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IJmuiden - Het grote najaars-
concert van de IJmuider Harmo-
nie vindt dit jaar plaats op 9 no-
vember.
Twee prachtige orkesten trekken 
muzikaal Europa in om het pu-
bliek meer dan twee uur te ver-
maken met prachtige muziek-
stukken. Het IJHmusementsor-
kest van de IJmuider Harmonie 
en Muziekvereniging Excelsior uit 
Hoofddorp hebben een prachtig 
gevarieerd programma samenge-
steld dat onder meer bestaat uit 
� lmmuziek, pop, (licht) klassieke 
muziek en jazzmuziek.
Geïnteresseerden kunnen zich 
per e-mail via tickets.ijhmo@
gmail.com aanmelden. Het be-
looft een prachtig concert te wor-
den, zo vlak voor het 75e jubile-
umjaar van de IJmuider Harmo-
nie in 2020.
Het concert vindt plaats in de Ich-
thuskerk op de Snelliusstraat 40 

in IJmuiden. Het programma be-
gint om 20.00 uur, het kerkge-
bouw is een half uur eerder al toe-
gankelijk.
Kaarten zijn aan de kassa ook te 
koop, maar vol is helaas vol. (foto: 
aangeleverd)

formatie over de Kunstlijn in Vel-
sen en Haarlem. 
Meer informatie en een volle-
dig overzicht van de deelnemers 
is te vinden op de website www.
kunstlijnhaarlem.nl. (foto: aange-
leverd)

Santpoort genomineerd voor ‘Kortebaan van 2019’
Santpoort - Kortebaandraverij-
en.nl heeft de vijf genomineer-
den bekendgemaakt voor de 
verkiezing ‘Kortebaan van het 
jaar’. Santpoort maakt, naast 
De Lier, Purmerend, Venhuizen 
en ’t Zand, kans op deze titel. 
Iedereen die zich heeft aange-
meld als vriend van de website 
kan vanaf nu zijn stem uitbren-
gen. Vorig jaar ging de prijs 
naar Nootdorp.

Alleen al vanwege de toto-om-

zet van 147.777,50 euro verdient 
Santpoort een nominatie. Ook de 
tomeloze inzet van het bestuur 
en zijn vrijwilligers om het be-
ter te doen, begint volgens Kor-
tebaandraverijen.nl steeds meer 
op te vallen. ,,Het Santpoortse 
publiek zit ‘s morgens rond 11.00 
uur al langs de baan en leeft de 
gehele middag intens mee. Na-
tuurlijk wordt er gedronken, het 
is immers feest, maar het leidt zel-
den tot excessen. Dit jaar kreeg 
Santpoort het Nederlands kampi-

oenschap toebedeeld. Beïnvloed 
door een bestuursuitje naar het 
Engelse Ascott vierden ze dit in 
chique stijl. Vele, vooral promi-
nente, bezoekers waren dan ook 
gekleed zoals jaarlijks op ‘Ascott’ 
gebruikelijk. Het gaf het evene-
ment nog meer aanzien. En dat 
aanzien was toch al op een hoog 
niveau, soms letterlijk en � guur-
lijk. De tribunes gebouwd in de 
tuinen en verhoogde terrassen 
dragen daar zorg voor. De korte-
baan van Santpoort is een sieraad 

voor de sport.’’ Stemmen kan al-
leen worden gedaan door men-
sen die als vriend van de website 
geregistreerd zijn. Zij kunnen een 
e-mail sturen naar info@korte-
baandraverijen.nl en zo hun voor-
keur bekend maken. De stembus 
sluit op woensdag 13 november 
om 23.59 uur. De stem van de 
vrienden telt voor vijftig procent 
mee. Daarnaast brengt een jury 
van SNDR-commissarissen, deel-
nemers, pers en andere insiders 
hun stem uit. (foto: aangeleverd)

Kunstlijn dit weekeinde in Haarlem en Velsen
Velsen/Haarlem - Komend week-
einde is de Kunstlijn Haarlem. 
Veel ateliers zetten hun deuren 
open voor het publiek. Ook di-
verse kunstenaars in Velsen doen 
mee. Het publiek is dit weekeinde 
meer dan welkom op de volgen-
de artistieke locaties in Velsen:
• Raadhuis voor de Kunst in Vel-

sen-Zuid: Bettine Heslinga, Win-
nie Meijer-Rob, Petra CM Meskers, 
Annelies van Nieuwmegen, Dian-
ne Vivian Robinson, Afke Spaar-
garen en Nettie Veen. 
• Dorpskerk, Santpoort (Joop Ver-
meij)
• Mariartho, Velserbroek (Maris-
ka Hofman, Ernst Merhottein, zie 
ook artikel elders in deze editie)
• De Boshoek, Velserbroek (Annet 
van der Vlugt)
• Velserduinweg 23, IJmuiden 
(Henk Zwanenburg)
• SHIP, IJmuiden (Henk Zwanen-
burg)
• Parochie van de Heilige Alber-
tus, IJmuiden (Dakmar Scholten)
• Pop-up Galerie, Bloemendaal 
(Ans Doorten)
• Zocher Lounge, Bloemendaal 
(Elizabeth Alderliesten)
• Torenstraat 4, Velsen-Zuid (Haije 
Gemser)

• Wagenaar van Co, Velsen-Zuid 
(Annalinda Wagenaar, Sasja Wa-
genaar, Jeroen E� ern)
• Engelmunduskerk, Velsen-Zuid 
In het Raadhuis voor de Kunst 
vinden belangstellenden de 
Kunstlijner, dé krant met alle in-
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Elke jaar worden in de gemeente bladkor-
ven geplaatst. Hierin kunt u de bladeren 
weggooien, die van de bomen in uw tuin val-
len. De bladkorven staan op centrale plek-
ken in de gemeente en locaties waar veel bo-
men staan. Dat betekent dat er niet in elke 
straat een bladkorf staat. HVC veegt extra in 
deze tijd van het jaar om de wegen schoon te 
houden. De gemeente vraagt iedereen om de 
bladkorven te gebruiken. Zo houden we sa-

men de omgeving schoon.

Alleen bladeren in de bladkorf
In een bladkorf mag alleen bladafval en geen 
snoeiafval. Dit kunt u gratis storten bij de 
afvalbrengstations in Velsen-Zuid of Bever-
wijk.

Benieuwd op welke plekken de bladkorven 
staan, kijk op www.velsen.nl/bladkorven 

Bladkorven

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen. 

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre  ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2019.

Leerlingen die niet naar school te gaan krijgen 
al snel  te maken met de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden 
van het verzuim. Zowel de leerling als de ou-
ders worden geholpen het schoolverzuim zo 
laag mogelijk te houden. Het aantal verzuim-
meldingen van het afgelopen schooljaar is 
hetzelfde als de jaren ervoor. Er zijn 15 proces-

sen-verbaal uitgedeeld. Voor luxe en zorgwek-
kend verzuim is het aantal processen-verbaal 
gedaald.

Meer informatie;  
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Wijkplatform  Locatie Tijd Datum
Velsen-Noord  De Stek 19:30 6 november en 4 december
IJmuiden-Noord  De Spil 19:30 13 november
IJmuiden-Zuid  De Spil 19:30 20 november
Zee- en Duinwijk  De Dwarsligger 19:30 9 december

Drijf Inn, fi lm kijken 
op een luchtbed
Kom je vrijdag 8 november ook fi lm kij-
ken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De 
Heerenduinen?

Je kunt dan dobberend op een luchtbed kij-
ken naar de fi lm “Frankenweenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd 
tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed 
mee te nemen, want het zwembad heeft er 
genoeg. Maar wil je graag op je eigen lucht-

bed fi lm kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Kosten: € 6,20.

PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag 
dan zwemvleugels en kom onder begelei-
ding van een betalende volwassenen.

Cyclomedia brengt de omgeving van ge-
meente velsen in beeld. De speciale ca-
mera op het dak van de auto maakt 360 
graden panoramafoto’s. De gemeente 
gebruikt deze foto’s onder andere voor 
onderzoek en beheer van de openba-
re ruimte, handhaving van de openbare 
orde en veiligheid en bij de ontwikkeling 
van ruimtelijke plannen.

Privacy
De opnamen worden niet op internet gepu-

bliceerd of op een andere manier openbaar 
gemaakt. Daar zijn zorgvuldige en strenge 
voorwaarden voor. De activiteiten van 
Cyclomedia zijn bekend bij Autoriteit Per-
soonsgegevens.

Vragen? 
 Voor vragen of het aantekenen van bezwaar 
kunt u contact opnemen met CycloMedia 
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE 
Zaltbommel, Nederland. Of kijk op de web-
site cyclomedia.com voor meer informatie.

CycloMedia maakt foto’s 
in uw gemeente
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Ambitie uitbreiden 
cultuur/uitgaansaanbod

Ruim 48 kinderen hebben zaterdag 26 oktober 2019 in zwembad De Heerenduinen 
hun zwemexamen met succes afgelegd. Hoewel de spanning te snijden was, lukte het 
alle deelnemertjes om de opdrachten goed uit te voeren en daarmee een diploma te 
halen. Er werd afgezwommen in de categorieën A, B en C. Het zwembadpersoneel fe-
liciteert iedereen met zijn of haar diploma.

A-diploma
Hailey Schrasser, Lore Sophie Nederhof, Caitlin Luske, Alicia Luit,Anna Mare van der Lugt, 
Janneke Anna Maria van Schaik, Kikki van Bruggen, Choise Peters, Ben Vreman, Jezebel van 
der Wer  , Redouan Abatouy, Miley-Ann Sluijter, Yahya Hamdon, Elfi  Holleboom, Lilly May 
Tielman, Floortje Wilhelmina Wetting, Jayren van der Lugt, Sijtte Adriaan Gerard Kooijstra, 
Senna Raspoort, Laurora Mocci, Robin van Maurik, Jacky Man.

B-diploma
Feline Isabel Eva Kok, Rosalie Lani Josephine Raap, Wess Jelle Voorbach, Mark Prins, Fer-
nando Heruer, Eva Plug, Manouk Kramer, Sanne Hermans, Lucy sam Dijkstra, Tamina Maat, 
Dilayla de Graaf, Joëlle Rutters, Danil Kovalevskii, Eef Anna de Later, Mees Visser, Hülya Yal-
cin, Mohamed Safouan Aabou, Johan Verdikt, Floyd Viskil, Medine Kat, Chloé Visser

C-diploma
Efsa Tasdagitici, Kristina Grojic, Sabine Rixel, Marcel Drachim, Megan Gerrits.

Geslaagd voor het zwem ABC 

TUDelft, Erasumus Universiteit Rotter-
dam en Universiteit Leiden maakten een 
Nature Escaperoom voor kinderen van-
af 8 jaar. A.s. weekend is de escaperoom 
‘on tour’. Pieter Vermeulen Museum en 
#BRAK hebben de escaperoom naar 
IJmuiden gehaald. 

Eerst gaat scoutingclub Wiawaha uit Vel-
sen-Zuid op zaterdag 2 november proberen 
de code van de kluis te kraken en de bijen-
pest onschadelijk te maken. Op zondag 3 no-

vember is de escaperoom toegankelijk voor 
alle kinderen uit IJmuiden en omstreken. 
De escaperoom heeft als thema natuur & 
biologie. Kinderen gaan op een speelse ma-
nier met natuur aan de slag. Daarnaast moe-
ten ze goed samenwerken om de puzzels op 
te lossen en de codes te kraken. Stap voor 
stap komen ze steeds dichter bij de verras-
sende ontknoping. 

Toegangsprijs € 2,50. Meer informatie op 
brakijmuiden.nl.

Nature Escaperoom laat kinderen 
spelenderwijs kennismaken met 
natuur en wetenschap 

De gemeente Velsen heeft de ambitie om 
het cultuur/uitgaansaanbod uit te brei-
den met een multifunctioneel podium 
met bijvoorbeeld popmuziek, toneel, fi lm 
of debat. Dat staat ook in de ‘Cultuurvi-
sie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in 
Velsen!’. 

We willen graag weten wat uw wensen zijn 

met betrekking tot uitgaan in Velsen. Vanuit 
de informatie worden er plannen gemaakt 
voor de toekomst. We begrijpen dat u het 
wellicht druk heeft, maar toch heel fi jn als u 
de tijd neemt om ons te helpen door de vra-
genlijst te beantwoorden. Het neemt even 
tijd in beslag, ongeveer 10 minuten. 

De vragenlijst staat op www.velsen.nl. 

Mevrouw Jansen-Koster werd vrijdag 25 
oktober 100 jaar! Locoburgemeester Mari-
anne Steijn bracht haar een bezoek om haar 
te feliciteren met deze bijzondere leeftijd. 
Het werd heel gezellig, want mevrouw Jan-
sen-Koster is een echte levensgenieter. Met 
een beetje hulp redt ze het nog steeds om 
zelfstandig te wonen in Santpoort – Zuid. 
Als geboren Haarlemse mist ze wel de win-

kels en de reuring een beetje. Regelmatig be-
zoekt zij ’t Brederode Huys om een kaartje te 
leggen en om onder de mensen te zijn. Me-
vrouw Jansen-Koster is gelukkig zolang zij 
kan genieten van gezelschap en een sherry 
en sigaretje op z’n tijd. Haar 100ste verjaar-
dag is uitbundig gevierd met haar familie en 
vrienden dan ook uitbundig gevierd.  (foto 
Ko van Leeuwen)

100-jarige

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 19 oktober tot en met 
25 oktober 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Marconistraat 8, Legalisatie plaatsen pui in 
garage en gebruik voor schoonheidssalon  
(21/10/2019) 91395-2019
Egmondstraat 2, Legalisatie gebruik voor 
horeca (22/10/2019) 92109-2019
Pruimenboomplein 71, plaatsen balkonbe-
glazing (24/10/2019) 93060-2019
 
Velsen-Zuid
Stelling 14, starten bed & breakfast 
(25/10/2019) 93540-2019

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, plaatsen LED-
reclamebord (20/10/2019) 91276-2019

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 12, kappen boom (noodkap) 
(21/10/2019) 91805-2019
Terrasweg 54, Legalisatie plaatsen dakkapel 
(voorzijde) en dakopbouw (achterzijde) 
plaatsen 2 dakkapellen (22/10/2019) 92135-

2019
Bosbeeklaan 21, kappen 2 bomen 
(24/10/2019) 93172-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bijge-
bouw (25/10/2019) 93524-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 96, kappen 1boom 
(24/10/2019) 93226-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijge-
vel) (22/10/2019) 72894-2019

Velserbroek
Dammersweg 15, uitbreiding / verbouwing 
van een B&B (23/10/2019) 74269-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de onderstaande aanvraag. De aan-

vraag, de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 1 november 2019 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om 
de stukken in te zien kan contact worden 
opgenomen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerpomgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Ver-
gunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255.

Velserbroek
Platbodem 201: het wijzigen van gevels, in-
tern verbouwen en brandveilig gebruik van 
het gebouw (basisschool en kinderopvang 
Westbroek) (24/10/2019) 29382-2019

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7

IJmuiden
“Nr.10” van Alex van Warmerdam, op 9 
en 10 december 2019 van 07:00 tot19:00 

uur locatie: Stadsschouwburg Groeneweg 
(24/10/2019) 93492-2019

“Nr.10” van Alex van Warmerdam, 
op 21 november 2019 van 07:00 tot 19:00 uur,
op 22 november 2019 van 13:00 tot 00:00 uur,
op 23 november 2019 van 10.\:00 tot 22:00 
uur,
op 15 en 20 december 2019 van 14:00 tot 
22:00 uur,
locatie: Industriestraat 25 en 26 (24/10/2019) 
93488-2019 

nr.10” van Alex van Warmerdam, op 25 no-
vember 2019 van 06:00 tot 13:00 uur, loca-
tie: Harlingenstraat  (24/10/2019) 93477-
2019 

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 19 
oktober tot en met 25 oktober 2019 de vol-
gende aanvragen voor een evenementen-
vergunning heeft ontvangen op grond van 
de Algemene plaatselijke verordening arti-
kel 2:10. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Kerstsamenzang 2019, op 25 december 2019 
van 00:00 tot 00:45 uur, locatie: Broekber-
gerplein (21/10/2019) 92423-2019

DE VISIE VAN D66 VELSEN

Deze maand staat de behandeling van de 
begroting centraal in de gemeenteraad en 
dus ook voor D66Velsen. Omdat hier het 
geld verdeeld wordt voor volgend jaar, is 
het een belangrijk document voor ons, maar 
ook voor u.

Voor D66Velsen staat voorop dat de begro-
ting sluitend moet zijn en een voortzetting 
van het goede fi nanciële beleid van de af-
gelopen jaren. De inkomsten vanuit het rijk 
vallen op dit moment tegen en wij vinden 
dan ook dat je in dat geval terughoudend 
moet zijn met uitgaven. Terughoudender 
dan nu wordt voorgesteld door het college. 
Nieuw beleid is prima, maar hoeft niet ge-
stapeld te worden op oud beleid. Dingen an-
ders doen betekent voor D66Velsen niet dat 
het dus meer geld moet kosten.

D66Velsen besteedt de fi nanciële middelen 
graag voor de volgende zaken:
• Het groen dat zo belangrijk is in onze 
 gemeente, dat nu in kwaliteit achteruit  
 dreigt te gaan. 

• Gelijke kansen voor iedereen. Dat wil  
 zeggen, een goed armoedebeleid. Maar  
 ook een inclusieve samenleving waarin  
 iedereen, ongeacht zijn handicap, kan  
 meedoen.
• Zorgen dat er voldoende woningen 
 worden gebouwd, met name voor onze  
 jongeren. 

Nog steeds vindt D66Velsen dat het tempo 
van bouwen omhoog moet. Niet praten over 
nieuwe locaties, maar eerst de beschikbare 
locaties letterlijk van de grond zien te krij-
gen! Tot slot vinden we het belangrijk dat u 
mag meepraten over het beleid, maar voor-
al dat u daadwerkelijk wordt gehoord!

Nieuws van de raad

Wilt u in contact komen met de D66 Velsen, neem dan contact op via Info@D66velsen.nl

De Raad van Velsen heeft twee soorten 
openbare vergaderingen. Namelijk sessie-
vergaderingen en raadsvergaderingen. In 
sessievergaderingen worden geagendeer-
de onderwerpen verder uitgediept en be-
sproken. In de raadsvergaderingen worden 
aanpassingen ingediend en neemt de raad 
daadwerkelijk een besluit.  

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspre-
ken over een onderwerp dat deze maand 
wordt besproken, dan kan dat alleen bij 
sessievergaderingen. Dit is ook het moment 
waarop raadsleden nog een oordeel vormen 
en waar u dus ook het meeste invloed kunt 
hebben. 

WIST U DAT

Sander Smeets
Fractievoorzitter

DE EERSTVOLGENDE 
VERGADERING

Op donderdag 7 november vergadert de 
Raad van Velsen over de begroting 2020. U 
bent van harte welkom op het gemeente-
huis, ingang Plein 1945 in IJmuiden. De ver-
gadering start om 19u30. 
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Tasmanstraat 27, plaatsen veranda 
(22/10/2019) 85295-2019 
IJmuiderstraatweg 25, vervangen en ver-
groten dakkapel (achterzijde) (23/10/2019) 
85932-2019
Vijgenboomhof 7, gebruik woning voor ka-
mergewijze verhuur (24/10/2019) 75914-
2019
Dennekoplaan 65, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel) (25/10/2019) 88861-2019
 
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 45, vergroten 1e verdieping 
(23/10/2019) 85162-2019

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan ong.(ter hoogte van nr. 
2), kappen boom (Noodkap) (23/10/2019) 
91805-2019

Spanjaardsberglaan 1, plaatsen erker (voor-
zijde) (23/10/2019) 83634-2019

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 43, vergroten 1e ver-
dieping, plaatsen dakterras met toegangs-
deur ter plaatse 2e  verdieping (23/10/2019) 
74156-2019

De burgemeester van Velsen heeft het hier-
na volgende besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het onderstaande 
besluit gedurende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen (zo-
als college van burgemeester en wethouders 
van Velsen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een eve-
nementenvergunning verleend voor: 

Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 1 november 
2019 van 18:30 tot 20:00 uur, locatie Cre-
matorium en Begraafplaats Westerveld  
(22/10/2019) 60670-2019

Velserbroek
Kerstsamenzang Velserbroek, op 24 decem-
ber 2019 van 19:00 tot 20:30 uur, locatie: 
Vestingplein 
Levende kerststal, op 24 december 2019 
van 18:30 tot 19:45 uur, locatie: Stadspark 
(22/10/2019) 85431-2019

Besluiten

 30 oktober 2019 1308 25 september 2019

Ontstaan
De eerste nederzetting ontstaat rond het jaar 1000. In 
1129 laat de heer van Stenvorde een waterburcht bou-
wen, het huidige Slot Steinfurt. Rondom deze burcht groeit 
een marktnederzetting, die in 1338 ‘Stat to Stenvorde’ ge-
noemd wordt. De stadsrechten worden echter pas door de 
stad Münster verleend in 1347, die meteen de aanzet vor-
men tot de bouw van de stadsmuren en vestingwallen. Na 
1721 verdwijnen deze geleidelijk aan en wordt hier over-
heen gebouwd. Steinfurt heette van 1886 tot 1975 Burg-
steinfurt, een residentiestad voor de graven van Bentheim-
Steinfurt. Door te fuseren met de nabijgelegen gemeente 
Borghorst, ontstaat in 1975 de huidige Kreisstadt Steinfurt. 
Het stadje raakte gehavend door de vele bombardementen 
in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is alles in de oor-
spronkelijke staat teruggebracht en gerestaureerd.

