurttuin Waterloo. Foto: aangeleverd

Velsen - Eén boek, duizend 
gesprekken. Een goed boek brengt 
gesprekken op gang en verbindt lezers 
met elkaar. Daarom geeft de Biblio-
theek in november een boek cadeau, 
om te lezen en samen over te praten. 
Met Nederland Leest sluit de Biblio-
theek aan bij haar maatschappelijke 
opgaven: bevorderen van lezen, bevor-
deren van digitale inclusie en stimu-
leren van persoonlijke ontwikkeling. 
Nederland Leest gaat in 2022 over het 
ouder worden in deze tijd: we worden 
met z’n allen gemiddeld steeds ouder, 
maar we blijven ook steeds �tter. Hoe 
word je op een �jne manier ouder? 
Hoe blijf je �t en vitaal? En hoe zorg je 
ervoor dat je in elke levensfase contact 
houdt met je medemens?

Mevrouw mijn moeder
Met ‘Mevrouw mijn moeder’ richtte 

Yvonne Keuls een liefdevol monu-
ment op voor haar bijzondere 
moeder. Het is een meeslepend en 
ontroerend verhaal over ouder 
worden met veerkracht en zelfbe-
schikking. Maar ook over het aanpas-
singsvermogen van een Indische 
oude dame aan Nederland. In de 
maand november is een exemplaar 
gratis af te halen voor de leden van 
de Bibliotheek. 

Pop Up Leesclubs
Pop up leesclub over het boek van 
Yvonne Keuls ‘Mevrouw mijn 
moeder’. Praat mee in de pop up 
leesclub onder leiding van Miek van 
de Sande, ambassadeur van Senia 
Noord-Holland. Bibliotheek Velser-
broek op 21 november van 14.00 tot 
16.00 uur en Bibliotheek IJmuiden op 
24 november van 10. 00 tot 12:00 

Cadeau van de bibliotheek

uur. Toegang is gratis, wel graag even 
inschrijven via de balie of de website.

in de maand november een gratis 
boek van de bibliotheek. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het kleuterspeelplein van 
Kindcentrum De Pleiaden was al ruim 
twee jaar een doorn in het oog. Het 
plein was saai en grijs en had weinig 
ontdekkingsmogelijkheden voor de 
kleuters. 
Er waren volop ideeën om het 
schoolplein te vergroenen, maar het 
opknappen van een schoolplein kost 
ontzettend veel geld. Met behulp 
van mooie subsidies van Tata Steel 
en Rijnland, maar ook door een spon-
sorloop en kledinginzameling, is er 

genoeg geld verzameld om het plein 
nu goed aan te pakken. Een ouder 
van de school heeft een prachtig 
ontwerp gemaakt, wat nu door Van 
Ee Speel uitgevoerd wordt. Op 
vrijdag 11 oktober is er gestart met 
de realisatie van een groen 
schoolplein. 
Het plein krijgt verschillende groene 
elementen en nieuwe speel- en 
ontdekmogelijkheden. Er wordt 
uitgekeken naar de feestelijke 
opening met de kinderen.

Groen schoolplein bij 
Kindcentrum De Pleiaden

Zo zag het plein er uit, maar dat wordt 
dus veel mooier. Foto: aangeleverd

IJmuiden - In het Zee- en Havenmu-
seum wordt op 3 november de 
themabijeenkomst ‘stop de koop-
krachtcrisis‘ gehouden, georgani-
seerd door de FNV. Ook wordt de 
documentaire ‘gewoon goed 
vakbondswerk’ vertoond, over het 
mirakel van de hoge organisatie-
graad bij Tata Steel in IJmuiden. 
Aanvang: 20.00 uur. Ons land 
verkeert in een koopkracht- en inko-
menscrisis. Dit moet anders: ons land 
kán beter, ons land verdient beter.

Naar een eerlijke verdeling 
,,De FNV doet er alles aan om deze 
enorme inkomenscrisis af te wenden. 

