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Juf Ali 50 jaar en dat heeft ze geweten
IJmuiden - Je zult ‘s morgens om 7.00 
uur toch verrast worden door 16 colle-
ga’s die je een ontbijt komen brengen. 
Ali Verwoerd was compleet verrast dat 
haar 16 (collega)bakkers als een 
geoliede machine door haar huis 
gingen, de voordeur in en de achter-
deur uit en een gevulde ontbijttafel 
achterlieten.En dan denk je ‘nu heb ik 
alles gehad’ en dan word je ook nog 
eens op je school Het Kompas door 
ruim 120 leerlingen toegezongen en 
krijg je van ieder kind een mooie 
bloem. Je wordt maar één keer 50! 
Foto: aangeleverd

SC TELSTAR 
-

EXCELSIOR
ZATERDAG 6 NOVEMBER 16.30 UUR

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl

pvcpvcpvc

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!
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TIJD VOOR DE WINTERBANDEN

Minder stookkosten 
en meer comfort?

De energiecoach helpt je 
gratis op weg!

www.energiekvelsen.nl INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

ZATERDAG 6 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR

SPORTPARK ZEEWIJK:

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

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen Beverwijk 
(‘Meer op zaterdag’)

CDA Velsen 
pakt het lokaal aan!

IN DE REGIOOp zoek naar werk job
IN DE REGIOOp zoek naar werk job





Van 3 tot en met 10 november is de Week 
van de Pleegzorg. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland, onderdeel 
van Jeugdzorg Nederland, aandacht 
vestigen op pleegzorg en het tekort aan 
pleegouders. Nog steeds wonen ruim 
800 kinderen in Nederland op een plek 
waar het voor hen niet stabiel genoeg is. 
Zij wachten tot ze groen licht krijgen en 
terecht kunnen in een fi jn pleeggezin. Er 
zijn nog steeds meer pleegouders nodig. 
In deeltijd, kortdurend of voor langere 
tijd. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk 
kan opgroeien. 

Groen licht  
Op dinsdagavond 2 november a.s. om precies 
acht uur geeft Pleegzorg Nederland groen li-
cht voor de Week van Pleegzorg 2021. Vanaf 
het bordes van het stadhuis in Rotterdam 
deelt auteur, columnist voor de Volkskrant 
en voormalig pleegkind Lily Monori van Di-
jken hoe pleegzorg haar leven heeft verrijkt. 
Zij leest voor uit haar kersverse autobiografi e 

‘Het verborgen meisje’. 

Pleegzorg
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
werken de verschillende aanbieders van 
jeugdhulp Kenter, Levvel, Parlan en William 
Schrikker Gezinsvormen samen bij het wer-
ven, screenen, matchen en begeleiden van 
pleegouders. Tijdens de Week van de Pleeg-
zorg vragen zij aandacht voor het tekort aan 
pleegouders. Het blijkt dat er met name voor 
kinderen boven de acht jaar een wachtlijst is.

Week van de pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg orga-
niseren de jeugdhulporganisaties sámen 
met de gemeenten allerlei activiteiten voor 
pleegouders en pleegkinderen. 
Op 16 november 2021 organiseren Kenter, 
Levvel, Parlan en WSG een gezamenlijke on-
line informatie bijeenkomst over pleegzorg. 
Voor meer informatie en aanmelden zie: 
openjewereld.nu/regio/noord-holland/

OokLaterLekkerWonen.nu

Pleegouders nog steeds 
hard nodig

Duurzame verhalen-
route op Lange Nieuw-
straat
Vanaf 5 november kunt u op de 
Lange Nieuwstraat de duurzame 
verhalenroute lopen. Tijdens deze 
route kunt u alle duurzame ver-
halen lezen die eerder verschenen 
zijn op duurzaamvelsen.nl. Mis-
schien komt u wel een buurman of 
buurvrouw tegen!

Van 28 oktober tot en met 5 november 
is het de Nationale Klimaatweek. In 
deze week lanceren we in Velsen het 
Lokaal Klimaat Akkoord. Een onder-
deel hiervan is de duurzame verhalen-
route. In de verhalen worden tips en 
adviezen gedeeld voor inwoners en 
ondernemers die willen verduurzamen. 
Met behulp van een link of QR-code op 
het bord kun je het hele verhaal lezen. 
Laat je inspireren! 
Je kunt de verhalenroute lopen tot  19 
november. Daarna zijn ze te bezichti-
gen op de Galle Promenade in Velser-
broek tot 3 december. 

Samen gaan we voor een Duurzaam 
Velsen!

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

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan 
is een wijkplatform actief. 