Steinfurt: een fraai openluchtmuseum 
De verschillende historische huizen in diverse stijlen en his-
torische bezienswaardigheden die je tijdens de wandeling 
in het oude stadcentrum op je pad komen, doen de tijden 
van weleer als grafelijke residentiestad herleven. Veel huizen 
werden gebouwd door invloedrijke rijke families en grafe-
lijke ambtenaren, die hun welgesteldheid daarmee niet on-
der stoelen of banken staken. Ze zijn stuk voor stuk een lust 
voor het oog en sprookjesachtig mooi. Steinfurt is wat dat 
betreft echt een fraai openluchtmuseum. Een greep uit de 
vele bezienswaardigheden.

Slot Steinfurt
Het Slot Steinfurt, dat in 1129 werd gebouwd op een kunst-
matige heuvel, was een van de machtigste waterburchten in 
het Münsterland. Het immense en indrukwekkende bouw-
werk wordt omringd door prachtige grachten die gevoed 
worden door het water van de Steinfurter Aa. De oudste 
gebouwen van het complex op de hoofdbrug zijn de dub-
belkapel, de Ridderzaal en de fraaie Kemenade (geriefelijk-
ste woonkamer in burcht met schouw). Het slot wordt te-
genwoordig privé bewoond en kan derhalve niet worden 
bezichtigd. Aan het slot grenst het grote openbare groene 
park Bagno, dat toegankelijk is voor het publiek voor recre-
atieve doeleinden. 

Slotmolen
Tegenover het slot bevindt zich de opvallende en sierlijke 
Slotmolen met watermolenrad, thans een restaurant. Hier 
stond de oudste molen uit de stad, uit 1352. De watermo-
len diende om de waterstand van de grachten van het slot 
Steinfurt op peil te houden. Het fraaie vakwerk van het huis 
dateert uit 1923, naar het ontwerp van prinses Victoria zu 
Bentheim und Steinfurt.

Het oude raadhuis
Midden in het oude stadscentrum op de Markt van Burg-
steinfurt staat het oude witte raadhuis, dat als middelpunt 
direct opvalt. Het wonderschone gebouw dateert uit 1561 
en heeft door de eeuwen heen verschillende functies ge-
had. Natuurlijk als zetel voor de gemeenteraad, maar ook 
als stadswaag waar goederen werden gewogen. Een stads-
waag stond alleen in een stad met verleende stadsrechten. 
Het oude raadhuis kenschetst het zelfbewuste karakter van 
de destijds opkomende burgerij. Tegenwoordig is in het ou-
de raadhuis het toeristenbureau gevestigd.

Hubertshuis
In de Wasserstrasse treffen we het Hubertshuis aan, dat op-
valt door zijn prachtige voorgevel met vele ramen en voor-
portaal met trap. Dit huis werd in opdracht gebouwd door 
de grafelijke gerechtsschrijver Gerhard Huberts, in 1609.

Burgerhuis
Het minstens zo fraaie 
Burgerhuis is gebouwd 
in 1584, zoals te lezen is 
op het muuranker. Het 
is de woning geweest
van de invloedrijke fami-
lie Beifang, in de bloeitijd 
van Steinfurt.

Amtenarenhuizen
Goddaeus en Kestering
Op de Kirchstrasse staan 
twee bijzondere ambte-
narenwoningen te prij-
ken. Links op de foto het 
huis Goddaeus, dat in de 
late middeleeuwen een 
wijnhandel was. In 1614 
woonde hier rechter en 
professor Goddaeus, die 
opdracht gaf voor de 
bouw van de huidige façade aan de voorgevel. Rechts op de 
foto is het ambtenarenhuis Kestering te zien, met markan-
te trapgevel. Dit huis werd door professor Kestering na het 
einde van de 30-jarige oorlog rond 1648 gebouwd. Keste-
ring was een tijd in Nederland geweest en was onder de in-
druk geraakt van de vele trapgevelhuizen die hij daar had 
waargenomen. Hij liet daarom zijn huis in dezelfde stijl op-
trekken.

Er zijn nog vele andere huizen en kerken te bewonderen in 
het fraaie Steinfurt, te veel om op te noemen. De omgeving 
van de stad leent zich ook goed voor een mooie fi etstocht 
door de prachtige groene natuur van het Münsterland.

Kijk voor alle informatie op de toeristische website (ook in 
het Nederlands): https:// www.steinfurt-touristik.de/nl/.
 
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bron: Steinfurt Touristik.

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Slot Steinfurt vanaf gracht gezien.

Burgerhuis

Koffi  estop in Steinfurt:
een heerlijke historische ontdekking

Een dagje toeren met de auto in Duitsland en onder-
weg een korte koffi estop maken om even de benen 
te strekken, dat was het plan.
Zo gezegd, zo gedaan: de auto wordt geparkeerd 
in het Duitse Steinfurt, ongeveer 40 kilometer van
Enschede. De koffi estop mondt echter uit in een heer-
lijke en verrassende stadswandeling door het pitto-
reske Steinfurt, dat een sympathiek stadje blijkt te 
zijn. Met in zijn mars een lan-
ge doch boeiende geschiede-
nis. Ook de weergoden zijn 
ons gunstig gestemd, dus
camera in de aanslag voor 
wat leuke pics. En die willen 
wij u niet onthouden. 

Oude raadhuis. Hubertshuis.

V.l.n.r. Beamtenhaus Goddaeus en Kestering.

Beeldhouwwerk Steinfurtse Gezichten 
door Jupp Ernst uit 1990.

Burgerhuis.
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COLOFON

Begin 2018 besteedde ik in deze 
rubriek aandacht aan de legenda-
rische IJmuidenaar Japie Overzet 
en zijn veer- en sleepdiensten in 
de havens van IJmuiden. Met die 
veerdienst werden badgasten, 
die met de Alkmaar Packet uit 
Amsterdam naar IJmuiden kwa-
men, overgezet van de Kop van 
de Haven naar het strand. Tijdens 
“bezetting” van het Fort door Ne-
derlandse militairen bracht Japie 
Overzet ook de soldaten van en 
naar het Forteiland. Na de oorlog 
richtte de zoon van Japie Overzet, 
Jaap Visser, zich op het assiste-
ren van visserijschepen in de Vis-
sershaven en de Haringhaven. In 
1968 nam de toen 24-jarige me-
dewerker Ben Iskes het bedrij�e 
van Jaap Visser over. Die overna-
me markeert de start van het be-
kende IJmuidense sleep- en ber-
gingsbedrijf Iskes Towage & Sal-
vage.

Ben heeft het bedrijf met eigen 
handen en veel wilskracht – dus 
met echte IJmuidense onderne-
merschap – verder opgebouwd. 
Zijn zoon Jim, wellicht nog fana-
tieker, heeft het bedrijf overgeno-
men van zijn vader en gemaakt 
tot het succesvolle bedrijf wat het 
vandaag de dag is. Het vijftigjarig 
jubileum werd in september 2018 
groots gevierd met een feest bij 
de Haringhaven voor personeel 
en relaties. Tijdens dit feest wer-
den de bij het feestterrein aan de 
kade aangemeerde slepers Mars, 
Mercurius en Telstar o�cieel ge-

doopt. Ook was tot begin 2019 
de tentoonstelling ‘50 jaar Iskes 
in IJmuiden’ bij het Zee en Haven-
museum te zien.

Een jaar na het jubileum verschijnt 
volgende week het boek ‘50 jaar 
Iskes, door wilskracht ontstaan’ 
van de handen van de in nauti-
sche kringen bekende IJmuide-
naren Cees de Baare en Jan Plug. 
Het boek is een initiatief van Jan. 
Dat Jan iets met schepen heeft, 
is wel duidelijk. Hij is kapitein op 
een o�shore pijpenlegger en is 
momenteel - vijf weken op en vijf 
weken af - actief in de Braziliaan-
se wateren. Jan is al van jongs af 
aan geïnteresseerd in sleepboten 
en heeft een aardige fotocollectie 
opgebouwd. Hij spreekt over Is-
kes als ‘mijn cluppie’ en is een wa-
re wandelende encyclopedie over 
de sleepbedrijvigheid in en rond 
IJmuiden. Jan was al medeauteur 
van een boekje over de geschie-
denis van de sleepdiensten in de 
haven van IJmuiden. En nu steekt 
hij zijn kennis over Iskes in een 
nieuw boek.

Begin 2016 sprak hij Ben Iskes 
over het op handen zijnde jubile-
um en opperde het idee om een 
boek samen te stellen. Het idee 
sprak Ben aan, en Jan ging aan 
het werk. Aan informatie en zelf-
gemaakte foto’s geen gebrek. 
Jan zocht contact met de schrij-
ver Cees de Baare, die wel te por-
ren was voor het IJmuidense on-
derwerp. Bovendien kende Cees 

Ben Iskes en de huidige eigenaar 
Jim Iskes goed als buurtjes. Cees 
heeft zelf gevaren op slepers van 
Goedkoop en op de binnenvaart. 
Later heeft hij verkeersleiders op-
geleid en werd hij verkeerslei-
der bij het Havenbedrijf Amster-
dam. Sinds enkele jaren is Cees 
gedetacheerd bij het SHIP infor-
matiecentrum. Als auteur heeft 
hij jeugdboeken, romans en ge-
dichten met vooral nautische in-
slag op zijn naam staan. Het boek 
wordt zijn eerste documentaire 
boek. Cees heeft zich met de in-
terviews en het schrijfwerk bezig-
gehouden.

Jan en Cees hebben veel vrije tijd 
in het boek gestoken. De aanvan-
kelijk geplande deadline in het ju-
bileumjaar werd door de overwel-
digende hoeveelheid informatie 
niet gehaald. Maar in het eenen-
vijftigste bestaansjaar van Iskes 
wordt dan toch het jubileumboek 
gepresenteerd. En het boek mag 
er wezen: 272 pagina’s, gebon-
den en voorzien van zeer veel fo-
to’s. Een must-have voor liefheb-
bers van slepers en de sleepvaart! 
Het boek is vanaf zaterdag 9 no-
vember te koop voor 34,95 euro 
bij de boekhandels in IJmuiden 
en omgeving, het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum en het Natio-
naal Sleepvaart Museum Maas-
sluis. Op de zaterdag van verschij-
nen zijn de auteurs tussen 11 en 
14 uur in de Readshop in IJmui-
den aanwezig om hun boek te 
signeren.

Op de foto – gemaakt in het jubi-
leumjaar 2018 – poseren Cees en 
Jan op de in 1963 gebouwde Pol-
lux, de eerste door Jim Iskes aan-
gekochte sleper. (foto aangele-
verd)

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor het jubileumboek ‘50 jaar Is-
kes. Door wilskracht ontstaan’.

Mariska Hofman opent deuren voor 
publiek tijdens Kunstlijn Haarlem
Velserbroek - Na jaren, hoofdza-
kelijk zelf, het pand aan de Man-
denmakerstraat 13 te Velserbroek 
te hebben omgebouwd tot een 
schitterde expositieruimte, opent 
Mariska Hofman komend week-
einde de deuren voor het publiek. 
Het is de eerste o�ciële Haarlem-
se Kunstlijn locatie in Velserbroek. 
Iedereen is van harte welkom op 
2 en 3 november van 12.00 tot 
17.00 uur. Gast-exposant is Ernst 
Merhottein.

Mariska is de dochter van Hon-
gaarse schilderes Mariska Hof-
man-Gáspár, waarvan het werk 
op de eerste verdieping is ten-
toongesteld. Het plan is om eer-
daags éénmaal per maand een 
weekend geopend te zijn met een 
gast-exposant. 
Het werk van Mariska is vooral 
kleurrijk, opgebouwd door een 
laag over laag pointillisme of pas-
teus door gebruik van veel verf, 
opgebracht met paletmes. Veel-
al hebben haar werken een kos-
mische uitstaling. De vele grote 
schilderijen (tot twee bij twee me-
ter) zijn uitermate geschikt voor 

bedrijven.
Mariska was10 jaar lang bestuurs- 
en jurylid van de oudste beroeps-
kunstenaarsvereniging, Sint Lu-

cas Amsterdam. Ze exposeerde 
onder andere in het Stedelijk Mu-
seum te Amsterdam. (foto: aange-
leverd)

Lezing voor vrouwen:
Love coach geeft 
advies over daten
Santpoort - Op donderdag 7 no-
vember komt love coach Diederik 
van Maren naar Lengerique aan 
de Hoofdstraat 154. Om 19.30 
uur verzorgt hij een lezing, spe-
ciaal voor vrouwen, over het vin-
den van de juiste partner. Diede-
rik van Maren is auteur van het 
boek ‘Trouwen of SEX?’.

Op basis van welke criteria selec-
teer je als vrouw een potentiële 
man? Wat trek je aan, als de eer-
ste ontmoeting gaat plaatsvin-
den? Waar spreek je af? En hoe 
maak je duidelijk dat je graag 
een vervolgafspraak wilt, als hij 
er zelf niet over begint? Diederik 
van Maren staat vrouwen bij in de 
lastige zoektocht naar de ideale 
man en leert ze om in hun eigen 
kracht te staan. Als man weet hij 
precies wat mannen denken, voe-
len en verwachten. Waar vrien-
dinnen soms om de hete brei 
heen draaien, zegt Diederik ge-
woon direct waar het op staat.

Debby Thijssen, eigenaresse van 
Lengerique: ,,Ik heb eerst zelf zijn 
boek gelezen, ik wilde weten of 
het wat zou zijn voor in de win-
kel. Lengerique is geen gewo-

ne lingeriewinkel, we verzorgen 
bijvoorbeeld ook borstprothe-
ses. Een luisterend oor staat hier 
centraal. ik hou er wel van om de 
diepte in te gaan en ben altijd be-
zig om mensen op weg te hel-
pen. Het gebeurt ook wel dat ik 
iemand een bepaald boek advi-
seer of verwijs naar een training. 
We zijn hier niet oppervlakkig, ik 
ben erg breed geïnteresseerd.’’ 
Dames die de lezing van Diede-
rik van Maren willen bijwonen, 
kunnen zich aanmelden via num-
mer 023 5375822. Er is plaats voor 
maximaal veertig bezoekers. (fo-
to: aangeleverd)

RTZ Velsen in het nieuw
IJmuiden - Mede dankzij een 
mooi bedrag, verkregen naar 
aanleiding van ‘de dag van de 
dierenhulpverlener’ van Stichting 
Dierenlot, heeft Reddingsteam 
Zeedieren Velsen nieuwe winter-
jassen aan kunnen scha�en op 
de (werk)kledingafdeling van Van 
der Heijden Reklame. Een bedrijf 

dat RTZ Velsen (voorheen EHBZ) 
al vele jaren een warm hart toe-
draagt. Zodoende heeft Van der 
Heijden Reklame de bedrukking 
op borst en rug voor haar reke-
ning genomen, zodat de teamle-
den tijdens hun werkzaamheden 
goed herkenbaar zijn. (foto: aan-
geleverd)

,,Alleen uw tevredenheid telt’’
Mooie korting bij 
Foto Loek Anderson
IJmuiden - Foto Loek Anderson 
is al twaalf jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en omzetten 
van dierbare herinneringen. Ou-
de dia’s, smal�lms of videoban-
den worden overgezet op DVD, 
USB-stick of harde schijf. Door de 
merkbare mond-tot-mondrecla-
me is de klantenkring explosief 
gegroeid. De opdrachten komen 
uit de hele regio, van Alkmaar tot 
Zwanenburg.

Pro�teer nu van een nieuwe actie 
met korting van tien tot twintig 
procent op het scannen van dia’s, 
smal�lm en videotapes. Bij een 
grote opdracht voor het overzet-
ten van dia’s geldt nu zelfs een 

korting van twintig procent! Aan 
elke opdracht wordt veel aan-
dacht besteed. Zo worden slech-
te lassen van �lms hersteld, vi-
deobanden gereinigd en de kleu-
ren verbeterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgesloten. 
,,Alleen uw tevredenheid telt’’, al-
dus Loek Anderson. Kom gerust 
eens langs met het materiaal voor 
een vrijblijvende o�erte. 
Foto Loek Anderson is al 58 jaar 
gevestigd aan de Kennemer-
laan 85-87 te IJmuiden. Wie van 
ver komt kan even bellen (0255 
515962) of mailen (fotoloek.an-
derson2@outlook.com) voor een 
routebeschrijving. (foto: aange-
leverd)
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Beverwijk - Vier dit jaar de Kerst 
bij Wereldrestaurant Beverhof in 
Beverwijk. Want dat is sfeervol 
en gezellig eten voor iedereen. 
De gerechten zijn bijzonder uit-
gebreid en altijd vers bereid, Je 
krijgt een all-in diner. Dat houdt 
in dat het eten en drinken (ko�e 
en thee, frisdranken, bier en wijn) 
onbeperkt zijn waar één prijs 
voor wordt betaald. Voor sterke 
drank geldt een toeslag op basis 
van een muntensysteem. Stan-
daard heeft het all-in-diner een 
lengte van 2,5 uur.

Praat je over Wereldrestaurant 
Beverhof dan praat je over heer-
lijke wereldse gerechten. Dat zijn 
oosterse gerechten zoals Japan-
se, Chinese, teppanyaki- wok-, 
en grillgerechten en sushi’s. Maar 
ook westerse gerechten, waar-
bij je dan moet denken aan pa-
tat, pizza, lasagne. Veel gasten 
vinden eten bij Wereldrestaurant 
Beverhof, dat ruim 600 zitplaat-
sen telt, een belevenis en genie-
ten dan ook. Met de Kerst proef je 

de kerstsfeer in het restaurant. Er 
is een grote inpandige speelruim-
te voor kinderen waar zij zich pri-
ma kunnen vermaken.

Wereldrestaurant Beverhof heeft 
vorig jaar met de Kerst volle da-
gen gekend. Er waren op beide 
kerstdagen twee sessies die vol 
waren. Er zullen nu ook weer twee 
zittingen voor het kerstdiner zijn: 
16.00-18.30 uur/16.30-19.00 uur 
en 19.30-22.00 uur/20.00-22.30 
uur). Reserveren is noodzakelijk.

De kosten voor het kerstdiner: 3-7 
jaar, 18,95 euro, 8-11 jaar 23,95 
euro, 65-plus 42,95 euro, volwas-
senen 44,95 euro. Ook is er met 
de Kerst een kerstbrunch, alleen 
op Eerste Kerstdag 13.00-15.30 
uur. Kosten voor de kerstbrunch: 
3-7 jaar 9,95 euro, 8-11 jaar 18,95 
euro, 65-plus 29,95 euro, volwas-
senen 31,95 euro.

Reserveren kan via: 0251-293570 
of via www.wereldrestaurantbe-
verhof.nl. (foto: aangeleverd)

Wereldrestaurant Beverhof
Heerlijke gerechten in 
een sfeervolle omgeving

Grofvuil op straat
IJmuiden - Twee maal ontving 
de redactie deze week een be-
richt met betrekking tot rondslin-
gerend grofvuil. Nog altijd vormt 
het illegaal plaatsen van overtol-
lige huisraad op straat een bron 
van irritatie bij velen.

Een bewoner van de Lekstraat 
schrijft: ,,Als u grofvuil heeft, wat 
u niet zelf weg kunt brengen, bel 
dan de reinigingsdienst. Zij ko-
men het bij u weghalen. Zet het 
alstublieft niet bij de containers. 
Kinderen slepen alles over straat 
en het ligt er dan het hele week-
end. Ik hoop dat u er over na zult 
denken, alvast bedankt.’’ Ook aan 
de Schiplaan doet zich dit pro-
bleem met regelmaat voor. Een 
bewoner schrijft: ,,Kunnen jullie 
niet een stukje plaatsen over de 
camera’s die op de �ats van de 
Schiplaan die de ondergrondse 
containers in de gaten houden? 