Dat begint met een simpel ding: de 
lonen van mensen moeten 
meestijgen met de prijzen. Er wordt 
op veel plekken voldoende winst 
gemaakt, dus laten we dat geld 
eerlijker verdelen. Ook moet het 
minimumloon omhoog naar 14 euro 
(inclusief de bijbehorende uitke-
ringen en de AOW) en moet de ener-
gierekening weer betaalbaar worden. 
We staan op een kantelpunt. Dit is 
hét moment om samen voor een 
grote verandering te zorgen. Doe je 
met ons mee?” Meer informatie? Kijk 
op: https://www.fnv.nl/acties/neder-
land-verdient-beter#/. Aanmelden 
kan via: lokaalfnvijmond@gmail.com. 

Themabijeenkomst ‘stop de 
koopkrachtcrisis’
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IJmuiden - Na de nederlaag van het 
eerste team van Damclub IJmuiden 
(DCIJ) in Groningen had voorzitter 
Jesse Bos zich ingeschreven voor een 
World Cup toernooi dat in het 
Drentse Beilen gehouden werd en 
ging daarmee de strijd aan met de 
nationale- en wereldtop.
Na een overwinning in de eerste 
ronde werd Bos in de tweede ronde 
gekoppeld aan Europees kampioen 
Jan Groenendijk. Bos wist het initia-
tief te pakken en zette een gestroom-
lijnde aanval met voorpost op. Groe-
nendijk moest de stand afbreken 
waardoor Bos een fraaie remise 
pakte. Daarmee was zijn honger nog 
niet gestild. Tegen de Oekraïense 
wereldtopper Ivanov zette Bos na 
een rustige opening namelijk een 
Hooglandaanval in met tijdelijke 
schijfwinst. Toen Ivanov de schijf 
probeerde te heroveren, sloeg Bos 
toe met een meesterzet. De groot-
meester kon op twee manieren slaan, 
beide manieren leidden tot een 
nederlaag. Ineens stond Bos gedeeld 
aan kop. Nu mocht hij het opnemen 
tegen oud-wereldkampioen Valneris 
uit Letland. Toen de Let een dure 
damcombinatie uitvoerde, wist Bos 

met zijn onhandig geplaatste 
schijven niet meer de computerva-
riant naar remise te vinden. Nadat hij 
met een rondslag van een sterke 
jeugdspeler wist te winnen en gelijk-
speelde tegen oud-DCIJ’er Casper 
Remeijer, mocht hij het wederom 
opnemen tegen een wereldtopper. 
Tegen speler/organisator Wouter 
Sipma liet Bos zich omsingelen. 
Sipma moest echter afhaken. Na de 
zware inspanningen van de afge-
lopen partijen gaf hij de remise weg. 
Bos sloot het toernooi af met twee 
remises en een negentiende plaats, 
slechts één punt verwijderd van een 
top 10 klassering.

DCIJ-nieuws: Jesse Bos maakt 
indruk tussen wereldtoppers

Jesse Bos (rechtsvoor) tijdens zijn 
spectaculaire overwinning op Ivanov. 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Van 17 oktober tot en 
met 21 oktober werd bij tennis- en 
padel vereniging LTC Hofgeest het 
tiende Jeugd Tennis Open Toernooi 
gehouden. 2022 is een lustrumjaar 
voor het LTC Hofgeest Open Jeugd 
Toernooi. Het is een echt tennisfeest 
voor de jeugd geworden! Het park en 
het clubhuis waren voor deze tiende 
editie feestelijk versierd. Op 
woensdag werd een tennisclinic 

gehouden, verzorgd door tennis-
school Klaverstijn en voor de clinic 
konden de spelers genieten van een 
ontbijt voor alle deelnemers. Met 140 
wedstrijden in de diverse catego-
rieën werd het een waar tennisspek-
takel. Opnieuw is de wedstrijdleiding 
er in geslaagd voor de tennisjeugd 
van verschillende tennisverenigingen 
vijf dagen lang een gezellig toernooi 
te organiseren. 