Deze zijn namelijk totaal overbo-
dig, daar er toch gewoon bijna ie-
dere weer troep naast de contai-
ner staat.’’ Op de door hem mee-
gestuurde foto is te zien dat er 
grofvuil rond de containers is ge-
plaatst. Dit is niet toegestaan en 
kost de gemeente (dus uiteinde-
lijk ook de inwoners) extra geld. 
Veelal wordt aangenomen dat 
het afval door HVC tijdens de re-
guliere ritten wordt meegeno-
men, maar dit is niet het geval. 
Zodra iemand melding heeft ge-
maakt van het aanwezige grof-
vuil wordt extra gereden en die 
kosten worden ook extra in reke-
ning gebracht aan de gemeente. 
De juiste procedure is om grof-
vuil zelf naar het brengstation te 
brengen. Is dat niet mogelijk, dan 
kan via https://www.hvcgroep.
nl/zelf-regelen/grofafval-afspraak 
een afspraak met HVC worden 
gemaakt. (foto: aangeleverd)

Mis van Johan Schafstall 
in Engelmunduskerk
IJmuiden - Op zondag 3 novem-
ber zingt het Ledenlijstkoor uit 
Amsterdam in de Oud Katholie-
ke Engelmunduskerk IJmuiden. 
Tijdens de zondagsviering zul-
len ze de vaste misdelen zingen 
van componist Johan Schafstall 
(1878-1946). Hij is de vader van 
Jan Th. Schafstall die in IJmuiden 
een drogisterij had aan de Bloem-
straat 12 en later aan de Lange 
Nieuwstraat 6.

Johan Schafstall is ook de opa 
van cabaretier Youp van ’t hek. In 
het programma Verborgen Ver-
leden was er een a�evering met 
Youp van ’t hek in de hoofdrol. 
Daarin werd ook de familie Schaf-
stall gevolgd. Zo kwamen zij te-
recht in het jongensinternaat te 
Oudenbosch. De 13-jonge Jo-
han Schafstall uit Weesp volgde 
daar vanaf zijn 13de zang- en pi-
anolessen. Hij bespeelde dage-
lijks het orgel in de grote kapel 
en schreef er zijn eerste composi-
ties. Ze vonden onder andere een 
mis van zijn hand, de Missa ‘Mater 
Boni Consilii’ (Moeder van Goede 
Raad). Omdat er nazaten van Jo-
han Schafstall in het Ledenlijst-

koor zingen, werd het koor ge-
vraagd om twee delen uit de mis 
uit te voeren in deze a�evering 
van Verborgen Verleden.

Na de televisieopnamen in Ou-
denbosch werd het Ledenlijst-
koor nieuwsgierig naar zijn ande-
re werken. Op 14 april zongen ze 
de gehele mis tijdens hun jubile-
umconcert in de Engelmundus-
kerk te Oud-Velsen. Ook werden 
er in dit concert een aantal prach-
tige composities gezongen door 
klein- en achterkleinkinderen van 
Schafstall. Zij hebben hun mu-
zikale talenten dus niet van een 
vreemde.

De mis van Johan Schafstall 
wordt gezongen op zondag 3 no-
vember tijdens de viering in de 
Oud-Katholieke Engelmundus-
kerk, Kon. Wilhelminakade 117, 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur, 
toegang is vrij.
Meer informatie over de com-
ponist is te vinden op de websi-
te van Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen, www.
rhcvechtenvenen.nl. (foto: aan-
geleverd)

In ‘t Mosterdzaadje
SanTella Duo uit Letland 
en Georgische pianiste
Santpoort - Op vrijdag 1 novem-
ber om 20.00 uur zijn twee hoog-
begaafde zusjes uit Letland te 
gast in ‘t Mosterdzaadje. De pi-
aniste Santa Zake en de violiste 
Stella Zake (foto onder) vormen al 
van kinds af aan het SanTella duo. 
Beiden zijn ook componistes. Zij 
voeren werk uit van Mozart (So-
nate in G KV 379), Schumann (So-
nate für Pianoforte und Violine 
Op. 105), Kreisler (3 Old Vienne-
se Dances), Arvo Pärt (Fratres) en 
Paul Schoenfeld  (Four Souvenirs 
for violin and piano) ‘Vier souve-
nirs voor viool en piano’  bestaat 
uit een Samba, Tango, Tin Pan Al-
ley en Square Dance. Zijn werk 
wordt wel vergeleken met de mu-
ziek van George Gershwin. 
Vanaf hun 4e jaar treden Stella en 
Santa samen op, hetgeen ze dus 
nog steeds doen in veel landen 
in Europa. Hun Master titel be-
haalden ze in Nederland met de 
hoogste onderscheidingen.

Passie uit Georgië
De Georgische pianiste Ketevan 
Sharumashvili (foto boven) is op 
zondag 3 november om 15.00 
uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. Zij 
heeft een ontroerend mooi, aan-
trekkelijk en uitdagend program-
ma samengesteld  waarin alle fa-
cetten van haar meesterschap 
aan bod gaan komen. Uitgevoerd 
worden Bach, Schubert (Im-
promptus), Liszt/Schubert (lied-
bewerkingen o.a. Ave Maria), Ver-
di/Liszt (Rigoletto), Piazzolla (Adi-
os Nonino), Rachmaninov/Kreis-
ler (Liebesleid), Trenet (En Avril a 
Paris) en Ginastera (drie Argen-

tijnse dansen).  Ketevan, geboren 
en getogen in Tbilisi, heeft met 
twee masters en het diploma van 
concertpianiste een imposante 
internationale opleiding geno-
ten. Ze vulde haar studie aan bij  
Jan Wijn aan het conservatorium 
in Amsterdam. Behalve door haar 
fenomenale techniek blinkt de 
charismatische pianiste vooral uit 
door haar diepgaande spel. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, Bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl. 
(foto’s: aangeleverd)

Maandelijkse rondleiding 
Huis en tuinen Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 3 novem-
ber kunnen belangstellenden on-
der leiding van een deskundige 
gids weer een boeiende en leer-
zame rondleiding meebeleven 
door het Huis en vooral de his-
torische tuinen van Museumhuis 
Beeckestijn in Velsen-Zuid.
Nog even opletten: de aanvangs-
tijd is gewijzigd naar 11.00 uur. 
Deelname kost 9 euro per per-
soon en opgeven voor deze rond-
leiding kan via www.beeckes-
tijn@natuurmonumenten.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Natuurwerkdag in Park 
Kennemergaarde
Santpoort - Op zaterdag 2 no-
vember is er weer een natuur-
werkdag in Park Kennemergaar-
de. Samen met de gemeente en 
de vrienden van Park Kennemer-
gaarde kunnen belangstellenden 
aan de slag met diverse snoei- en 
plantwerkzaamheden.

Park Kennemergaarde is een van 
de landschapsparken van de ge-
meente Velsen. Het is in 1912 ont-
worpen door L.A. Springer in de 
Engelse Landschapsstijl. Kronke-
lende paadjes, verschillende bij-
zondere bomen rond een open 
grasveld en doorkijkjes vanuit 
het park naar omgeving en om-
gekeerd. Midden door het park 
loopt een oude beukenlaan van 
meer dan 100 jaar oud. Bij de in-
gang aan de Duin en Kruidber-
gerweg staan twee zandstenen 
zuilen en een smeedijzeren hek-

werk, die kortgeleden hersteld 
zijn. Sinds 2014 heeft het park 
een openbare boomgaard, die 
omheind is met een haag van 
bessenstruiken.

Werkzaamheden
Zaterdag gaat men een zicht-
lijn open snoeien, bloembedden 
klaarmaken, een heg aanplanten 
rond de boomgaard en een hout-
wal bouwen. Er zijn nog allerlei 
andere leuke klussen in het park 
en de boomgaard. 
Verzamelen met ko�e om 9.30 
uur in de boomgaard en er wordt 
gewerkt tot ongeveer 15.00 uur. 
Halverwege is er een gezamenlij-
ke lunch. Neem eigen boterham-
men mee dan zorgen de organi-
satoren voor soep.
Aanmelden: www.natuurwerk-
dag.nl/locatie/park-kennemer-
gaarde. (foto: aangeleverd)

Foto’s van Maria Kremneva 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - In ’t Mosterdzaad-
je exposeert in november Maria 
Kremneva. Zij draait het stadsge-
zicht van Haarlem en Sint Peters-
burg om. Zij laat de steden re�ec-
teren in het water van de rivieren 
en grachten. Ze laat de gebou-
wen spreken met de eigen weer-
spiegelende imago’s. Het woord 
re�ectie verschijnt hier in volle 
betekenis. Wij zien haar steden 
mediteren met zichzelf en hun ei-
gen natuur observeren. Ieder ele-
ment van een imago laat z’n om-
gedraaide zelf zien als een middel 

om de verborgen kern te heront-
dekken. 
Nieuwe dimensies openen, nieu-
we wegen van opnieuw ontdek-
ken van de wereld alsof we aan-
wezig waren op het moment van 
het maken.
Wachtend op ons om dat alle-
maal te zien, blijven de steden 
in stilte met elkaar in contact. Zij 
hebben ons toegelaten in hun 
stille conversatie.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl. (foto aangeleverd)
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Reis verder met Vanessa
Vanessa’s Reisbureau brengt 
nieuwe inpiratiegidsen
Santpoort-Noord- In de afge-
lopen zeven jaar heeft Vanessa’s 
Reisbureau zich gepositioneerd 
als dé specialist voor Amerika-
reizen en in die periode zijn er 
via haar meer dan 1.000 mensen 
uit Velsen en omstreken richting 
Amerika en Canada vertrokken. 
Maar minder bekend is dat Vanes-
sa gespecialiseerd is in maatwerk 
van verre reizen in het algemeen. 
En om dit onder de aandacht te 
brengen heeft ze nu vijf inspira-
tiegidsen uitgebracht met daarin 
de leukste vakantielanden in elk 
werelddeel. Voor ieder land wor-
den vervolgens de hoogtepunten 

gepresenteerd zodat je een goed 
beeld kunt krijgen van de moge-
lijkheden.
,,Veel mensen denken dat maat-
werkreizen duur zijn’’, vertelt ze. 
,,Maar wat je doet is datgene weg-
laten wat je niet interessant vindt 
en gericht reist naar jouw hoog-
tepunten van een land. En dat 
is voor iedereen anders.” Daarbij 
geeft ze ook aan dat de nieuwe 
inspiratiegidsen voor Afrika, Azië, 
Amerika, Zuid- en Midden-Ameri-
ka en Oceanië gratis bij haar reis-
bureau kunnen worden afgehaald 
in de Hoofdstraat 224 in Sant-
poord-Noord. (foto: aangeleverd)

Rommelmarkt in Sporthal Zeewijk
IJmuiden - Op 10 november zal 
er in sporthal Zeewijk weer een 
indoor rommelmarkt worden ge-
houden. 
Wie een kraam wil huren voor 

deze markt kan bellen met  06-
28470659 of een e-,amail sturen 
naar arnoldvanhoo�@hotmail.
com. 
De rommelmarkt begint om 9 uur 

en om drie uur worden de kra-
men weer afgebroken. Een toe-
gangskaartje kost 2 euro en de 
jeugd tot 16 jaar mag gratis naar 
binnen.

Van 28 november tot en met 1 december
Christmas Fair op Beeckestijn

Pannenkoeken eten bij de Watergeus
Velsen-Zuid - Ook buiten het zo-
merseizoen is de Watergeus ge-
opend. Kom na een �jne wande-
ling door de prachtige natuur ge-
zellig wat eten of drinken in het 
eetcafé. Geniet van een heerlijke 
pannenkoek of een kopje erwten-
soep terwijl de kinderen zich uit-
leven op de speeltoestellen. Een 

step, mountainbike of �ets huren 
kan natuurlijk ook.
Het eetcafé is ieder weekeinde 
geopend van 12.00 tot 20.00 uur. 
Deze mooie outdoor locatie met 
eetcafé en vergaderruimte is bo-
vendien zeven dagen per week te 
reserveren. Zo kan men hier bij-
voorbeeld terecht voor familie-

feestjes en kinderpartijtjes.  
De Watergeus is te vinden op de 
Genieweg 36 in het recreatiege-
bied Spaarnwoude, vlakbij boer-
derij Zorgvrij. Gratis parkeren!
Voor verdere informatie zie www.
dewatergeus.nu of mail naar in-
fo@dewatergeus.nu. (foto: aan-
geleverd)

Velsen-Zuid - Op de histori-
sche locatie Buitenplaats Beec-
kestijn Rijksweg 134 te Velsen-
Zuid, wordt van 28 november 
tot en met 1 december dé kerst 
& lifestyle fair van Noord-Hol-
land gehouden. Tickets kun-
nen voordelig online besteld 
worden voor €11,50 per stuk in 
plaats van €13,75. 

Castle Christmas Fair
Over een maand opent de Castle 
Christmas Fair 2019 haar deuren. 
De lustrum editie wordt georga-
niseerd bij Buitenplaats Beeckes-
tijn, Velsen-Zuid. De voorgaan-
de edities werden gehouden in 
Heemskerk. Ook dit jaar wordt er 
uitgepakt met vele leuke stands, 
inspirerende workshops, sfeer-
volle (big)bands en koren. Bekijk 
de plattegrond en het muziek-
programma via de website www.
castlechristmasfair.nl.
Geniet van ruim 150 stands en 
onder andere 50 live optredens, 
waaronder de Tata Steel Big Band 
en het Regionale Eerste Schoorls 
Gemengd Mannenkoor. Reden 
genoeg om onder het genot van 
een glühwein of warme chocola-
demelk de markt te verkennen.
Elke dag om 11.00 uur zal men 
warm verwelkomd worden door 
de Kerstman die de poorten voor 
de bezoekers zal openen. In het 
hoofdhuis staan uiteenlopende 
exposanten met onder andere 
handgeblazen kerstballen, siera-
den, kunst en antieke curiosa.
Achter het hoofdhuis staan fraaie 
pagodetenten, overdekte kra-

men, marktplaatsen en hippe 
foodtrucks. Ook is er een hore-
caplein met podium gecreëerd. 
Naast typische kerstproducten, 
zoals kerstengelen en antieke 
kerstversiering, zijn er uiteenlo-
pende producten op het gebied 
van lifestyle, mode en wonen.
Zowel in het Koetshuis als Bras-
serie Beeckestijn kan men genie-
ten van heerlijke winterse lekker-
nijen zoals snert, stampot of kof-
�e met appeltaart. Als u op tijd 
bent, vraag naar de huisgemaak-
te perenstrudel met peren uit ei-
gen moestuin bij Brasserie Beec-
kestijn. Een bekend vissersbe-
drijf uit IJmuiden rookt verse pa-
ling en andere vissoorten. In een 
ambachtelijke houtoven zal oer-
brood worden gebakken. Ge-
niet van bijzondere theeën, vers-
gebrande lokale ko�e, maar ook 
van wereldmerken als Lavazza. 
Geheel in stijl wordt men ont-

vangen door het Motoren Mu-
seum met een antieke Volvo en 
een authentieke stoommachine. 
Speckled Sheep is er dit jaar ook 
bij met hun Welsh Hill Speckled 
Face schapen. 

Het parkeren kan eenvoudig op 
het naastgelegen recreatiege-
bied wat op korte loopafstand is. 
Tijdens openingsdagen kan men 
een uitrijkaart bij de kassa voor 
€7,50 per dag halen. Online in de 
voorverkoop kan men de kaart 
voor €6,50 aanscha�en.
De openingstijden: donderdag 28 
tot en met zaterdag 30 nvember 
van 11.00 tot 22.00 uur en zondag 
1 december van 11.00 tot 18.00 
uur.

Entreekaarten zijn in de voorver-
koop te bestellen via www.cast-
lechristmasfair.nl. (foto: www.ber-
tilvanbeek.nl)

IJmuiden - De Franciscusschool 
in IJmuiden is een school met een 
enthousiast en hardwerkend leer-
krachtenteam. Goed op elkaar in-
gewerkt en positief ingesteld om 
van alles aan te pakken!
Overal hoor je natuurlijk over het 
leerkrachttekort en dat is op deze 
school niet anders. Tot nu toe wer-
den de vacatures hier goed opge-
vuld, maar nu is er toch iets anders 
aan de hand. Plotseling brengt 
de ene na de andere juf een blij-
de boodschap; ‘Ik ben zwanger!’. 
Goed nieuws natuurlijk, maar hoe 
vind je als school een goede op-
vulling voor deze tekorten in zo’n 
onrustige arbeidsmarkt?
Eén van de leerkrachten heeft be-
dacht een vlog te maken om te la-
ten zien hoe leuk het is om in het 
onderwijs te werken! Je werkt met 
kinderen, de toekomst! De Fran-
ciscusschool zeilt samen met acht 
andere scholen onder de vlag van 
Atlant Basisonderwijs, gevestigd 
in IJmuiden. Ook daar wordt vol-
op nagedacht hoe om te gaan 

met het leerkrachttekort en de 
positiviteit in het onderwijs te 
promoten!
Atlant heeft ‘Leerkracht Light’ 
bedacht en zet dit nu als eerste 
schoolbestuur uit. Verderop in 
deze krant vindt u de vacature. 
Een ‘Leerkracht Light’ is een juf of 
meester die bevoegd is les te ge-

ven, maar dit tijdelijk alleen onder 
schooltijden kan doen. De eind-
verantwoordelijkheid blijft bij de 
vaste leerkracht, maar er staat een 
bevoegde tijdelijke leerkracht 
voor de groep! Atlant hoopt hier-
mee enthousiaste leerkrachten 
aan boord te krijgen! (foto: aan-
geleverd)

Mijn Opa, musical in Cineworld
Beverwijk - De nieuwe Blijmond 
musical ‘Mijn Opa’ is op zondag 3 
november om 14.00 uur nog één 
keer te zien in de Cineworld bios-
coop in Beverwijk. Mijn Opa gaat 
over een lieve opa die dement 
wordt en...
 
Veel mensen, ook kinderen, wor-
den met het thema dementie ge-
confronteerd. Charis de Ruijter, de 
drijvende kracht achter musical-
school Blijmond, schreef hier een 
prachtige en aangrijpende musi-
cal over, Erik de Ruijter schreef de 
liedjes.
Opa woont na het overlijden van 
oma in bij zijn kinderen en begint 
de weg kwijt te raken. De proble-
men groeien de kinderen boven 
het hoofd en er wordt in vertwij-
feling besloten dat opa naar een 
bejaardentehuis moet. Zijn klein-
dochter kan het niet aanzien en 
samen lopen ze weg, terwijl de 

werkelijkheid en de fantasie bij 
opa steeds meer door elkaar lo-
pen…
Naar aanleiding van de enthou-
siaste reacties van het publiek bij 
de premiere werd besloten ‘Mijn 

Opa’ nog een keer op te voeren in 
Beverwijk
Kaarten kosten 6 euro en zijn ver-
krijgbaar via www.blijmond.nl en 
aan de kassa van Cineworld. (foto: 
aangeleverd)

Introductieavond bij Odd Fellows
Velsen-Zuid -  - Op dinsdag 5 no-
vember houden de Odd Fellows 
een introductieavond in het ge-
bouw aan de Stationsweg 95. Ie-
dereen die altijd al heeft willen 
weten wat de Odd Fellows zoal 
doen op een logeavond in hun 
verenigingsgebouw, is van harte 
welkom.

Vanaf 19.30 uur worden de be-
zoekers ontvangen door leden 
van de IJmondloge en Duinroos-
loge. Na een eerste kennismaking 
onder het genot van een kop kof-
�e of thee volgt een uitleg over de 
geschiedenis van de organisatie. 
Zoals ook tijdens een logeavond 
voor leden gebruikelijk is, gaan 
de aanwezigen daarna naar bo-
ven, waar in alle rust naar wat mu-
ziek, tekst en uitleg wordt geluis-
terd. Na a�oop van deze bijeen-
komst worden beneden, in de re-
creatieruimte, hapjes en drankjes 
geserveerd en is er volop de ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Met deze introductieavonden, die 
geheel vrijblijvend toegankelijk 
zijn, willen de Odd Fellows men-
sen bereiken, die samen met hen 
hun levenservaring, leergierig-
heid, inhoud en persoonlijkheid 
willen delen. Mensen dus, die hun 

nieuws- en leergierigheid willen 
inzetten, zich persoonlijk willen 
ontplooien en willen deelnemen 
aan gezelligheid in een vrienden-
club. Op deze manier willen de 
Odd Fellows hun vereniging laten 
groeien door verjonging en ver-
nieuwing, met mensen die een 
nieuwe uitdaging niet uit de weg 
gaan. Zo hopen de Odd Fellows 
mee te werken aan een betere sa-
menleving.

Alle belangstellende inwoners 
van de IJmond en Zuid-Kenne-

merland zijn van harte welkom. 
Bezoekers die met de auto ko-
men, kunnen parkeren op de 
hoek Stationsweg - Minister van 
Houtenlaan in Velsen-Zuid. Tij-
dig aanmelden wordt op prijs ge-
steld, dat kan bij de heer H. Bou-
ma (06 53698497/info@ind-part.
com) en bij mevrouw H. Langheld 
(0255 521105/29duinroos@odd-
fellows.nl). 
Op www.oddfellows-velsen.nl is 
uitgebreide informatie te vinden, 
zie ook de advertentie in deze 
krant. (foto aangeleverd)

Koffieochtend Sociaal Wijkteam
IJmuiden - Elke eerste donder-
dag van de maand is iedereen van 
harte welkom op de ko�eoch-
tend die door het Sociaal Wijk-
team georganiseerd wordt in de 
Bibliotheek Velsen. Er is tijd voor 
een praatje en ongedwongen ge-
zelligheid. Om de maand is er een 
thema. Donderdag 7 november 
komt de Buurtsportcoach van het 
zwembad, Annelies Visser, langs 
om uitleg te geven. Zij komt ver-
tellen over het aanbod van het 
zwembad, maar is ook op zoek 
naar de vragen over activiteiten 

die er nog niet zijn. Mocht u een 
goed idee hebben voor een acti-
viteit voor in of om het zwembad, 
kom langs! Het eerste kopje kof-
�e/thee kost 1 euro, het tweede 
kopje is gratis. De ko�eochtend 
is van 10.30 tot 12.00 uur in de 

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
16. Deze donderdag verhinderd, 
dan kan men altijd de volgende 
maand aansluiten. Voor meer in-
formatie: Elisabeth Hoekstra van 
het Sociaal Wijkteam via 088-
8876970. (foto: aangeleverd)

Leerkracht Light, kom aan boord!
Help, nog een zwangere collega!
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Halloween op de Ruïne van Bre-
derode. Tot 12 jaar van 18.30 tot 
20.00 uur, 12+ van 20.45 tot 22.15 
uur. Zie ook: www.ruinevanbre-
derode.nl. (foto: aangeleverd)

Filmavond IJmuiden wat vertel je 
me nou in de Brulboei, 20.00 uur. 
Kaarten à 3 euro aan de zaal. Voor 
de pauze wordt de �lm ‘Mosselen’ 
gedraaid. (foto: aangeleverd)

De populaire en met de Gouden 
Stuiver 2017 bekroonde tv-se-
rie ‘Brugklas’ nu met eigen mu-
sical in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 19.30 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. (foto: 
artwork)

Hehobros On Tour in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur. Succesvolle online comedy-
serie nu ook in het theater. Kaar-
ten via www.kennemertheater.nl. 
(foto: Casper Koster)

1 NOVEMBER
Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Gedenkavond op Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld van 
18.30 tot 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Telstar - Jong Utrecht, 20.00 uur.

Frank & Nick reünie vanaf 21.30 
uur in het Patronaat aan de Zijl-
singel 2 te Haarlem. Muziek uit 

de 90s inclusief guilty pleasure 
karaoke. Kaarten via www.tinyurl.
com/fntickets2019 verkrijgbaar.

Duo SanTella, de pianiste Santa 
Zake en de violiste Stella Zake in 
’t Mosterdzaadje, 20.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk, www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Jan Keizer & Anny Schilder, ´The 
Original Voices of BZN´ nog één 
keer in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. (foto: 
Lukassen Produkties)

Sugar Ray and the Bluetones in de 
‘Haarlemse Blues Club’, in Theater 
Circus Hakim, Korte Verspronck-
weg 7-9 in Haarlem, 21.00 uur. 
www.haarlemsebluesclub.nl. (fo-
to: aangeleverd)

2 NOVEMBER

Landelijke natuurwerkdag. Loca-
ties: www.natuurwerkdag.nl. In 
Velsen in Park Kennemergaarde in 
Santpoort-Noord. Info: www.na-
tuurwerkdag.nl/locatie/park-ken-
nemergaarde. (foto: aangeleverd)

Kunstlijn Haarlem en Velsen. Di-
verse locaties in velsen. Info: 
www.kunstlijnhaarlem.nl. Ook 
zondag.

Workshop muziek maken van 
10.00 tot 16.00 uur bij muziek-
vereniging Soli in het muziekcen-
trum in Santpoort-Noord. Deel-
name kost 10 euro, aanmelden 
via opleidingen@soli.nl.

Fancy Fair in de Immanuëlkerk, 
Van Egmondstraat 5 in Haarlem-
Noord van 10.00 tot 15.30 uur.

Zee en Havenmuseum open van 
13.00 tot 17.00 uur. Expo’s: Muse-
umschatten/Wederopbouw Vel-
sen/ZO BLAUW/4 speurtochten/
escapespel.

Bazaar van 13.30 tot 17.00 uur in 
woonzorgcentrum De Moerberg 
aan de Zuiderkruisstraat 74 te 
IJmuiden. Diverse kraampjes, lo-
terij en lekkere hapjes.

Voorstelling ‘Harry zoekt een huis’ 
om 15.00 uur voor kinderen vanaf 
twee jaar door Theater Poppen-
grollen in de Bosbeekschuur te-
genover molen De Zandhaas aan 

▲

de Wüstelaan 83 is Santpoord-
Noord. Toegang 6,50 euro. Re-
serveren via theaterpoppengrol-
len@gmail.com of 06 44294279. 

Kienen bij S.V. Full Speed op de 
Tolsduinerlaan 6 in Velsen-Zuid, 
20.00 uur.

Haarlemsche Tooneel Club speelt 
Moord in de Aerdenhoutse socie-
ty damesclub in het Haarlemmer-
hout Theater, Van Oldenbarne-
veltlaan 17 in Haarlem, 20.15 uur. 
Ook zondag. (foto: Christa War-
merdam)

Ghost Stories, theatrale achtbaan 
vol spanning en huiveringwekken-
de momenten in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Kaarten: www.kennemertheater.
nl. (foto: Annemieke van der Togt)

3 NOVEMBER
Mis van Johan Schafstall in Oud 
Katholieke Engelmunduskerk aan 
de Wilhelminakade in IJmuiden 
tijdens de viering om 10.00 uur.

Lezing in de Kapel aan de Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal door 
Dorien Quik over in relatie zijn 
met jezelf én met de ander, van-
uit boeddhistisch perspectief. 
Aanvang 10.30 uur. 

Kunstlijn Haarlem en Velsen. Zie 
zaterdag.

Concert van Soli bigband en 
Seabreeze bigband om 11.00 uur 
in het Soli Muziekcentrum naast 
station Driehuis. Toegang gratis. 
(foto: aangeleverd)

Rondleiding door het Huis en de 
historische tuinen van Museum-
huis Beeckestijn, 11.00 uur. Deel-
name kost 9 euro, opgeven: www.
beeckestijn@natuurmonumen-
ten.nl. 

Laatste publieksdag van het sei-
zoen op Forteiland. De vertrektij-
den van de Koningin Emma zijn: 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Kaar-
ten (12,50): www.ijmuidensrond-
vaart.nl of 0255-511676 of aan 
boord. Vertrekpunt: Sluisplein 80 
in IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Slagwerk en Dancetwirl Spekta-
kel Soli in Sporthal IJmuiden Oost 
van 13.00 tot 15.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Musicalschool Blijmond speelt 
‘Mijn Opa’ in de Cineworld bi-

oscoop in Beverwijk, 14.00 uur. 
Kaarten (6 euro) via www.blij-
mond.nl en aan de kassa van Ci-
neworld. (foto: aangeleverd)

Jazzperados Jazz Band in Cafe 
‘t Hemeltje, Bloemendaalseweg 
102 in Bloemendaal, 14.30-17.30 
uur, vrij entree. Zie ook: www.
classicjazz.nl.

Najaarsconcert Harmonie de Spaar-
nebazuin in de Oosterkerk aan de 
Zomerkade 165 in Haarlem, 14.30 
uur. Info: www.spaarnebazuin.nl. 

Haarlemsche Tooneel Club zie za-
terdag, vandaag om 14.30 uur. 

Themamiddag in het Zee- en Ha-
venmuseum over ‘De Schoon-
heid van de Lange Nieuw’ en ‘Du-
dok in Velsen’, 15.00 uur. Aanmel-
den aanbevolen: www.zeehaven-
museum.nl. Het museum is open 
van 13.00 tot 17.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Lezing over loslaten en l(i)efheb-
ben door Carmen de Haan van 
14.00 tot 16.00 uur in het St. Rap-
haëlkerkje aan de Popellaan 1 
te Bloemendaal. Toegangsprijs 
9 euro. Info via www.carmende-
haan.nl.

Vrijgezellenmiddag in Brasserie 
Blauw in de Velserhof, 15.00 tot 
18.00 uur. Entree gratis.

De Georgische pianiste Ketevan 
Sharumashvili in ’t Mosterdzaad-
je, 15.00 uur. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk, www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Wereldmuziek-concert in Het 
lichthuis, Vergierdeweg 456 in 
Haarlem, 15.00 uur. Met sarod 
speler Abhishek Lahiri.Kaarten: 
www.helendegeluiden.nl. (foto: 
aangeleverd)

Ode aan Stan Getz door saxofo-
nist Ger Scholman (foto) en het 
Hans Keune Kwartet in Brasse-
rie ‘de Boemel’  in het stationne-
tje van Santpoort Zuid, 15.00 uur. 
Entree 5 euro. (foto: aangeleverd)

Geliefden herdenken in de Gro-
te of Sint Bavokerk in Haarlem, in-
gang aan de Oude Groenmarkt, 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

4 NOVEMBER
Wandelen in een rustig tempo 

van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 

Ruilbeurs voor legpuzzels van 
10.00 tot 11.00 uur in Senioren-
centrum Zeewijk aan het Zee-
wijkplein 260 te IJmuiden. Toe-
gang gratis.

5 NOVEMBER
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein start 10.30 bij sport-ca-
fé Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden, 13.30 - 
16.00 uur. Kosten 2,50 euro per 
keer. Info: 0255-510652. 

Repair Café van 13.30 tot 16.00 
uur in buurtcentrum De Spil aan 
de Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den. 

Project Fors speelt reprise van 
‘Contouren’ in Verhalenhuis Haar-
lem, Van Egmondstraat 7 in Haar-
lem-Noord om 14.00 en 20.00 
uur. Toegang 10 euro. Reserve-
ren: www.verhalenhuishaarlem.
nl. (foto: aangeleverd)

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het ziekenhuis.

Introductieavond Odd Fellows in 
het gebouw aan de Stationsweg 
95 in Velsen-Zuid, vanaf 19.30 
uur. Aanmelden: 06-53698497 of 
info@ind-part.com. (foto: aange-
leverd)

6 NOVEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag. En workshop knutselen 
13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 
bovenop de entreeprijs.

Longpuntbijeenkomst in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, 
14.30-6.00 uur. Info: 06-45606799.

Zee- en Havenmuseum open van 

13.00 tot 17.00 uur. Gratis (na en-
tree) rondleidingen 14.00 uur en 
15.30 uur. Thema: bergingen op 
zee. Inschrijven via website aan-
bevolen. Vol is vol. (foto: Henk van 
der Ven)

Diploma-uitreiking �etsdiplo-
ma’s aan 15 vrouwelijke cursis-
ten en aftrap �etsschool ‘Heel Vel-
sen Fietst’ door wethouder Mari-
anne Steijn in De Spil, 13.15. Om 
12.15 is er een �etstocht door De 
Heerenduinen voor iedereen die 
dit een feestje waard vindt en 
de vrouwen een warm hart toe-
draagt. (foto: aangeleverd)

Advies fietsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Voorstelling ‘Muis in de molen’ 
om 15.00 uur voor kinderen vanaf 
twee jaar door Theater Poppen-
grollen in de Bosbeekschuur te-
genover molen De Zandhaas aan 
de Wüstelaan 83 te Santpoord-
Noord. Toegang 6,50 euro. Re-
serveren via theaterpoppengrol-
len@gmail.com of 06 44294279.

7 NOVEMBER
Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

Koffieochtend Sociaal Wijkteam 
in Bibliotheek IJmuiden van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Lezing voor vrouwen door love 
coach Diederik van Maren over 
het vinden van de ideale part-
ner om 19.30 uur bij Lengerique 
aan de Hoofdstraat 154 te Sant-
poort. Aanmelden via nummer 
023 5375822. (foto aangeleverd)

Brijder Jeugd preventie organi-
seert een webinar voor familie 
en naasten van jongeren met een 
verslavingsproblematiek, 20.00-
21.00 uur. Is gratis te volgen op 
computer, tablet of telefoon. 
Deelnemen door aan te melden 
via de link op de website www.
brijderjeugd.nl/webinar-familie-
en-naasten. 

Thema-avond rechtspraak In 
de Engelmunduskerk in velsen-
Zuid, 20.00 uur. Iedereen wel-
kom, entree gratis. Informatie: 
shiprev@hetnet.nl.

Humanistisch Café in Societeit 
Vereeniging, Zijlweg 1 in Haar-
lem. Thema: vriendschap en een-
zaamheid. Spreker: �losoof Mar-
the van Kerkwijk. Aanvang 19.30 
uur. Aanmelden: www.humanis-
tischverbond.nl/agenda/humca-
fe7nov. 

Pepijn Gunneweg (vh Ashton 
Brother) met muziek, magie, hu-
mor en spektakel in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk (Try-
out), 20.15 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. 
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Humberto Tan portretteert 
100-jarige Lena Jansen-Koster
Santpoort - Een bijzondere mijl-
paal voor mevrouw Lena Jansen-
Koster. Afgelopen vrijdag bereik-
te zij de 100-jarige leeftijd en om 
die reden kreeg ze bezoek van lo-
coburgemeester Marianne Steijn. 
Een speci� eke tip of truc voor het 
bereiken van deze hoge leeftijd 
heeft ze niet: ,,Het gaat gewoon 
vanzelf.’’

Dat ‘Tante Leen’, zoals vrijwel ie-
dereen in de buurt haar noemt, 
nog altijd zelfstandig woont, is 
best bijzonder. Ondanks haar ho-
ge leeftijd is ze zowel mentaal als 
fysiek nog kerngezond en komt 
ze nog veel onder de mensen. 
,,Ik denk dat haast iedereen in de 
buurt me wel kent’’, vertelt ze. Ook 
televisiemaker Humberto Tan, die 
sinds zijn deelname aan het pro-
gramma ‘Het Beste Plaatje’ een 
tweede carrière is gestart als fo-
tograaf, kent haar inmiddels. ,,Hij 
was vorige week bij me thuis’’, ver-
telt mevrouw Jansen-Koster. ,,Hij 
maakt een boek met portretten 
van vijftig 100-jarigen.’’ Maar liefst 
63 jaar lang woonde ze aan de 
Djambistraat in Haarlem-Noord, 

haar echtgenoot, met wie ze twee 
kinderen kreeg, overleed in 1988. 
Uiteindelijk koos ze ervoor om 
de woning in Haarlem te verlaten 
en wat kleiner te gaan wonen in 
Santpoort-Zuid. ,,Bij een neef van 
me in de buurt. Het was destijds 
in een week tijd geregeld’’, ver-
telt ze. Ze is veertig jaar lang voor-
zitter van een kaartclub geweest 

en nog altijd geniet ze volop van 
het kaartspel. ,,Klaverjassen, dat 
doe ik nog steeds. En ik vermaak 
me thuis met luisterboeken. Maar 
geen oorlogsverhalen hoor, daar 
houd ik niet van. Dan liever een 
roman of iets over een boerderij 
bijvoorbeeld. Dieren heb ik altijd 
interessant gevonden.’’ (tekst en 
foto: Bos Media Services)

Leer muziek maken in één dag
Santpoort - Op zaterdag 2 no-
vember kan iedereen bij muziek-
vereniging Soli aan het Kerkpad 
83 terecht om te leren spelen op 
een muziekinstrument. Onder het 
motto ‘Leer muziek maken in één 
dag’ wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
een workshop verzorgd. De deel-
nemers kiezen een instrument, 
krijgen vervolgens in groepjes 

les en geven aan het eind van de 
middag een concert voor familie 
en vrienden. Klinkt dat een beet-
je te ambitieus? Het kan echt bij 
muziekvereniging Soli. 
De dag begint om 10.00 uur met 
ko�  e/thee en kennismaking met 
de instrumenten, daarna volgen 
twee workshops, onderbroken 
door een heerlijke lunch, en ein-

digt met het genoemde concert. 
Deze workshop is bedoeld voor 
iedereen tussen de 9 en 90 jaar en 
kost 10 euro per persoon. 

Voor aanmeldingen en/of nadere 
inlichtingen kan contact worden 
opgenomen met Rian Schelvis 
(opleidingen@soli.nl). (foto: aan-
geleverd)

Op 64-jarige leeftijd zette Marg-
je Hazewindus (86) een punt ach-
ter haar loopbaan als apothekers-
assistente. Thuis blijven zitten 
was echter niet haar bedoeling, 
dus ging ze op zoek naar vrijwil-
ligerswerk. ,,Ik las ergens dat ze 
voor de buitenplaats Beeckestijn 
vrijwilligers zochten. Dat leek me 
leuk, dus ik heb me aangemeld. 
Ik ben hier begonnen met wer-
ken in de tuin. Ik heb zelf een tuin, 

dus ik kon hier veel leren.’’ Na eni-
ge tijd kreeg ze het verzoek om 
rondleidster te worden en de gas-
ten uitleg te geven over de fraaie 
siertuinen rond het eeuwenoude 
huis Beeckestijn. Ook wanneer er 
bijzondere activiteiten plaatsvon-
den op de buitenplaats, zoals een 
expositie of de jaarlijkse Home- 
en Garden Fair, was ze van de par-
tij om assistentie te verlenen. 
Toen de gemeente Velsen in 2006 

besloot om, als bezuinigings-
maatregel, het landgoed te slui-
ten, besloot Margje Hazewindus 
om zich te gaan inzetten voor de 
Stadskweektuin in Haarlem. Maar 
toen ze na vijf jaar gebeld werd 
met de mededeling dat Beeckes-
tijn onder de vlag van een nieu-
we beheerder een doorstart zou 
maken als museumhuis, was ze 
weer van de partij. ,,Samen met 
twee collega’s ben ik toen weer 
gestart. Wel met een heel ande-
re indeling, want er waren geen 
stijlkamers meer in het huis, er 
kwamen wisselende exposities. 
Ik heb toen gekozen voor de rol 
van gastvrouw, ik wilde niet meer 
in de tuin werken, want dat deed 
ik nog steeds in Haarlem.’’ Inmid-
dels is er sinds afgelopen voor-
jaar weer een nieuwe beheerder, 
het huis Beeckestijn, oorspron-
kelijk een boerenhofstede uit de 
vijftiende eeuw, valt nu onder de 
vereniging Hendrick de Keyser. 
De tuin wordt door Natuurmonu-
menten beheerd. 

Onder de mensen blijven is voor 
Margje Hazewindus de belang-
rijkste reden om dit werk te blij-
ven doen. ,,Je ontmoet elke nieu-
we mensen. We hebben een hele 
goede groep vrijwilligers en daar 
komen ook nog steeds nieuwe 
mensen bij. Ik heb me helemaal 
verdiept in de historie van Beec-
kestijn en daardoor bekijk ik din-
gen nu ook anders als ik een mu-
seum bezoek. En die tuin, die is 
gewoon geweldig, vooral de krui-
dentuin.’’ (tekst en foto: Bos Media 
Services)
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Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kunnen be-
staan zonder de inzet van vrijwilligers. Vele uren worden weke-
lijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden gedaan. 
Uit respect en waardering van deze vrijwilligers zijn Landgoed 
Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen (on-
derdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project gestart. 
Als onderdeel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger in de-
ze krant geportretteerd. Vandaag is dat Margje Hazewindus uit 
Haarlem.

College prefereert duurzaamheid:
,,Noordersluis biedt kansen voor 
energietransitie’’
Velsen - Burgemeester en wet-
houders hebben Rijkswaterstaat 
per brief geïnformeerd over de 
gemeentelijke ambities met be-
trekking tot de toekomstige func-
tie van de Noordersluis. Het col-
lege wilde benadrukken dat die 
ambities anders liggen dan louter 
recreatieve bestemmingen voor 
de sluis, die na de ingebruikna-
me van de nu in aanbouw zijnde 
nieuwe zeesluis buiten gebruik 
zal worden gesteld.