Jeugd Tennis Open Toernooi 
LTC Hofgeest

2022 is een lustrumjaar voor het LTC Hofgeest Open Jeugd Toernooi. 
Foto: aangeleverd

Regio - Nadat bij de laatste twee 
edities van het Tata Steel Chess Tour-
nament de populaire amateurtoer-
nooien niet door konden gaan 
wegens alle maatregelen rondom 
Covid-19, is de toernooiorganisatie 
volop bezig om het dit jaar wel weer 
te organiseren. Schaakliefhebbers 

kunnen daarom maandag 31 oktober 
alvast in hun agenda’s noteren. Dan 
start namelijk de inschrijving voor 
amateurs die willen deelnemen aan 
het Tata Steel Chess Tournament 
2023. Het toernooi vindt van 13 tot 
en met 29 januari 2023 plaats in Wijk 
aan Zee.

Schaakliefhebbers kunnen maandag 31 oktober alvast in hun agenda’s noteren. 
Foto: aangeleverd

Inschrijving amateurtoernooien 
Tata Steel Chess Tournament

Lustrumeditie
Toernooidirecteur Jeroen van den 
Berg kijkt uit naar de aankomende 
lustrumeditie. Het Tata Steel Chess 
Tournament bestaat in 2023 name-
lijk 85 jaar. Van den Berg: ,,De afge-
lopen twee toernooien hebben we 
ons alleen kunnen richten op het 
hoofdtoernooi, dat met de nodige 
restricties gelukkig wel door kon 
gaan. Maar de amateurschakers en 
de toeschouwers maken het toer-
nooi compleet. Want wat is er voor 
een fervent schaker nog mooier om 
zo dichtbij de absolute wereldtop-
pers je eigen toernooi te spelen? Of 
als toeschouwer live de wedstrijden 
van dichtbij te kunnen 
aanschouwen? Juist dát maakt het 
‘Wimbledon van het schaken’ zo 
bijzonder. Geweldig dat we bij deze 
lustrumeditie iedereen weer kunnen 
ontvangen.”

Start inschrijving 
amateurtoernooien
Inschrijven voor de Weekendvier-
kampen, de Dagvierkampen en de 
Tienkampen kan vanaf maandag 31 
oktober om 10.00 uur via de website 
van het Tata Steel Chess Tournament: 
www.tatasteelchess.com. Aanmel-
dingen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld.

Driehuis - Met een �ink aantal inval-
lers begon Velsen aan een moeizaam 
begin van de wedstrijd. Hillegom 
begon direct de aanval te zoeken en 
Velsen had moeite om onder de druk 
uit te komen. Veel te haastig 
probeerde men de vrije man te 

zoeken, maar Hillegom zat er 
bovenop. Kort voor rust was er 
balverlies in de middencirkel en 
kwam de bal voor de voeten van een 
Hillegom aanvaller, deze schoot de 
bal richting het doel van Dennis 
Flekken. Gedragen door de wind 