Eerder bleek dat de gemeen-
te Velsen kansen ziet op het ge-
bied van recreatieve bestemmin-
gen voor de sluis, zo zouden er 
bijvoorbeeld muzikale en sportie-
ve evenementen kunnen worden 
gehouden, zonder dat er over-
last voor omwonenden ontstaat, 
omdat die er simpelweg niet zijn. 
Toch is dat volgens het college 
niet de richting die de voorkeur 
heeft: ,,Wij zien volop ruimte in 
het Noordzeekanaalgebied voor 
de energietransitie. Er zijn tallo-
ze technieken om energie op te 
wekken uit water, bijvoorbeeld 
met zout en zoet water (onder an-
dere blauwe energie). Aquather-

mie (thermische energie uit op-
pervlaktewater, afvalwater, drink-
water en koelwater) en getijden-
energie behoren ook tot de mo-
gelijkheden. De sluis kan ook ge-
bruikt worden als plek waar plas-
tic uit het water ge� lterd kan wor-
den.’’ Op 5 april van dit jaar liet 
wethouder Floor Bal tijdens een 
vergadering van het Bestuurs-
platform Noordzeekanaalgebied 
al weten dat Velsen een gebieds-
visie voor het Noordzeekanaalge-

bied wil opstellen. Die moet niet 
alleen gaan over de Noordersluis, 
maar over het hele gebied. 
In de brief aan Rijkswaterstaat 
wordt nogmaals verwezen naar 
deze ontwikkeling. Volgens het 
college kan een combinatie van 
een recreatieve functie en ver-
duurzaming altijd onderzocht 
worden, maar hebben kansen 
voor de energietransitie wel de 
voorkeur. (foto: Topview Luchtfo-
togra� e)

Inschrijving amateurs Tata Steel Chess 
Tournament 2020 start op 4 november
Regio - Veel schaakliefhebbers 
hebben de datum al vet gemar-
keerd in hun agenda: op 4 no-
vember start om 10.00 uur de in-
schrijving voor amateurs die wil-
len deelnemen aan het Tata Steel 
Chess Tournament 2020. Wat is 
er voor een fervent schaker nog 
mooier dan op een steenworp af-
stand van het strijdtoneel van de 
wereldtoppers je eigen toernooi 
te spelen? Dat is een van de ele-
menten die het ‘Wimbledon van 
het schaken’ zo bijzonder maakt. 
Niet alleen in Wijk aan Zee, waar 
in januari zo’n 1.700 schakers 
van over de hele wereld achter 
het bord aanschuiven, maar ook 
elders in Nederland begint de 
schaakkoorts weer toe te nemen. 
Het Tata Steel Chess Tournament 
2020 vindt plaats in Wijk aan Zee 
van 10 januari tot en met 26 janu-
ari 2020.

Aanmelden voor de Weekend-

vierkampen, de Dagvierkampen 
en de Tienkampen kan via de 
website van het Tata Steel Chess 
Tournament: www.tatasteel-
chess.com. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen voor amateurspelers. 
Aanmeldingen worden op volg-

orde van binnenkomst behan-
deld.

Informatie over het Tata Steel 
Chess Tournament is te vinden op 
www.tatasteelchess.com. (foto: 
aangeleverd)

Signeersessie door auteurs 
Jan Plug en Cees de Baare
IJmuiden - De IJmuidense au-
teurs Cees de Baare en Jan Plug, 
schrijvers van het boek ‘Iskes 50 
jaar, door wilskracht ontstaan’, 
zullen op zaterdag 9 november 
van 11.00 uur tot 14.00 uur een 
signeersessie houden bij de Read-
shop aan het Marktplein 33. 
Ben Iskes, oprichter van de rede-
rij, begon op 1 januari 1968 met 
de overname van twee sleepbo-
ten van Jaap Visser. Ben Iskes ver-
telt in het voorwoord van het ju-
bileumboek trots te zijn op de 
manier waarop hij en zijn gezin 

dit familiebedrijf van twee sleep-
boten in vijftig jaar hebben weten 
uit te bouwen naar de wereldwij-
de rederij ‘Iskes Towage & Salva-
ge’. De sleepboten zijn een begrip 
in het Noordzeekanaalgebied en 
inmiddels ver daarbuiten. Zoon 
Jim Iskes wist van onderaf de re-
derij uit te breiden, maar vooral te 
moderniseren met zeer fraai uit-

geruste sleepboten die zowel in 
de haven als op zee inzetbaar zijn. 
De auteurs Jan Plug en Cees de 
Baare beschrijven in het 272 blad-
zijden tellende boek de 50-jari-
ge geschiedenis van het bedrijf. 
Het boek is vanaf zaterdag 9 no-
vember te koop bij onder meer de 
Readshop aan het Marktplein 33. 
(foto’s: aangeleverd)

In ISKES 50 JAAR beschrij-
ven de auteurs de levensloop
van het sleepvaartbedrijf Iskes
Towage & Salvage in IJmuiden.
Van de oprichting in 1968 tot
aan het jubileumjaar in 2018
wordt mede door middel van
verhalen, vele foto’s en inter-
views de ontwikkeling van het
bedrijf op overzichtelijke wijze
weergegeven.
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Laatste publieksdag van 
het seizoen op Forteiland

IJmuiden - De herfst met zijn gril-
lige buien en windvlagen jaagt 
over het vlakke strand en de dui-
nen. Maar het immense pantser-
fort op Forteiland heeft de be-
haaglijke zomerwarmte als een 
accu opgeslagen. In de lange on-
deraardse gangen en vele kamers 
en zalen is het heerlijk toeven. 
Zondag 3 november is de laatste 
publieksdag van dit seizoen op 
het eiland. Na de vakantiedrukte 
zijn voor de gidsen de groepjes 
bezoekers wat overzichtelijker en 
is er gewoon meer gelegenheid 
tot het stellen van vragen en het 
vertellen van verhalen.
Het Fort IJmuiden heeft veel ge-
heime plekjes waar bijna nooit ie-
mand komt en dat is echt wel te 
begrijpen. Het kost uren om al-
le gangen, trappen, zalen en ka-
mers te bezoeken. Zelfs de meest 
geroutineerde gids heeft aan an-
derhalf uur net genoeg om de 
voornaamste delen van het fort 
te laten zien en de daarbij be-
horende verhalen en anekdotes 
te vertellen en de eventueel ge-
stelde vragen te beantwoorden. 
Vragen zijn er bijna altijd. ,,Zijn 
er ook spoken en geesten in het 
fort?”,,Ja!” Bij de wasplaats is de 
Noorder Duitse gevechtsbunker 
in en tegen het fort gebouwd. Bij 
de verbreding van het Noorder-
toeleidingskanaal moest er 80 
meter van het eiland af. De bun-

ker stond in de weg en werd op-
geblazen. Hierbij is het fort zwaar 
beschadigd. Het is er donker en 
nat, muren zijn gescheurd, uit de 
sleutelgang komen soms vreem-
de geluiden en in en bij de welput 
is het niet helemaal pluis. Zelfs de 
gids kan het niet verklaren. Maar 
laten we verder gaan. Er is nog 
meer te zien.

De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door het ms “Ko-
ningin Emma” vanaf het Sluis-
plein 80, 1975 AG IJmuiden (ook 
bekend als Kop van de Haven). De 
vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. De retourvaart is naar 
keuze om: 13.00, 15.15 of 17.25 
uur.
De rondleiding door de gidsen is 
in de prijs inbegrepen. Men kan 
in de Koepelzaal of op het Bui-
tenterras genieten van een hapje 
en een drankje. Er kan helaas niet 
gepind worden. Er wordt op ge-
wezen dat niet alle ruimten in het 
fort voor rolstoelen, buggy’s en 
rollators  toegankelijk zijn.

Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12.50 per 
persoon. Kaarten kunnen voor-
af worden besteld via internet: 
www.ijmuidensrondvaart.nl of te-
lefonisch: 0255-511676. Ook aan 
boord van de Koningin Emma 
kunnen kaarten worden gekocht. 

Gids Theo Schutijzer vertelt graag over het fort (foto: aangeleverd)

Film in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 
8 november is het weer �lmmid-
dag bij de Vereniging Santpoorts 
Belang. Deze middag wordt de 
�lm The Children Act vertoond. 
Deze �lm is gebaseerd op de ge-
lijknamige bestseller van Booker-
Prize winnaar Ian McEwan (‘Ato-
nement’), die tevens het scenario 
schreef voor de �lm.

Fiona Maye (Oscar-winnares Em-
ma Thompson) is een gerespec-
teerd rechter aan het Hoogge-
rechtshof waar ze bekend staat 
om haar professionele en wel-
overwogen uitspraken binnen 
het complexe familierecht. Wan-
neer haar huwelijk met Jack 
(Stanley Tucci) lijkt te bezwijken 
onder haar toewijding voor het 

vak stort Fiona zich op een inge-
wikkelde zaak.
De 17-jarige Adam (Fionn White-
head) heeft leukemie en zal zon-
der een bloedtransfusie niet lang 
meer leven. Vanwege zijn ge-
loof als Jehovah’s getuige wei-
gert Adam de noodzakelijke me-
dische hulp te accepteren. Fio-
na moet besluiten of hij te jong is 
om zelf over leven en dood te be-
slissen of dat het recht op vrije wil 
toch zwaarder weegt. Haar uit-
spraak heeft hoe dan ook grote 
gevolgen voor hen beiden

Aanvang van de �lm is 14.00 uur 
en de toegang is gratis. ’t Brede-
rode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201, tel. 023-5383016. Zie 
ook: www.santpoortsbelang.nl.

Extra voorstellingen 
Theater Poppengrollen
Santpoort - In de Bosbeekschuur, 
gelegen tegenover molen De 
Zandhaas aan de Wüstelaan 83, 
worden in de komende maand 
diverse extra voorstellingen ge-
speeld. In de komende week zijn 
er nog reguliere voorstellingen, 
vanaf 16 november staat een 
reeks voorstellingen in het teken 
van Sinterklaas. Alle voorstellin-
gen zijn geschikt voor kinderen 
vanaf ongeveer twee jaar.
Op zaterdag 2 november wordt 
om 15.00 uur de voorstelling 
‘Harry zoekt een huis’ vertoond. 
Op woensdag 6 november staat, 
eveneens om 15.00 uur, de voor-
stelling ‘Muis in de molen’ ge-
pland. Kaartjes voor deze voor-
stelling kosten 6,50 euro per per-
soon. Zodra de Goedheiligman 
in het land is, zijn er twee spe-
ciale voorstellingen. De entree-
prijs voor die voorstellingen be-
draagt 7,50 per persoon en ook 
deze voorstellingen beginnen 
telkens om 15.00 uur, alleen op 

23 november om 13.30 uur. In 
‘Het paard van Sinterklaas is ziek’ 
(16, 23 en 30 november) blijkt het 
paard van Sinterklaas ziek te zijn, 
juist op het moment dat de Sint 
eop pad moet. Gelukkig komt 
hij er achter hoe het komt en 
met hulp van Jan Klaassen komt 
het toch allemaal goed! In ’Pie-
ten hebben ruzie’ (20 en 27 no-
vember, 4 december) krijgen de 
Pieten ruzie en Sinterklaas snapt 
er helemaal niets van. Geluk-
kig komt Jan Klaassen er achter 
waar de ruzie over gaat en komt 
alles weer goed. Na de voorstel-
ling krijgen de kinderen de gele-
genheid om zelf te spelen met de 
poppenkastpoppen. 

Kijk op www.theaterpoppengrol-
len.nl voor uitgebreide informa-
tie. Kaartjes kunnen via theater-
poppengrollen@gmail.com of via 
telefoonnummer 06 44294279 
gereserveerd worden. (foto: aan-
geleverd)

Ook typisch IJmuiden...
IJmuiden -  Geinspireerd door de wekelijkse rubriek van Erik Baalber-
gen stuurde Hans van Wakeren deze foto in. De vertrekkende Princess 
Seaways gezien tussen de stevige voeten van de monumentale visser. 
‘Typisch IJmuiden, vind ik’’, was zijn commentaar en daar is onze re-
dactie het helemaal mee eens!

Legpuzzels ruilen
IJmuiden - Fanatieke legpuzze-
laars, die uitgekeken zijn op hun 
collectie legpuzzels, kunnen op 
maandag 4 november naar se-
niorencentrum Zeewijk komen. 
Ze kunnen daar hun legpuzzels 
onderling ruilen om thuis weer 
vrolijk verder te kunnen puzze-

len. Legpuzzels vormen een gro-
te bron van vermaak voor jong en 
oud. Iedereen, ongeacht leeftijd, 
is dan ook welkom tussen 10.00 
en 11.00 uur om legpuzzels te rui-
len. Seniorencentrum Zeewijk is 
gevestigd aan het Zeewijkplein 
260 te IJmuiden.

Repair Café in De Spil
IJmuiden - Op dinsdag 5 novem-
ber is er weer een Repair Café 
in buurtcentrum De Spil aan de 
Frans Halsstraat 29. Gastvrouw 
Marleen staat tussen 13.30 en 
16.00 uur klaar om alle bezoekers 
welkom te heten. Iedereen kan 
langskomen met defecte elektri-
sche apparaten, door de vrijwil-
ligers wordt dan bekeken of het 
nog te repareren is. Kleine repara-
ties, zoals het vervangen van een 
snoer, worden door de vrijwilli-

gers duidelijk gedemonstreerd, 
zodat men in soortgelijke situa-
ties in de toekomst zelf thuis aan 
de slag kan gaan. Voor grote re-
paraties wordt men doorverwe-
zen naar een vakspecialist. 

Deelname aan het Repair Café is 
gratis, maar men dient wel zelf de 
nieuwe materialen mee te bren-
gen. Een vrijwillige bijdrage om 
de onkosten te dekken wordt 
zeer op prijs gesteld.

Het effect van onze 
Kabaaltjes
Velsen - Dat onze Kabaaltjes, de 
gratis advertenties in deze krant, 
goed gelezen worden, is een feit. 
Deze week leidde het zelfs tot 
een prachtig resultaat. Een in-
woonster van IJmuiden plaats-
te onlangs via een Kabaaltje een 
oproep in de hoop het door haar 
verloren horloge terug te vinden. 
Het was een duur horloge, maar 

met name emotioneel gezien van 
onschatbare waarde. Groot was 
haar vreugde toen, naar aanlei-
ding van deze oproep, de eerlij-
ke vinder zich bij gaar meldde. ,,Ik 
heb zojuist een mooie bos bloe-
men gebracht bij die mensen en 
gezellig met ze gepraat. En ik heb 
mijn horloge weer om. Blij mee!’’, 
laat ze ons weten.

De duinen kunnen niet 
zonder vrijwilligers
Regio - PWN doet mee aan de 
landelijke Natuurwerkdag op za-
terdag 2 november. Er wordt ge-
werkt op drie verschillende plek-
ken in het duin. PWN boswach-
ters laten zien hoe balans in de 
natuur tot stand komt en dat de 
hulp van vrijwilligers hierbij on-
misbaar is. Mede dankzij deze 

hulp blijft het landschap veer-
krachtig en rijk aan diverse plant- 
en diersoorten. 
Aanmelden voor een van de Na-
tuurwerkdagen kan via www.na-
tuurwerkdag.nl. 
In totaal doen er ongeveer 50 lo-
caties in Noord-Holland mee. (Fo-
to: aangeleverd)

Muzikanten gezocht
IJmuiden - Het Velser Amu-
sements Orkest (VAO) is drin-
gend op zoek naar een een 
toetsenist(e) en een bassist(e). 
Daarnaast is een percussionist(e) 
ook van harte welkom. Het VAO 
bestaat momenteel uit een kleine 
groep muzikanten onder muzika-
le leiding van Christine Bleeker. 
Sinds 1 april 2015 heeft men er 
bewust voor gekozen geen bege-
leidingsorkest meer te zijn. Ook 
zangnummers worden sindsdien 
alleen nog instrumentaal ge-

speeld. Het VAO repeteert met 
veel enthousiasme, inzet en ple-
zier op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.30 uur in woonzorgcen-
trum Velserduin aan de Schel-
destraat 101 te IJmuiden. Het re-
pertoire bestaat uit evergreens, 
oldies, ballads en popmuziek. 

Wie komt het VAO versterken? 
Neem voor nadere inlichtingen 
contact op met Christine Bleeker 
(06 29411201) of Emile Lastdra-
ger (06 43132746).

Bazaar in De Moerberg
IJmuiden - Op zaterdag 2 no-
vember wordt in woonzorgcen-
trum De Moerberg aan de Zui-
derkruisstraat 74 een bazaar ge-
houden met diverse activiteiten. 
Van 13.30 tot 17.00 uur staan op 
de begane grond en in en rond 
het restaurant diverse kraampjes 
waar van alles te doen is. Er wor-
den tweedehands goederen ver-
kocht, maar ook bloemen, kaar-
ten en andere cadeauartikelen. 

Ook is er een loterij en een rad 
van avontuur. De bezoekers kun-
nen bovendien smullen van di-
verse lekkernijen, zoals po�ertjes, 
haring, makreel en zelfgemaakte 
appeltaart. 
Het evenement is voor iedereen 
toegankelijk en de opbrengst 
wordt gebruikt voor aankleding 
van de nieuwe entree van het 
pand, die begin volgend jaar ge-
realiseerd gaat worden.

Rondleidingen in Zee- en Havenmuseum
Bergingen op zee - 
bij nacht en ontij
IJmuiden - Op woensdag 6 no-
vember om 14.00 uur en 15.30 
uur zijn er weer jubileumrondlei-
dingen in het museum. Het the-
ma deze maand is: bergingen. De 
rondleider zal aan de hand van 
de museumcollectie vertellen 
over heden en verleden van de 
bekende (Nederlandse) bergings-
�rma’s en over enkele spectacu-
laire bergingen. De rondleiding 
is, na betaling van entree of mu-
seumkaart, gratis en duurt onge-
veer een uur. De rondleiding be-
gint met een korte �lm. 

Donderdag 14 november om 
20.00 uur geeft Cor Oudendijk 
een lezing met beelden over de 

berging van de ‘El Paso Paul Kay-
ser’, een Amerikaanse gastanker 
die op 29 juni 1979 was gestrand 
op de kust van Spanje nabij Alge-
ciras. Cor vertelt vanuit eigen er-
varing over deze spectaculaire 
bergingsactie, waarbij de ‘Tem-
pest’ van Wijsmuller was betrok-
ken. Deze lezing begint om 20.00 
uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
en duurt ongeveer een uur. De 
entree is gratis met Museum- of 
donateurkaart. Anders € 4,- te be-
talen bij de receptie van het mu-
seum. Voor beide evenementen 
wordt reserveren via de website 
aanbevolen. Vol is vol. www.zee-
havenmuseunm.nl. (foto: Henk 
van der Ven)
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Vijfde .IJmuiden magazine komt eraan
Velsen - Vanaf vrijdag 1 novem-
ber valt in heel Velsen het nieu-
we .IJmuiden magazine in de bus. 
Met het kleurrijke blad laat Stich-
ting Citymarketing Velsen zien 
hoe veelzijdig onze gemeente is. 
Van het rauwe karakter van de 
havens, industrie en het strand 
tot de prachtige natuur van Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland, 
Recreatieschap Spaarnwoude en 
de buitenplaatsen.
In het 52 pagina’s tellende maga-
zine wordt ook aandacht besteed 
aan innovatie en duurzaamheid, 
want daarin nemen Velsense be-
drijven en organisaties regelma-
tig het voortouw. Citymarketeer 
Friso Huizinga: ,,We zetten onder-
nemers in het zonnetje en richten 
de spotlights op het rijke vereni-
gingsleven en de vele vrijwilligers 
die bijdragen aan al het moois dat 
we in onze gemeente hebben. 
Het is echt een magazine over, 
voor en door Velsen!’’

,,De vijfde editie verschijnt op een 
moment dat we nog volop nage-
nieten van een zomer vol cam-
pagnes en evenementen’’, aldus 
Bas Kuntz, voorzitter van Stich-
ting Citymarketing Velsen. ,,De 
komst van de .IJmuiden letters 
heeft voor veel positieve reacties 
gezorgd. Dat geldt ook voor de 
nieuwe promotievideo’s die op 
ons YouTube-kanaal te zien zijn. 
We brachten mensen naar gro-
te hoogte met de Fly Seat en or-
ganiseerden citymarketingca-
fe’s waarin uiteenlopende the-
ma’s aan bod kwamen. We heb-
ben niet stilgezeten en in het 
.IJmuiden magazine kunt u daar 
uitgebreid over lezen. Natuurlijk 
gaan we ook in op onze plannen 
voor volgend jaar, dat met PreSail 
IJmond, Sail Amsterdam en de 
Heineken Dutch Grand Prix een 
bijzonder kansrijk jaar wordt voor 
de promotie van .IJmuiden en de 
gemeente Velsen.’’