Een moeizaam begin eindigt in een 1-3 stand. Foto: aangeleverd

VV Hillegom – RKVV Velsen om 
de KNVB beker

vloog de bal met een grote boog 
over de verbaasde Velsengoalie: 1-0. 
Drie minuten later was het alweer 
gelijk. Een solo van Abdelmajid 
Bouali. Hij slalomde langs drie verde-
digers en schoot van zo’n twintig 
meter de bal in de kruising: 1-1. Na 
rust kwam Velsen beter uit de kleed-
kamer dan aan het begin en dwong 
Hillegom achteruit. Een schot van 
Daan Tervoort gestopt door de 
Hillegom doelman en twee minuten 
later werd een pegel van Abdelmajid 
Bouali nog net geblokt. Toch kon in 
de 62e minuut de voorzet van Daan 
Tervoort niet worden weggewerkt en 
kon Jur Pluimert binnen tikken: 1-2. 
In de 66e minuut werd de wedstrijd 
op slot gegooid. Een perfecte pass 
van Floris Reurts op Abdelmajid 
Bouali die de bal in de kruising 
schoot: 1-3. Velsen: Dennis Flekken, 
Bryan Dijkhuizen, Daan Tervoort (83: 
Nabil Haddouzi), Richie Agyapong, 
Daniël Man, Patrick Castricum (75: 
Marc Kloosterboer), Florian Cuvelier, 
Floris Reurts (67: Tim Groenewoud), 
Jur Pluimert, Daniël Sneekes (67: 
Chris Snijders), Sbdelmajid Bouali.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag, 22 
oktober, vond het schoolkorfbaltoer-
nooi plaats in sporthal Zeewijk. Er 
deden in totaal 18 teams van negen 
verschillende scholen uit de 
gemeente mee. Het was een gezel-
lige drukte in de sporthal, want 
natuurlijk hadden de kinderen ook 
veel supporters meegenomen. Er 
werd gespeeld in twee categorieën: 
groep 3/4 en groep 5/6. De �nale van 
groep 3/4 ging tussen team Bosbeek 
1 en team Pleiaden 1. In deze �nale 
won het team van de Bosbeekschool 
uiteindelijk met 4-1. De �nale van 
groep 5/6 ging tussen Pleiaden 3 en 
Parnassia 2. Het was een spannende 
wedstrijd die eindigde in een gelijk-
spel. De wedstrijd moest worden 
beslist met strafworpen en uiteinde-

lijk ging de Parnassia met de over-
winning aan de haal. Het was een erg 
leuke dag waarbij veel kinderen 
kennis hebben gemaakt met de 
gezelligheid van korfbal.
Wil je ook een keer komen korf-
ballen? Vanaf 8 november trainen de 
teams weer in de sporthal. 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 12 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 t/m 8 
welkom. Meld je aan via sportpas-
velsen.nl of mail naar schoolkorfbal@
dkv-ijmuiden.nl. 

Schoolkorfbaltoernooi in 
sporthal Zeewijk

Afgelopen zaterdag was een leuke dag 
in sporthal Zeewijk. 
Foto: aangeleverd

Driehuis - Op 14 augustus 2022 
bestond RKVV Velsen 100 jaar!! En 
dat wordt een heel seizoen lang 
gevierd. Zoals met deze pub quiz 
waarin je kennis van RKVV Velsen 
getest kan worden. Op zaterdag-
avond 12 november is er door de EFC 
100 van de RKVV Velsen voor alle 
senior- leden, oud- leden en vrijwil-
ligers, een gezellige pub quiz georga-
niseerd in de altijd sfeervolle Velsen 
kantine. De geschiedenis van RKVV 
Velsen is al meer dan 100 jaar oud, 
met veel hoogtepunten. Uit deze 
rijke historie zijn er heel wat vragen 
opgesteld. Maar daarnaast wordt de 
kennis over Santpoort, Driehuis en 
omgeving en natuurlijk de algemene 
kennis getest. Iedereen kan 

meedoen, maar nog belangrijker: het 
is weer een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en samen herin-
neringen op te halen. Aanvang: 20.00 
uur. Je kunt inschrijven met teams 
van maximaal 5 personen, maar indi-
vidueel kan ook. Wie mag zich aan 
het einde van de avond de Velsen-
kenner van de eeuw noemen? 
Aanmelden kan via e-mailadres: 
Pubquizvelsen100@rkvv-velsen.nl. 
Eigen bijdrage van 7,50 euro per 
persoon. Je krijgt dan twee 
consumptiebonnen en lekkere 
hapjes tijdens de quiz. Bij je aanmel-
ding graag vermelden: de naam van 
je team en met hoeveel personen je 
komt. Tip: geef dit ook door aan je 
oud- teamgenoten.

Test jouw RKVV Velsen kennis
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