Stichting Citymarketing Velsen 
houdt zich bezig met de promo-
tie van .IJmuiden en de gemeen-
te Velsen. 
Belangrijkste doelstellingen zijn 
het vergroten van de naamsbe-
kendheid en het verbeteren van 
het imago van IJmuiden, het ver-
sterken van lokale activiteiten, 
het verbinden van stakeholders 
en het vergroten van de trots on-
der de bewoners. Citymarketing 
werkt samen met meer dan der-
tig organisaties om dat voor el-
kaar te krijgen.

Kijk voor meer informatie over ci-
tymarketing op www.ijmuiden.
nl, volg @puntijmuiden op social 
media of neem een abonnement 
op de maandelijkse nieuwsbrief. 

Extra exemplaren van het .IJmui-
den magazine zijn op te vragen 
via citymarketeer@ijmuiden.nl. 
(foto: aangeleverd)

Week van de Industriecultuur 
weet te verbinden
Regio - Met ongeveer tiendui-
zend bezoekers en vele enthousi-
aste reacties mag de vorige week 
gehouden ‘Week van de Indu-
striecultuur’ een succes genoemd 
worden. Er waren meer dan hon-
derd activiteiten in de regio’s 
IJmond en Zaanstreek, waaron-
der een groot aantal bedrijfsbe-
zoeken.

Niet alleen bedrijven als ENCI, Ta-
ta Steel en Microtechniek stel-
den hun deuren open voor het 
publiek, ook bedrijven in de voe-
dingsindustrie, zoals Olam Co-
coa, de Zaanse Mosterdfabriek en 
Verkade boden letterlijk een kijk-
je in de keuken. In totaal namen 
veertig lokale bedrijven en partij-
en deel aan het programma dat 
sinds 2015 in samenwerking met 
de provincie Noord-Holland en 
de gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Zaanstad tot stand komt. De 
bezoekers kwamen niet alleen uit 
het Noordzeekanaalgebied, maar 
uit het hele land. Ze lieten zich 

met camera, smartphone, pot-
lood of kwast inspireren of deden 
mee aan culinaire workshops. An-
deren verkenden �etsend, per 
speedboot of hardlopend het ge-
bied en woonden een van de drie 
grote theaterproducties bij. De 
Week van de Industriecultuur was 

een week van betrokkenheid; van 
partners, deelnemende bedrij-
ven, culturele instellingen en lo-
kale media. Een week van verbin-
ding tussen industrie en cultuur 
die in 2020 weer zal plaatsvinden 
tijdens de herfstvakantie. (foto: 
Ton van Steijn)

Genomineerden bekend:
IJmond Duurzaam Award 2019
IJmond - Op dinsdag 26 novem-
ber wordt tijdens het netwerk-
evenement IJmond Onderneemt 
de IJmond Duurzaam Award uit-
gereikt. Omgevingsdienst IJmond 
reikt deze award jaarlijks uit aan 
een bedrijf dat door de hele be-
drijfsvoering heen heel bewust 
kiest voor duurzaam onderne-
men. De genomineerden voor 
dit jaar zijn De Noord-Hollandse 
Bierbrouwerij uit Uitgeest, Natu-
ral Plastics uit Heemskerk en We 
Love the Planet uit Beverwijk.
 
De genomineerden laten alle drie 
zien hoe belangrijk en logisch het 
is om nu door te pakken op duur-
zaam ondernemen. Zo wordt in 
de Noord-Hollandse Bierbrouwe-
rij het bier niet gebrouwen op ba-
sis van stroom, maar op basis van 
stoom. De stoomgenerator werkt 
op basis van biomassa en de ba-
sis van biomassa ligt in de afval-
producten bierborstel en pallets. 
Op deze manier koppelt de brou-
werij de afvalstroom en de ener-
giestroom aan elkaar. Het bedrijf 
Natural Plastics ontwerpt, fabri-
ceert en vermarkt producten die 
geen schade aanbrengen aan de 
natuur. De producten vinden hun 

oorsprong in reststromen van de 
agri- en tuinbouw. Met één van 
deze producten, de ondergrond-
se boomverankering, was Natu-
ral Plastics eerder al succesvol. In 
2012 won het bedrijf de Sustaina-
ble Hero Award. 
De derde genomineerde, We Love 
the Planet, is een nieuwkomer 
in de regio en produceert 100% 
natuurlijke deodorants, geurdif-

fusers en geurkaarsen. Sinds de 
start, tweeëneenhalf jaar gele-
den, verkoopt We Love the Pla-
net haar producten op dit mo-
ment in meer dan 21 landen. 
IJmond Onderneemt wordt voor 
de tiende keer georganiseerd en 
vindt plaats in de A9 Studio’s te 
Uitgeest. Op www.ijmondonder-
neemt.nl is het complete pro-
gramma te vinden.

De prijsuitreiking in 2018 (foto: aangeleverd)

Regiobijeenkomst 
Vuurtoren Vereniging
IJmuiden - De Nederlandse Vuur-
toren Vereniging organiseert op 
zaterdag 9 november voor de 
zevende keer een regio bijeen-
komst in het Zee- en Havenmu-
seum, Havenkade 55i n IJmui-
den van 10.30 tot 15.00 uur. De 

toegang is gratis voor ieder-
een die interesse heeft in vuur-
torens, onder andere op postze-
gels, ansichtkaarten, foto’s, boe-
ken, techniek, enz… Meer infor-
matie: jaaptermes@kpnplanet.nl 
of 0251-232054. (foto: Pixabay)

Nieuws van de 
klootschieters
Velsen-Zuid - De weervoorspel-
lers hadden voor zaterdag 26 ok-
tober nu eens geen regenbui-
en in de aanbieding, vandaar dat 
enkele klootschieters van de ver-
eniging Full Speed besloten had-
den om het toch maar weer eens 
te proberen. Gelukkig werden 
ze daarin niet teleurgesteld. Wel 
stond er veel wind, maar daar-
van was op het ‘Beeldenparcours’ 
in Spaarnwoude weinig te mer-
ken. Het gevolg van de harde tot 
stormachtige wind was wel, dat 
er over het hele parcours veel af-
gewaaide bladeren en takken la-
gen, waardoor het zuiver gooi-
en behoorlijk werd gehinderd. 
Omdat het gras en onkruid langs 
de paden erg hoog was, konden 
de afgedwaalde kloten vaak ook 
moeilijk worden terug gevon-
den. Al met al dus echt omstan-
digheden voor een leuke wed-
strijd. Dat werd het ook wel, maar 
de krachten in beide teams waren 
wat ongelijk verdeeld. Het team 
met Jan, Willem en Peter bereik-
te de �nish na 81 schoten en An-
dré, Cees, Joke en Nico pas na 97 
schoten. Een ongelijke strijd dus, 
die werd afgesloten met een sa-
menzijn in het clubhuis onder het 
genot wat diverse versnaperin-
gen. Lees meer over Full Speed 
op www.fullspeedsport.club of 
bel 06 24973470. (Nico Prins)

Door Haarlems theaterplatform Project Fors

‘De Schoonmaaksters’, een 
kraakheldere komedie
Regio - Zin in een avondje lekker 
lachen op een unieke locatie? Het 
Haarlems theaterplatform Project 
Fors presenteert vanaf half no-
vember in de bovenzaal van de 
Stadsschouwburg  ‘De Schoon-
maaksters’, een kraakheldere ko-
medie waar een luchtje aan zit!
In ‘De Schoonmaaksters’ volgen 
we Liesbeth, Loes, Anna en Nel 
die na de zomervakantie weer 
aan de slag gaan als schoon-

maakploeg op een grote scho-
lengemeenschap. Schoonmaak-
schorten om, zwabbers uit de 
kast en Crocs aan de voeten. Eerst 
nog even ko�eleuten en de afge-
lopen vakantie doorspreken en 
dan weer �ink aan de bak om de 
boel spic en span te maken voor 
de start van een nieuw schooljaar. 
Maar dan doen de dames een af-
schuwelijke ontdekking, die hun 
hele leven op z’n kop zet en de 

onderlinge relaties �ink op de 
proef stelt… 
‘De Schoonmaaksters’ is het vijfde 
script van de hand van Haarlemse 
theatermaker Marcel Kragt. Zijn 
eerdere stukken ‘Oranje Bitter’ en 
‘Heino’s Fandag’ (momenteel in 
België gespeeld als ‘De Fanclub’) 
en de monoloog ‘GRAF’ (win-
naar van het Haarlems Eenakter-
festival), werden met groot en-
thousiasme ontvangen. Ook ‘De 
Schoonmaaksters’ belooft een 
mooie theaterervaring te wor-
den. “De teksten zijn hilarisch”, 
vertelt actrice Arma Klaassen, die 
de rol van schoonmaaksters An-
na op zich neemt. “Iedere repe-
titie liggen we in een deuk! Tis 
enig om te doen dit”. De voorstel-
ling zal worden gespeeld op een 
unieke locatie, namelijk de repe-
titieruimte van Stadsschouwburg 
Haarlem. “Een gedeelte van de 
schouwburg waar je als publiek 
misschien niet snel komt”, vertelt 
regisseur Marcel Kragt.  “We bou-
wen deze zaal om tot kleine the-
aterzaal, inclusief bar, tribune en 
met een prachtig uitzicht over 
onze stad”. 

‘De Schoonmaaksters’ is te zien 
op 20, 21, 22, 27, 28 en 29 novem-
ber 2019 in de bovenzaal/repeti-
tieruimte van Stadsschouwburg 
Haarlem. 
Aanvang: 20:30 uur. Kaarten à € 
16,50 kunnen gereserveerd wor-
den via www.projectfors.nl. (foto: 
Marcel Kragt)

Terugkommiddag voor ex 
Intensive Care patiënten
Regio - Op vrijdag 15 november 
organiseert de nazorggroep In-
tensive Care (ICU) van het Rode 
Kruis Ziekenhuis vanaf 13.00 uur 
een terugkomdag voor ex IC pa-
tiënten en familieleden.
 
Een opname op een Intensive 
Care kan voor zowel patiënten 
als hun naasten een aangrijpen-
de ervaring zijn. De opname kan 
soms nog langdurige gevolgen 
hebben op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied.
Tijdens de terugkommiddag wor-
den verschillende aspecten van 
de IC opname belicht. Zo worden 
er �lmpjes getoond over wat de 
ICU opname met de patiënt doet, 
en hoe de opname ervaren kan 
zijn. Ook wordt er een presenta-
tie gegeven door Drs. Vet, Inten-
sivist, over het post IC syndroom. 
Er kan gesproken worden met di-

verse disciplines waar een patiënt 
op de ICU mee te maken heeft, 
zoals de fysiotherapeut, diëtiek, 
logopedie en geestelijke verzor-
ging. Ook de intensivisten en IC 
verpleegkundigen zullen aanwe-
zig zijn om uw vragen te beant-
woorden.
 
Belangstellenden voor deze mid-
dag kunnen zich opgeven via het 
aanmeldformulier op www.rkz.
nl, de toegang is gratis. Iedereen 
mag maximaal 2 personen mee-
nemen.
Mocht de situatie op de afdeling 
het toelaten dan bestaat de mo-
gelijkheid de afdeling te bezoe-
ken.

De bijeenkomst is in de Prof.de 
Grootzaal, op de 1e etage van het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Bever-
wijk.

Kienen bij 
Petanque 
Union IJmond
Regio - Op zaterdag 16 novem-
ber is er weer kienen bij PUIJ. Er 
zijn 3 kien rondes. Ook is er een 
loterij ronde met zoals altijd weer 
leuke prijzen. De kosten voor de 
3 kien rondes zijn totaal € 7,50 
en de lootjes kosten € 0,50 per 
stuk. Iedereen is vanaf 19.30 uur 
van harte welkom. Het kienen be-
gint om 20.00 uur. Het adres is 
Heerenduinweg 8b in IJmuiden, 
naast het dierenasiel. 
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Schoolverzuim in Velsen blijft gelijk
Velsen - Het aantal gevallen van 
schoolverzuim in de gemeente 
Velsen is verhoudingsgewijs ge-
lijk gebleven. In het schooljaar 
2018-2019 was er sprake van 260 
verzuimmeldingen op een totaal 
van 9.585 leerplichtige jongeren. 
Dat blijkt uit het Jaarverslag Leer-
plicht Velsen dat door het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders naar de gemeenteraad is ge-
stuurd.

Hoewel het aantal gevallen van 
verzuim verhoudingsgewijs gelijk 
bleef, werd er minder verbalise-
rend opgetreden. Werden in het 
schooljaar 2017-2018 nog 23 keer 
proces-verbaal opgemaakt, in het 
afgelopen schooljaar daalde dat 
aantal naar 15 keer. Met name 

voor luxe en zorgwekkend ver-
zuim werd minder vaak proces-
verbaal opgemaakt. Van luxe ver-
zuim is sprake wanneer kinderen 
op vakantie gaan buiten de regu-
liere schoolvakanties. Indien het 
één dag betreft, krijgen de ou-
ders een waarschuwing, gaat het 
om meer dagen of om een herha-
ling van het voorval, dan wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Uit 
de cijfers in het rapport blijkt dat 
dit zogenoemde luxe verzuim 
in de periode van 2014 tot 2017 
steeg, maar dat sinds het vorige 
schooljaar van een stijging geen 
sprake meer is. 
De term zorgwekkend verzuim 
refereert aan een situatie waarin 
een leerling meer dan zestien uur 
per vier weken afwezig is. Wan-

neer hier sprake van is, moet een 
school hiervan wettelijk verplicht 
melding maken. Een leerplicht-
ambtenaar gaat dan, in overleg 
met de school, actie onderne-
men. Verbaliseren bij schoolver-
zuim gebeurt in principe alleen 
als er sprake is van verwijtbaar 
verzuim.  Ook wanneer leerling 
en/of ouders niet of onvoldoen-
de meewerken met de hulpverle-
ning kan de leerplichtambtenaar 
besluiten om proces-verbaal op 
te maken. 

In schooljaar 2018-2019 lukte het 
in één situatie niet om met ou-
ders tot een oplossing te komen 
en daarom is uiteindelijk besloten 
een proces verbaal op te maken. 
(Bos Media Services)

Swingen met bigbands 
Soli en Seabreeze
Santpoort - Op zondag 3 novem-
ber staat het achtste ko�econ-
cert van de Velser Gemeenschap 
in het teken van swingende big-
bands. De bigband van Soli en 
Seabreeze bigband trakteren het 
publiek deze ochtend op heerlijk 

swingende muziek.

In november 2015 heeft Soli een 
nieuw orkest opgericht, dat di-
rect het meest swingende on-
derdeel van de muziekvereni-
ging is geworden. Dat heeft al-

les te maken met de muziekstijl 
van het ensemble. Onder de des-
kundige en bezielende leiding 
van trombonist Daniël Follmann 
richten vijftien muzikanten zich 
vooral op swingende jazzmuziek. 
Dat doen ze in een klassieke big-
bandsamenstelling met een saxo-
foon-, trompet- en trombonesec-
tie en vibrafoon, drums, gitaar en 
bas. De Seabreeze bigband is on-
derdeel van de IJmuider Harmo-
nie en viert dit jaar haar veertig-
ste verjaardag. Deze band bestaat 
uit zeventien gedreven muzikan-
ten en staat onder leiding van 
componist en dirigent Sebastian 
Ohm. Samen met zangeres Roos 
Zoetemeijer vertolkt de band zo-
wel het vroege swingrepertoire 
van Count Basie en Ella Fitzgerald 
als uitdagende nieuwe werken. 

Het concert vindt plaats in het 
Soli Muziekcentrum aan het Kerk-
pad 83 (naast station Driehuis) en 
de entree is gratis. De aanvang is 
om 11.00 uur. (foto aangeleverd)Slagwerk en Dancetwirl Spektakel Soli

IJmuiden - Op zondag 3 no-
vember organiseert muziekver-
eniging Soli een Slagwerk en 
Dancetwirl Spektakel. Dit als mooi 
muzikaal toetje op het jubileum-
jaar van de 110-jarige vereniging 
en het 50-jarige TwirlTeam. Tij-
dens deze feestelijke middag zul-
len de slagwerkgroep van Soli, sa-
men met de slagwerkgroep van 
Fanfare Showband Heiloo en de 
slagwerkers van muziekvereni-
ging Liefde voor Harmonie uit 
Roelofarendsveen het publiek la-
ten swingen op diverse soorten 
slagwerknummers. 
De leden van TwirlTeam Soli en 
de majorettes van Fanfare Show-
band Heiloo zorgen voor een vi-
sueel spektakel met hun shows 
op heerlijke dansmuziek. Het be-
looft een gezellige en afwisse-
lende middag te worden, waarbij 
ook het publiek wordt uitgeno-

digd om op de trommels te slaan 
of met de baton te draaien. 
Het spektakel vindt plaats in 

Sporthal Oost te IJmuiden van 
13.00 tot 15.00 uur. De toegang is 
gratis. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg is thuisbasis voor 
Velsens talent
Velsen - Natuurlijk brengt de 
Stadsschouwburg wekelijks 
voorstellingen van nationale 
of zelfs internationale arties-
ten, maar ook de lokale talen-
ten worden zeker niet vergeten. 
Gedurende het seizoen is een 
breed en divers aanbod van lo-
kale theatermakers te zien. Zij 
brengen op geheel eigen wij-
ze klassiekers tot leven en la-
ten het publiek de magie van 
de feestdagen ervaren.

Het beroemde verhaal van de drie 
musketiers is door musicalgroep 
De Jonge Stem omgetoverd tot 
een spannende musical vol klin-
kende muziek, spektakel en met 
een historisch tintje. Deze voor-
stelling is op 8 en 9 november te 
zien. De leerlingen van Dance-
Works Velsen hebben op 17 no-
vember een speciale show voor 
de Sint en zijn Pieten in petto. Een 
spetterend feest vol zang, muziek 
en natuurlijk: dans! In de donkere 
dagen voor Kerst komt Koel Crea-
tive Productions op 13, 14 en 15 
december met een groot spek-
takel vol lokaal talent. Met een 
groot live orkest, zangers, dan-
sers en komische sketches. Een 
voorstelling voor, door en over 
Velsen, waarbij volop kan wor-

den meegezongen! Het kerstge-
voel wordt verder vergroot door 
de kerstshow van Danceworks 
Velsen op 20 december. Het be-
roemde kerstverhaal van Scroo-
ge wordt dan in een eigentijd-
se nieuwe jas gestoken. Dance-
Works Velsen verplaatst het naar 

de Amsterdamse Zuidas en Dic-
kens’ drie geesten krijgen hulp 
van zo’n tweehonderd dansers. 
Uitgebreide informatie over al de-
ze voorstellingen van de lokale 
talenten is op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl te vinden. (fotocol-
lage: aangeleverd)

Zojuist verscheen van de Santpoortse schrijver Job ter Steege
NAVARRA, over pittige reizen
Santpoort - Job ter Steege door-
kruiste deze zomer de Spaan-
se provincie Navarra. Hij laat zich 
leiden door de romans van He-
mingway en de thrillers van Dolo-
res Redondo. Niet alleen Pamplo-
na, San Sebastián  en de Bárdenas 
Reales staan op het programma, 
maar ook obscure wapenopslag-
plaatsen van Baskische vrijheids-
strijders en de beruchte Grot van 
Zaggaramundi waar rond 1600 
meer dan 8000 vrouwen en kin-
deren als heks werden verbrand.

Behalve dit verslag geeft de 
schrijver met een gezonde do-
sis humor commentaar op eer-
der door hem gemaakte reizen. 
Hiermee voorziet hij de lezer van 
talloze adviezen en ideeën wat 
betreft het maken van reizen in 
het algemeen. Het gaat daarbij 
om kleine uitstapjes, zoals �et-
sen naar Bergen en grote tochten 
naar ver gelegen oorden. 
Niet alleen vakantiereisjes, maar 
ook de gang naar het Spaar-
ne Gasthuis Noord, even buiten 
Santpoort, wordt in dit boek be-
sproken.
Santpoort is namelijk de uitvals-

basis voor ‘Navarra, over pittige 
reizen’. Santpoort is ook het eind-
punt. ‘Wat is er uiteindelijk heer-
lijker dan vanaf het knooppunt 
Velsen de N208 op te draaien en 
vanaf het talud Santpoort te zien 
liggen’, zo stelt Job ter Steege in 
hoofdstuk 19 vast. Vooral wan-
neer de kermis van de feestweek 
draait, is er wat hem betreft geen 
enkele reden om op reis te gaan. 

Job ter Steege – NAVARRA, over 
pittige reizen. ISBN 978-94-021-
9666-5, 126 pagina’s. Uitgeve-
rij Brave New Books 2019. (foto’s: 
aangeleverd)

Nog kramen beschikbaar voor 
Kerstmarkt in Santpoort
Santpoort - Op 15 december 
vindt van 12.00 tot 17.00 uur in 
Santpoort-Noord de jaarlijkse 
kerstmarkt plaats. De organisatie 
heeft inmiddels alweer een leuk 
randprogramma qua muziek, lo-
pend entertainment en kinder-
vermaak. 
Naast de lokale deelnemende 
ondernemers staan in de Hoofd-
straat en aan de Hagelingerweg 
tal van leuke kramen met kerst-
gerelateerde artikelen.
Denkt u een leuke toevoeging te 
kunnen zijn op deze markt, er zijn 
nog enkele kramen beschikbaar.
Voor informatie: kerstmarktsant-
poort@gmail.com. (foto: aange-
leverd)

Trampolineseizoen 
begint goed voor TVIJ
Velserbroek - Na de gouden 
plak voor Lieke van Vierzen in de 
2e divisie een paar weken gele-
den, was het afgelopen zaterdag 
in Alkmaar de beurt aan de 3e en 
4e divisie trampolinespringers en 
natuurlijk was TVIJ ook hier weer 
van de partij. De springers wa-

ren goed voorbereid, allemaal 
�ink vooruit gegaan in vergelij-
king met het vorige seizoen en ze 
stonden dan ook te trappelen van 
ongeduld… of was het van de ze-
nuwen misschien? Voor Felix van 
Hees en Noa Spaan was het de al-
lereerste trampolinewedstrijd van 

hun leven, maar ze hebben zich 
er goed doorheen geslagen. Felix 
liet bij de eerste oefening nog wat 
steekjes vallen maar revancheer-
de zich bij de tweede oefening. 
Hij eindigde op een 9e plaats. Bij 
Noa was geen spoortje spanning 
te vinden en hij kreeg aan het ein-
de van de dag zelfs een zilveren 
plak omgehangen. Maar er was 
meer eremetaal voor TVIJ: Een 
gouden medaille voor Roen Sal-
cedo, Ruben Walkeuter en Noël-
le Kuipers, zilver voor Naut Miede-
ma en dus ook voor Noa Spaan en 
tot slot een bronzen plak voor Li-
sanne Hak. Jeroen Vollaard en Ro-
sa Mak stonden met hun 4e plaats 
net naast het podium. Opvallend 
is het grote aantal jongens in het 
team van TVIJ, op de foto is een 
deel hiervan te zien, de anderen 
waren helaas al naar huis. Zijn bij 
andere clubs de meisjes vaak in 
de meerderheid, bij TVIJ hebben 
de jongens de smaak �ink te pak-
ken! 
Op zaterdagochtend 9 november 
zal de tweede wedstrijd van deze 
cyclus plaatsvinden in het Polder-
huis in Velserbroek, een thuiswed-
strijd dus voor de sporters van 
TVIJ. Meer informatie over tram-
polinespringen bij TVIJ: www.tvij-
trampoline.nl. (foto: aangeleverd)
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Velsen blijft winnen
De tegenstander van Velsen dit 
weekeinde werd in 1925 opge-
richt onder de naam Noordbarge 
Emmen Combinatie (NEC) waar-
na de naam al snel veranderde in 
v.v. Emmen, zoals de club nu nog 
heet, met een prof- en een ama-
teurtak. Het is alweer drie seizoe-
nen geleden dat Velsen in de na-
competitie in en tegen Emmen 
speelde en met 0-1 won. Evenals 
Velsen promoveerde Emmen vo-
rig seizoen naar de Hoofdklasse.
Velsen moest het stellen zonder 
de geblesseerde doelman Yorinn 
Albers en vleugelverdediger Da-
niël Zuiverloon. Al na zes minu-
ten keek Velsen tegen een achter-
stand aan: een aanval over rechts 
via Raphael Ngendakumana werd 
onberispelijk bij de tweede paal 
binnengekopt door Sander de 
Grote: 1-0. De gelijkmaker liet 
niet lang op zich wachten: uit een 
hoekschop van Zeno van Ooijen 
kwam de bal via Remco van Dam 
bij Bastiaan Scholten: 1-1 na een 
prachtig schot in de kruising. Nog 
voor rust bouwde Velsen aan een 
stevige voorsprong: na een steek-
bal van Bastiaan Scholten op 
Marc Kloosterboer scoorde deze 
alleen voor doelman Lars van de 
Swaluw (1-2) al snel gevolgd door 
de 1-3 van Patrick Castricum: PC 
verzilverde een  perfecte voorzet 
van Dylan van de Boogaard. Na-
dat Marc Kloosterboer rakelings 
naast had geschoten was het tijd 
voor de thee en ging de ploegen 
met een respectabele voorsprong 
voor Velsen richting kleedkamer.
Kort na rust hield Nino Pels Velsen 
in de race met een prima redding 
bij een inzet van Patrick Eberhard. 

Ook Velsen zat niet stil: na een 
mooie voorzet kopte Marc Kloos-
terboer de bal vallend over de 
doellijn. De scheidsrechter twij-
felde of de bal de doellijn was 
gepasseerd daarin uiteraard ge-
steund door de spelers van Em-
men. De assistent stond echter 
goed opgesteld en wees naar het 
midden: 1-4. Een grotere over-
winning bleef uit want even la-
ter moest Ritchie Ayapong aan de 
noodrem trekken teneinde San-
der de Grote van scoren af te hou-
den. Met een rode kaart kon hij 

vertrekken en Sander stuurde Ni-
no Pels vanaf de stip de verkeerde 
kant op: 2-4. Het werd nog even 
spannend: Emmen hanteerde nu 
de lange bal en zaaide onrust in 
het strafschopgebied van de geel 
blauwen. Vlak voor het eindsig-
naal werd het 3-4 via Patrick Eber-
hard. 

Het was nog billen knijpen in de 
blessuretijd maar uiteindelijk kon 
Velsen de drie punten meene-
men in de bus naar Driehuis. (fo-
to: Frans van der Horst)

VV IJmuiden blijft koploper
De ploeg van VV IJmuiden was er-
op gebrand om de uitwedstrijd 
tegen Castricum te winnen. Met 
de wedstrijd tegen Olympia Haar-
lem op komst en het duel HYS - 
Koninklijke HFC in het achter-
hoofd zou winst de IJmuidenaren 
goed uitkomen. IJmuiden startte 
wel redelijk aan de wedstrijd en 
kon de tegenstander goed vast-
zetten. 
Er waren de nodige kansen, maar 
dat gold ook voor Castricum. 
Twee prima ploegen voor een 
leuke wedstrijd. Het waren de 

Castricummers die op 1-0 kwa-
men, waarop IJmuiden de rug 
rechtte en een beetje extra gas 
gaf.

Dat Raoul v/d Berghe in de 44ste 
minuut de 1-1 maakte was meer 
dan terecht. IJmuiden kwam ver-
volgens goed uit de kleedka-
mer en het werd een leuke twee-
de helft met mooie combinaties, 
waarbij Delano Post en Niels Sto-
ker als aanjagers fungeerden. De 
spitsen konden goed bereikt wor-
den en het was dan ook spits Mi-

lan van Essen die de 1-2 wist te 
maken in de 80ste minuut. Met 
‘alles of niks’ probeerde Castri-
cum nog wel op gelijke hoogte te 
komen. Het was Tom Hoogendijk 
die zijn ploeg op de been hield. 
De overwinning was binnen.

Aanstaande zaterdag speelt 
IJmuiden thuis om 14.30 uur te-
gen het nog ongeslagen Olympia 
Haarlem, nog altijd favoriet voor 
de titel. Een wedstrijd om niet te 
missen. Tot zaterdag op de vel-
den van VV IJmuiden.

Stormvogels de minst slechte
na zege op ADO’20-zaterdag
In de uitwedstrijd tegen ADO’20 
heeft Stormvogels een uiterst 
moeizame 0-1-overwinning ge-
boekt en het enige doelpunt, ge-
scoord door topscorer Patrick 
Krop, was goud waard, want door 
deze drie punten heeft Stormvo-
gels wat meer afstand kunnen ne-
men van de onderste plaatsen en 
krijgt daardoor langzaam het lin-
kerrijtje in zicht.

De overwinning op ADO’20 was 
zoet, maar het veldspel van de 
IJmuidenaren was zuur. Werkte 
de harde en warrige wind, schuin 
over het veld staande, tegen? Was 
het niet al te beste kunstgrasveld 
in het nadeel? Kon de tegenstan-
der niet inspireren? Moest het elf-
tal wennen aan een veranderde 
samenstelling? Wel was zeker, dat 
er door Stormvogels slecht ge-
voetbald werd; het voetbalgog-
me was duidelijk niet aanwezig.
Wel opvallend was, dat de young-
sters Dennis Klepper en Joachim 
Aukes voor elke meter grond 
vochten en een voldoende kre-
gen. Trainer Sjaak Lettinga had de 
verdedigers Stijn van der Voort en 

Joshua Jansen richting midden-
veld gedirigeerd om zodoende 
zijn team aanvallend meer uit de 
verf te laten komen.
Reeds in de tweede minuut de 
eerste kans aan Stormvogels-
kant: vanaf rechts wist Jansen 
spits Krop te bereiken, die zich 
mooi ontdeed van zijn tegenstan-
der en vervolgens Rick van Wes-
ten een niet te missen kans bood. 
Echter, zijn inzet vloog over het 
Heemskerkse doel. Vijf minuut la-
ter een redding van doelman Flo-
ris Serné die Boyd van der Meij al-
leen voor hem zag verschijnen.
Na een wapenstilstand van pl.m. 
dertien minuten ging de bal na 
een scrimmage  in het ADO’20-
doel, maar de zwak leidende 
scheidsrechter Westland keurde 
het doelpunt terecht af vanwege 
aanvallen keeper. Na een verkeer-
de terugspeelbal dertien minuten 
voor de thee van Rowan van Eijk 
verscheen spits Van der Meij al-
leen voor Serné, die de bal langs 
hem over de achterlijn zag belan-
den.
Met nog een minuut op het  sco-
rebord speelde Van der Voort zich 

keurig op rechts vrij en door met 
een sliding voor zijn tegenstander 
te komen, passeerde Krop vervol-
gens doelman Koen Burger op 
subtiele wijze, 0-1. Een minuut la-
ter had Jansen geen geluk, want 
op een afstand van 3 meter vanaf 
het doel werd zijn keiharde schot 
geblokt door een ADO’20-verde-
diger. Ruststand 0-1.

De tweede helft had ADO’20 op-
tisch een licht overwicht, maar de 
Heemskerkers creëerden zich niet 
al te veel kansen. Gebeurde dat 
wel, dan stond doelman Serné 
klaar zijn doel schoon te houden: 
een harde vrije schop van Van der 
Meij redde hij ten koste van een 
hoekschop en een afstandsschot 
van Steef de Winter vloog rake-
lings voor langs. Aan de andere 
kant vloog een vrije schop vanaf 
17 meter van Krop rakelings over 
het doel. Het laatste wapenfeit 
van een triest verlopen IJmond-
derby.

Zaterdag komt Reiger Boys uit 
Heerhugowaard naar sportpark 
Zeewijk.

Strawberries wint 
van Zwaluwen
Driehuis - Zondag stond in Drie-
huis de degradatiekraker op het 
programma tussen Strawberries 
en het uit Utrecht afkomstige 
Zwaluwen. Beide ploegen had-
den in de competitie nog geen 
overwinning geboekt en stonden 
in de onderste regionen. Straw-
berries wist zich uit de degrada-
tiezone te spelen door met 5-2 de 

eerste competitiezege binnen te 
halen.
Aan het begin van de wedstrijd 
was er duidelijk sprake van span-
ning aan beide kanten en dit 
kwam het niveau van de wed-
strijd niet ten goede. Simpel bal-
verlies was eerder regel dan uit-
zondering in de beginfase. Zwa-
luwen brak de wedstrijd door 

een doelpunt open in het eerste 
kwart. Het spel bleef in de loop 
van de eerste helft op en neer 
golven maar Strawberries toonde 
zich e� ectiever in de cirkel dan de 
Utrechters. Via goals van Pepijn 
Hendriksen en Sierd Schotanus 
kon Strawberries met een goed 
gevoel de rust in. 
Na de thee bleef het spelbeeld 
grotendeels hetzelfde. Het spel 
bleef zich op de beide helften af-
spelen en Zwaluwen wist in het 
derde kwart de gelijkmaker aan 
te tekenen. Deze klap bracht 
Strawberries echter niet van de 
wijs. Gedurende de tweede helft 
kwam er meer lijn in het spel van 
de Driehuizenaren. Uiteindelijk 
werd het overwicht ook in de sco-
re uitgedrukt. Via een strafcor-
nervariant nam Tom Willemse de 
3-2 voor zijn rekening. De marge 
werd later zelfs verdubbeld nadat 
Bas van Haaster een goede indi-
viduele actie bekroonde met een 
backhandschot door de benen 
van de keeper. Het slotakkoord 
was voor Lucas Peereboom die 
met een tip-in de eindstand be-
paalde op 5-2.

Zodoende is Strawberries op-
geklommen van de tiende naar 
de achtste plaats en is de ploeg 
(voorlopig) vrij van degradatie-
zorgen. Aankomende zondag 
staat de uitwedstrijd tegen mid-
denmotor Hisalis op het pro-
gramma. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws:
Zesklapper voor Van Dijk
Velsen - Het is de droom van elke 
dammer, maar het valt niet mee 
om het op het bord te krijgen: 
een combinatie uithalen waar-
bij de stand van de tegenstander 
compleet verwoest wordt, het 
liefst door zoveel mogelijk schij-
ven te slaan. Afgelopen vrijdag 
kwam het bij Damclub IJmuiden 
(DCIJ) voor op het bord van Mar-
tin van Dijk en Cees van Duijven-
bode. 

In de opening had Van Duijven-
bode een voorpost genomen, die 
bij goed spel met moeite verde-
digd kon worden. Van Dijk kon 
vijfmaal de voorpost aanvallen 
en Van Duijvenbode had nog vijf 
verdedigers. Toen Van Duijven-
bode zijn laatste verdediger op-
speelde kon Van Dijk zijn snode 
plan uitvoeren. In plaats van een 
laatste aanval op de voorpost be-
gon hij schijven te geven met een 

dodelijke zesklapper van de ene 
naar de andere kant van het bord. 
Kees Pippel boekte pas zijn eer-
ste overwinning van het sei-
zoen. Tegenstander Jan-Maarten 
Koorn had in een klassieke stand 
een hersenkronkel. Met een o� er 
dacht hij een dodelijke dreiging 
op het bord te brengen, maar Pip-
pel kon het plan simpel weerleg-
gen en een schijf voorsprong ne-
men. Een verbouwereerde Koorn 
gaf direct op. Ook Ron Tielrooij 
won. Tegen Klaas de Krijger had 
hij al snel het centrum veroverd. 
Toen De Krijger zich uit een kor-
te vleugelopsluiting wilde ruilen, 
volgde een simpele combinatie 
naar dam. 

Bij de jeugd komt het einde van 
de huidige onderlinge competitie 
in zicht, aangezien na het school-
damtoernooi op woensdag 20 
november de topscorers van het 
schooldamtoernooi op de club-
avond instromen. Clubkampioen 
Jens Mischke (op foto met zwart) 
gaat aan kop met een voor-
sprong van twee punten op Mar-
tijn Schoenmaker. Moritz Woes-
tenburg, Storm van den Berg en 
Sake Pippel strijden om de derde 
plaats.  (foto: aangeleverd)

Schoolkorfbaltoernooi 
in sporthal Zeewijk
IJmuiden - Zaterdag heeft het 
schoolkorfbaltoernooi plaatsge-
vonden in sporthal Zeewijk. De 
organisatie van het toernooi is 
gedaan door korfbalvereniging 
DKV in IJmuiden. Er deden in to-
taal 16 teams mee vanuit 9 ver-
schillende scholen in de gemeen-

te. Er werd gespeeld in de catego-
rie groep 3/4 en groep 5/6. In de 
� nale van groep 3/4 stonden de 
Pleiaden en de Klipper. De � na-
le werd gewonnen door de Pleia-
den. De � nale van groep 5/6 was 
tussen het Kompas en de Pleia-
den. Het werd een gelijke stand 

en er zijn daarna strafworpen ge-
nomen om tot een winnaar te ko-
men. Deze � nale werd uiteindelijk 
gewonnen door de Pleiaden. Het 
was een erg leuke dag waarbij de 
kinderen kennis hebben gemaakt 
met korfbal. Bij DKV kunnen ook 
de allerkleinsten meedoen met 
de Kangoeroeklup. Dit is op za-
terdagochtend voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Vanaf 6 jaar gaan de 
kinderen echt meedoen met het 
korfbalspel. Meer informatie is te 
verkrijgen via via info@dkv-ijmui-
den.nl. (foto: aangeleverd)





26  31 oktober 2019

Telstar wint met speels gemak 
uit van Helmond Sport
Velsen- Dat statistieken niet al-
les zeggen, blijkt. Van de 23 voor-
gaande edities tussen Helmond 
Sport en Telstar in Brabant wint 
de thuisploeg 13x, Telstar wint 5 
duels. Deze editie wordt Helmond 
Sport met speels gemak opzij ge-
schoven: 1-4. 

Frank Korpershoek speelt zijn 
350e competitieduel als Witte 
Leeuw. Met rasse schreden nadert 
hij de top drie van spelers met de 
meeste wedstrijden: Fred Bischot, 
Frans van Essen en Anthony Cor-
reia.

In de 8e minuut wordt Senne 
Lynen aangespeeld. Zijn schot 
vliegt naast. Vijf minuten later 
prijkt de 0-1 op het scorebord. 
Reda Kharchouch wordt diep ge-
stuurd, haalt de achterlijn, draait 
weg bij een tegenstander, loopt 
de zestien in en ziet Elayis Tavsan 
vrij staan. Van dichtbij schiet 
hij binnen: 0-1. Zestig tellen la-
ter is de thuisclub voor de eerste 
keer gevaarlijk. Oud-Telstarspe-
ler Orhan Džepar kopt de bal in 
de handschoenen van Anthony 
Swolfs. In de 22e minuut zet Sen-
ne Lynen de bal voor. Reda Khar-
chouch komt voor zijn tegenstan-
der en schiet raak: 0-2. Elf minu-
ten later leidt Helmond Sport bal-
verlies. Shayne Pattynama zet de 
bal voor. Reda Kharchouch heeft 
te veel tijd nodig. Zijn schot wordt 
geblokt. Acht minuten verder kan 
Diego Snepvangers niet pro�-
teren van matig uitverdedigen. 
Vlak voor rust is er een miscom-

municatie in de Velsense verde-
diging. Robert Mutzers schiet de 
bal tegen Anthony Swolfs aan. 
De rebound is niet aan Juul Res-
pen besteed. Vlak voor rust wordt 
het 0-3. Uit een vrije trap van Be-
naissa Benamar kopt Reda Khar-
chouch het leer tegen de touwen.

Na rust is de eerste kans voor 
Juul Respen. Hij schiet de bal te-
gen Anthony Swolfs aan. In de re-
bound gaat de bal over. Twee mi-
nuten later probeert Je� Stans 
het van afstand. Anthony Swolfs 
vangt de bal. In de 59e minuut 
schiet Joeri Poelmans het leer 
bijna in eigen doel. Met behulp 
van paal en lat stuit de bal het 
veld weer in. Negen minuten la-
ter snelt Elayis Tavsan voorbij Je� 
Stans. De routinier brengt hem 
in de zestien ten val. Penalty! De 

strafschop wordt aan Marcus Mc-
Guane gegund. In eerste instantie 
stopt Van Gassel de pingel. In de 
rebound is het alsnog raak: 0-4. 
In de 77e minuut doet Helmond 
Sport iets terug. Diego Snepvan-
gers schiet na een fraaie passeer-
beweging via de lat de eindstand 
van 1-4 op het scorebord. 

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 6. Frank 
Korpershoek, 7. Elayis Tavsan (75e 
min. 15. Rashaan Fernandes), 8. 
Senne Lynen, 9. Reda Kharchouch 
(60e min. 19. Richelor Sprangers), 
11. Anthony Berenstein, 14. Mar-
cus McGuane, 18. Benaissa Bena-
mar, 21. Anass Najah en 25. Shay-
ne Pattynama (79e min. 5. Redou-
an El Yaakoubi). 
(Marja Korbee, foto’s: 
www.1963-pictures.nl)

Jubilaris Frank Korpershoek
Op vrijdag 25 oktober speelde Frank Korpershoek tegen Helmond 
Sport zijn 350e competitiewedstrijd in het betaald voetbal. Al deze 
duels heeft hij voor één club gespeeld: Telstar.
De op 29 oktober 1984 in Heemstede geboren middenvelder maakte 
zijn minuten voor Koninklijke HFC en DWV voordat hij in 2006 de over-
stap naar Telstar maakte. Zijn eerste speelminuten als Witte Leeuw 
maakte de tegenwoordig in de gemeente Velsen wonende Korpers-
hoek tijdens Stormvogels Telstar – Helmond Sport (2-1) op vrijdag 
18 augustus 2006. Vier minuten voor het verstrijken van de o�ciële 
speeltijd liet trainer/coach Luc Nijholt hem debuteren. Hij verving Ray-
mond Fa�ani. Na een aantal invalbeurten speelde Frank Korpershoek 
op vrijdag 8 september 2006 zijn eerste volledige wedstrijd voor de 
Velsenaren. De tegenstander was FC Omniworld. In Almere werd het 
maar liefst 2-5 voor Telstar. Tijdens dit duel scoorde Frank zijn eerste 
tre�er. De 0-3 kwam op zijn naam. (foto: aangeleverd)

 
TOTAAL AANTAL COMPETITIEWEDSTRIJDEN

   Seizoen                Club                                     CW        CD

2006/’07              Stormvogels Telstar        19           1
2007/’08              Stormvogels Telstar         30           1
2008/’09              Telstar                                  20           0
2009/’10              Telstar                                  33           4
2010/’11              Telstar                                  28           1
2011/’12              Telstar                                  16           0
2012/’13              Telstar                                  29           1
2013/’14              Telstar                                  11           1
2014/’15              Telstar                                  34           0
2015/’16              Telstar                                  29           0
2016/’17              Telstar                                  21           0
2017/’18              Telstar                                  35           1
2018/’19              Telstar                                  33           2
2019/’20              Telstar                                  12           0

Totaal                                                                  350         12
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 1 november 20.00 uur Telstar - Jong Utrecht

Traditionele 
mandenpaal terug
Traditie is belangrijk. Daarom zijn 
wij blij dat we onze mandjespaal 
weer terug hebben. 

Onze partners Iskes Towage & Sal-
vage, Venus & de Waard, De Back 
Metaalconservering Groep BV en 
Bruinsma transport hebben dit 

allemaal mogelijk gemaakt. Zon-
der jullie geweldige bijdrage aan 
dit project was dit niet mogelijk 
geweest. 

Wij kunnen jullie niet genoeg be-
danken, met in het bijzonder Bar-
ry Schaap. (foto: aangeleverd)

Win jij de aan-
voerdersband 
van Frank 
Korpershoek?
Alle aanvoerders in de Eredivi-
sie en Keuken Kampioen Divisie 
droegen vorige week een regen-
boogband in plaats van de tra-
ditionele aanvoerdersband. Ook 
Telstar aanvoerder Frank Korpers-
hoek had een regenboogband 
om zijn arm, om te laten zien dat 
voetbal voor iedereen is. (zie foto 
hierboven)
Wil jij de gesigneerde aanvoer-
dersband van Frank winnen? Dat 
kan! Via de website kun je een for-
mulier invullen en kans maken op 
deze leuke prijs.

De winnaar maken wij volgende 
week vrijdag (1 november) be-
kend! 
Let op: je maakt alleen kans op 
de regenboogband als je Telstar 
toestemming geeft om e op de 
hoogte te houden. (foto: archief 
Telstar)
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Deze week heeft Albert Verlinde in Utrecht 
bekendgemaakt dat de zeer talentvolle 
Nyassa Alberta de hoofdrol van Tina Tur-
ner in de gelijknamige musical gaat spelen. 
De eerste voorstelling van TINA – De Tina 
Turner Musical wordt gespeeld op 1 febru-
ari 2020 in het Beatrix Theater in Utrecht. 
De afgelopen tien jaar woonde en werk-
te Nyassa in Duitsland waar ze vele hoofd-
rollen in grote musicals heeft gespeeld. Al-
gemeen directeur en producent van Stage 
Entertainment Nederland Albert Verlinde: 
,,Het is hoog tijd dat Nederland deze veel-
zijdige artieste leert kennen. Nyassa zal ie-
dereen versteld doen staan.’’ 

Albert Verlinde heeft ook de andere namen van 
hoofdrolspelers van TINA – De Tina Turner Mu-
sical bekendgemaakt. Juneoer Mers is Ike Tur-
ner, Gaia Aikman kruipt in de rol van Alline Bull-
ock (Tina’s zus), Marianne Kloeze speelt Rhonda 
Graam (Tina’s eerste manager), Terence van der 
Loo speelt de manager Roger Davies, Aisa Win-

Nyassa Alberta is Tina Turner in
TINA – De Tina Turner Musical
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Personeel Graver
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Giant
Entour E+ 1
Accu vanaf 300Wh,
7 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden,
Yamaha SyncDrive middenmotor

Sparta
Marathon Ltd
Accu vanaf 300Wh, 3 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden

vanaf €1.999,-

vanaf €1099,-

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Surinaamse dansceremonie 
Toen wij onlangs een uitvaart 
verzorgden op begraafplaats 
De Nieuwe Ooster in Am-
sterdam, mochten wij getui-
ge zijn van een Surinaamse 
dansceremonie met de kist. 
Swingend en zingend kwa-
men de dragers met de over-
ledene op de schouders de 
begraafplaats op. Ze droe-
gen dezelfde kleding met 3 
sterren op de revers, strepen 
op de mouw, paarse sjerpen 
om en allemaal dezelfde 
karakteristieke hoed op. Ze 
werden begeleid door een 
trompettist. De voorloper gaf 
daarbij breed lachend, met 
stampende voeten en zwaai-
ende armen de maat en het 
bewegingsritme aan. Het 
ritme veranderde voortdu-
rend. Soms werd traag met 
de voeten gesleept. Soms 
gingen ze over in een suk-
keldrafje en dan werd weer 
enige minuten halt gehou-
den. De ene keer maakten 
ze een rituele danspas voor-
waarts, dan achterwaarts en 
regelmatig werd de kist ook 
in zijwaartse richting bewo-
gen.

Oorspronkelijk was het de 
opzet van deze ceremonie 
om de geest van de dode op 
een dwaalspoor te brengen, 
zodat die niet meer in staat 
zou zijn de weg naar de ge-
meenschap terug te vinden. 
Nu is de betekenis vooral 
een vorm van rouwbetoon. 

Naast verdriet om het ver-
lies is het ook een uiting 
van blijdschap, omdat men 
gelooft dat de dode terug-
keert naar het paradijs. Daar 
zingen ze over als ze met de 
kist rondgaan. Zo kondigen 
ze de komst van de dode bij 
de engelen aan. Het stam-
pen is vooral bedoeld om de 
geestenwereld te melden dat 
er een dode op komst is.

Er ontstaat vaak een uitge-
laten stemming en wie de 
liederen kent zingt luidkeels 
mee. Dragers van droefe-
nis, met plezier maar plech-
tig. Dat is het motto van de 
Surinaamse draaggroep Wi 
Kan Doe. “Zo wil ik het ook.” 
hoor ik mijn collega zeggen. 
Dit van oorsprong Surinaams 
rouwritueel is er voor ieder-
een die op deze manier af-
scheid wil nemen. Het voelt 
voor mij als uitbundig, het 
stemt vrolijk, als het letter-
lijk vieren van het geleefde 
leven.

ter is Zelma Bullock (Tina’s moeder) en Jeannine la Rose ver-
tolkt GG, de oma van Tina die meer een moeder voor Tina 
is geweest dan haar eigen moeder.

Het script vanTINA – De Tina Turner Musical is geschreven 
door Katori Hall in samenwerking met Frank Ketelaar en 
Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft 
In Mijen De Tweeling schreven. De choreograaf van TINA is 
Anthony van Laast en de regisseur is de internationaal ge-
prezen Phyllida Lloyd. Anthony en Phyllida verzorgden ook 
de choreografie en regie bij alle producties van MAMMA 
MIA! wereldwijd. 

Nyassa Alberta is gekozen uit vele auditanten. Voor veel mu-
sicalactrices is de rol van Tina Turner een van de meest fel-
begeerde rollen om te spelen. Nyassa is trots dat zij is geko-
zen: ‘Het is een droom om in de huid van Tina Turner te mo-
gen kruipen. Zij is een wereldberoemde ster, maar ook een 
inspirerende en zeer krachtige vrouw. Een waanzinnige eer 
om haar te vertolken.’ Sinds maart van dit jaar is Nyassa in 
Hamburg de alternate voor de rol van Tina in de Duitse ver-
sie van TINA – De Tina Turner Musical. Nadat zij afstudeer-
de aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, start-
te haar carrière in de eerste Nederlandse Disney’s The Lion 
King, waarna ze vertrok naar Duitsland voor grote hoofdrol-
len in The Lion King, We Will Rock You, Hairspray, Aida en 
Sister Act. Ook speelde ze Rachel Marron in The Bodyguard. 
Als soliste toerde ze verschillende keren door heel Duitsland.           

Een productie van Stage Entertainment
TINA – De Tina Turner Musical is een eigen productie van 
Stage Entertainment, oorspronkelijk geproduceerd door 

Stage Entertainment in nauwe samenwerking 
met Tina Turner. De musical is door Tina Tur-
ner geautoriseerd als de enige musicalproduc-
tie over haar leven. De voorstelling beleefde zijn 
wereldpremière in april 2018 in het Aldwych 
Theatre in Londen.
De show brak vervolgens alle box officerecords 
van het Aldwych Theatre en speelt nog steeds 
voor uitverkochte zalen op het West End. De 
Broadwayproductie van TINA – De Tina Turner 
Musical gaat 7 november in première. TINA – De 
Tina Turner Musical gaat op 9 februari 2020 in 
het Beatrix Theater Utrecht in première. (foto: 
Roy Beusker)
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Zijn volksnaam dankt 
Poinsettia aan de ster-
vormige bloemen en aan 
de periode waarin ‘ie in 
veel interieurs te vin-
den is: kerstster. De ka-
merplant bloeit echter al 
vanaf eind oktober. Haal 
de kleurrijke kamerplant 
lekker vroeg in huis en 
laat ‘m overal opduiken. 
Behalve de kerstrode zijn 
er namelijk ook soorten 
in warme najaarskleu-
ren. Mooi in een herfst-
creatie op tafel of in een 
kleurrijk boeket. Sterren 
schitteren in huis!

Herfstcombi
Poinsettia heeft donker-
groene bladeren waaruit de 
opvallende ‘sterren’ tevoor-
schijn komen. Met name 
in november is de kamer-
plant in najaarskleuren ver-
krijgbaar: wijnrood, diepro-
ze, warm wit, zalm, paars 
maar ook tweekleurig. De 
Poinsettia is goed te com-
bineren met ander groen, 
bijvoorbeeld met hangplan-
ten. Maar je maakt ook een sfeervolle herfstcreatie met sierappeltjes, dennenappels of kas-
tanjes. En… in een handomdraai geef je het een decemberuitstraling: vervang de herfstele-
menten door glitters of kerstballen.

Veelzijdig
Voor veel mensen is december de ideale feestmaand voor gezelligheid waarbij kerststerren 
graag geziene gasten zijn. Verras dit jaar eens door ze als tafeldecoratie te gebruiken en om 
de kerstboom extra sfeer te geven met mini-sterren van zo’n 10 cm hoog. Of maak een mo-
derne kerstkrans van eucalyptus- of dennentakken en een Poinsettia in het midden.

Kleurrijk boeket
Hoe graag we ook toeleven naar de kerstperiode, met het aanbreken van een nieuw kalen-
derjaar ruimen we de decoraties vaak snel op. Een Poinsettia kan echter tot in april nog vol-
op bloeien maar je kunt er ook een vrolijk boeket van maken. Knip de ster (met steel) uit de 
plant, combineer met andere snijbloemen en… je hebt een vrolijk boeket. Ton-sur-ton of ex-
tra kleurrijk zodat een eventueel winterdipje geen kans krijgt!

Verzorging
Met een beetje verzorging kan de kerstster met gemak drie maanden kleur brengen in huis. 
De aandachtspunten zijn:
–  Zet de plant op een plek met voldoende daglicht. Poinsettia kan zelfs in de volle zon  
 staan. 
–  Geef regelmatig een royale scheut water. Als de potgrond lichtvochtig aanvoelt, is dat
 voldoende. 
–  Vermijd tocht of een zeer warme plek (bijvoorbeeld pal naast kachel, verwarming of open 
 haard)

Kerststerren zijn verkrijgbaar vanaf begin november bij tuincentra, bloemisten en super-
markten. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/kerstster. Je vindt er tot en met 
eind december elk weekend een leuke DIY! (foto: Stars for Europe)

Sterren schitteren
in huis

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

Zo zijn we nou eenmaal 
gebakken! 

Mokumse kalender vol Amsterdamse 
humor en verhalen

Of je er nou geboren bent en ook getogen, misschien nieuwbakken of verhuisd 
naar elders; Amsterdammers kennen die typische Mokumse gewoontes, gebrui-
ken, humor en taal. En nostalgisch dat die trotse Amsterdammers zijn! 
Daarom verzamelden drie rasechte Amsterdammers – met professionele ervaring 
op het gebied van woorden, beelden en kalenders – vele grappige gezegdes, Am-
sterdamse anekdotes, lyrische liefdesverklaringen, bontgekleurde herinneringen, 
schilderachtige foto’s en brutale moppen uit onze hoofdstad. Zij maakten hiermee 
de geinigste scheurkalender voor 2020. En de naam zegt het al: Mokumse mik-
mak. Een ratjetoe van 366 keer Mokum, voor iedereen die Amsterdam een warm 
hart toedraagt. 
De Mokumse Mikmak 2020 is te koop bij de boekwinkel of rechtstreeks bij de ma-
kers: www.mokumsemikmak.nl 

(foto: aangeleveverd)



Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten totaal niet voor-
bereid zijn op de groeiende groep senioren. Er is in Nederland nu al een tekort van 
tientallen duizenden seniorenwoningen. Daardoor wonen ouderen vaak veel te 
lang in een niet-geschikte woning, ontstaat er een grote zorgvraag en vaak een cri-
sissituatie. De oplossing zit niet in nog meer zorg, maar in meer geschikte wonin-
gen. ANBO, belangenorganisatie voor senioren, trekt daarom aan de bel: gemeen-
ten, word wakker en ga samen met woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars 
aan de slag om nieuwe woonvormen voor ouderen te bouwen!

ANBO deed deze oproep voor en tijdens het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat on-
langs plaatsvond. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,We weten al jaren dat 
het aantal ouderen in Nederland snel en sterk groeit. Toch zijn gemeenten totaal niet klaar 
voor deze groep. Op dit moment heeft het grootste deel van de gemeenten geen woon-
leef-plan en geen inzicht in de demografische opbouw van hun bevolking. Dat is echt on-
begrijpelijk. Zeker omdat we de gevolgen nu al dagelijks zien: mensen blijven veel te lang 
in een niet-geschikte woning wonen, komen in een sociaal isolement of verwaarlozen zich-
zelf, de zorgvraag neemt toe en mantelzorgers raken overspannen. Te vaak ontstaat er een 
(eigenlijk onnodige) crisissituatie waarbij mensen op de Spoedeisende Hulp van een zieken-
huis terecht komen, niet meer terug kunnen naar huis en moeten verhuizen naar een ver-
pleeghuis; waar dan vaak niet direct plek is. Deze problemen worden vooral op de zorg af-
gewenteld, terwijl dé oplossing is om te investeren in wonen, welzijn en wijken.”

Verplicht gemeenten om woon-leef-plan te ontwikkelen
Liane den Haan: ,,Ouderen willen wel naar een geschikte woning verhuizen, maar kunnen 
dat niet omdat de woningmarkt volledig op slot zit. Er zijn nog nauwelijks nieuwe woonvor-
men als oplossing voor het gat tussen thuis en het verpleeghuis. En daar gaat het dus mis. 
Als we willen dat de ouderenzorg goed en betaalbaar blijft, dan moet de focus niet liggen 
op zorg (zoals dat nu het geval is), maar vooral op wonen. Ik vindt dat gemeenten daarom 
verplicht moeten worden om met een woon-leef-plan te komen op basis van de demogra-
fische ontwikkelingen in hun gebied. En op basis van dat plan moeten ze direct starten met 
het bouwen van extra seniorenwoningen. Want er zijn er nu al tienduizenden tekort. Onze 
oproep is dan ook: gemeenten, ga aan de slag. Niet morgen, maar vandaag!”

Preventie begint bij goed wonen
Het beleid van gemeenten richt zich nu te beperkt op ondersteuning als zich al problemen 
voordoen en de oplossingen zijn dan zorggerelateerd. Terwijl de wens om zelfstandig thuis 
te blijven wonen moet beginnen met het anticiperen op de geschiktheid van de woning, 

Overgrote deel gemeenten 
totaal niet klaar voor 

groeiende groep ouderen

de locatie van de woning en de aanwezigheid van de juiste voorzieningen. Zelfstandig thuis 
blijven wonen vereist namelijk meer dan alleen ondersteuning en zorg als het niet meer 
gaat. Zorg is het einde van een keten; een keten die begint met preventie. En die preventie 
start bij een goede passende woning in een wijk met diverse voorzieningen en mogelijkhe-
den om andere mensen in de directe omgeving te kunnen ontmoeten. Prettig wonen, con-
tacten met anderen en een zinvolle bezigheid zijn de drie ingrediënten die de basis vormen 
om goed ouder te worden. 

Gemeenten: start vandaag met bouwen 
Om het gat op te vullen tussen thuis wonen en het verpleeghuis moeten er dus snel nieuwe 
woonvormen komen. Waar mensen zelfstandig maar wel geclusterd kunnen wonen. Denk 
bijvoorbeeld aan hofjes of appartementen met gemeenschappelijke ruimtes en voorzienin-
gen. Op die manier kunnen we de zorg die ouderen nodig hebben, op een passende, maar 
toch efficiënte manier aanbieden.
Liane den Haan: ,,Gemeenten zijn de aangewezen partij om in het beleid voor wonen en 
zorg de regierol te pakken, maar die laten ze nu liggen. Daarom vragen wij de Tweede Ka-
mer om gemeenten te verplichten om een integraal woon-leef-plan te ontwikkelen. Het ex-
tra geld voor de woningmarkt dat met Prinsjesdag is  aangekondigd, kan goed worden in-
gezet om te investeren in nieuwe woonvormen en sociale voorzieningen die goed ouder 
worden mogelijk maken.”

Alle uitgaven van onze uitgeversgroep

Aalsmeer Uithoorn

Mijdrecht

Top verse 

GEROOKTE 
ZALMBUIKJES
 per stuk 250

 3 stuks voor 600
DONDERDAG HEMELVAARTSDAG GEOPEND!

www.nettovismarkt.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

BBQ KNALLERS
 DORADE 
    2 stuks E 9.99

 ZEEBAARS
    2 stuks E 12.-

 REGENBOOGFOREL 
    3 stuks E 9.99

 GAMBA SPIEZEN 
    4 stuks E 9.99

VERSE SCHOTSE
RODE ZALM

v.a. E 8.75 per kilo
Heel 1-2 kilo p.st 
Gratis gefileerd

NOORDZEE

SCHOLFILET
kilo E 14.99

Graatloos!

MOOIE VERSE

SCHUITJES
SCHOL

3 kilo E 10.-

TOP KWALITEIT 
MAATJES HARING

per stuk E 1.50
4 voor E 5.-

VERSE GEEP
kilo 

E 6.50

NOORDZEE

KABELJAUW
FILET

vanaf E 10.-
per kilo

NOORDZEE VERSE 

MAKREEL
 2 kilo 

E 10.-

VERSE 
MOSSELEN

kilo

 E 4.75

NOORDZEE

SLIPTONG
kilo E 15.-

2 kilo E 25.-

NOORDZEE
VISZOOITJE
3 kilo E 5.-

LENTE 
OESTERS
mand 12 stuks

 E14.95

NOORDZEE
PELGARNALEN
per kilo 850

TOPVERSE MAKREEL
kilo 650 

Actieprijs
            2 kilo 1000

NU PELLEN!!!

ZE ZIJN ERWEER!!!

Zeker Zeeuwse
Mosselen
Per kilo 650 

2 kilo voor 1195

HORECA visgroothandel
06-20609831
www.ecoseafood.nl

DE BESTE KWALITEIT DIRECT VAN DE VISAFSLAG

DONDERDAG HEMELVAARTSDAG GEOPEND!

www.nettovismarkt.nl
Volg ons op Twitter en Facebook
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