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen 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 vaak 
gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, kijk op  https://www.
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart uw 
wijk.
  Als u een vergadering wilt bijwonen, de verga-

deringen vinden weer op locatie plaats.  Aan-
melden is niet nodig. In bijgaande tabel treft u 

een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 

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

Mededelingen

  Grof afval wegbrengen?
check hoe druk het is
 Een verbouwing, verhuizing of grote oprui-
mactie in huis? Al uw grof afval kunt u kwijt bij 
het afvalbrengstation bij u in de buurt. Omdat 
het steeds drukker wordt op het afvalbreng-
station, zijn de openingstijden aangepast. Op 
de website en via de app van HVC kun u nu ook 
vooraf bekijken wanneer het druk is.

Op welke dagen is het afvalbrengstation 
open?
Inwoners van gemeente Velsen kunnen zowel 
bij afvalbrengstation Velsen (Amsterdam-
seweg 10, Velsen-Zuid) als afvalbrengstation 
Beverwijk (BUKO Bedrijvenpark 1, Bever-
wijk) hun grof afval inleveren. Beide afval-
brengstations zijn van maandag t/m zater-
dag geopend van 09.00 tot 18.15 uur. Wilt u 
uw spullen komen brengen? Kom vroeg in de 
ochtend of aan het eind van de dag, dan is het 
vaak rustiger. Of kom op dinsdag, woensdag of 
donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.

Hoe druk is het?
Via de HVC-app en op hvcgroep.nl/afval-
brengstation kunt u vooraf bekijken wat de 
drukke dagen en tijden zijn op het afvalbreng-
station. Wilt u niet in de rij staan, check dan 
eerst even de rustige momenten en plan uw 
bezoek.

Agenda de sessies

Zorg en Veiligheid
Tijdens deze sessie wordt de raad geïnfor-
meerd over het thema ‘Zorg en Veiligheid’ 
dat in het Integraal Veiligheidsplan is 
opgenomen. De raad wordt meegenomen in 
de complexe casussen over dit onderwerp, 
waarbij gedacht kan worden aan verslaving, 
schulden, criminaliteit en GGZ-problema-
tiek. 

2e Bestuursrapportage Velsen 2021
De 2e Bestuursr apportage biedt een actueel 
inzicht in de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van de Begroting 20212. De 
rapportage kent een positief saldo. Dit is in 
principe het laatste moment waarop de raad 
kan bijsturen op de Begroting 2021.  

Corona
De afgelopen anderhalf jaar is de coro-
napandemie gaande. Dit heeft impact op 
gezondheid en zorg, maar ook op de econo-
mie, onderwijs, welzijn, sport en mobiliteit. 
Tijdens deze sessie wordt teruggeblikt op en 
eventuele lessen getrokken uit de afgelopen 
periode. 

Speel- en beweegbeleid
Het concept Speel- en beweegplan is af. 
Daarin wordt beschreven hoe de komende 10 
jaar omgegaan kan worden met de openbare 
speelruimte en hoe dat gedaan kan worden. 
Het gaat daarnaast in op de huidige situatie 
en de nieuwe kaders voor speelruimte voor 
kinderen, jeugd en volwassenen. 

Nota van Uitgangspunten Driehuis 
2021 – 2030
De nota is het resultaat van de Dorpsdialoog 
en beschrijft onder andere welke maatrege-
len er worden getro� en om Driehuis bereik-
baar en veilig te houden en wat eraan gedaan 
wordt om het dorp lee  ̈ aar te houden. Het 
biedt daarmee houvast aan zowel bewoners, 
initiatiefnemers en gemeente.

Gebiedsvisie Pont tot Park
De visie beschrijft de gewenste ontwikkel-
richting van grofweg het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark en de Heeren-
duinweg en de Kanaaldijk. Het gaat met name 
om vernieuwing van de huurwoningvoor-
raad, toevoeging van woningen, het concen-
treren van winkels tussen het Marktplein en 

Velserduinplein, het maken van een horeca-
plein van Plein 1945 en een verbeterde ver-
keersstructuur

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 6 december

IJmuiden-Noord Planetenweg 2  19:30 10 november
 (WBV) 

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 17 november
Velserduin  

 Inloopmoment gezondheid 
en wonen in de IJmond 
Heeft u vragen over milieu, luchtkwaliteit 
en gezondheid? Kom dan naar de ‘inloop-
momenten’ in het dorpshuis ‘de Moriaan’ 
in Wijk aan Zee. Medewerkers van de GGD 
Kennemerland helpen u graag. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 

Heeft u een vraag en wilt u niet wachten 
tot de inloop, neem dan rechtstreeks con-
tact op met de GGD Kennemerland via: 
023-515 9500 of via Medische Milieukunde: 
mmk@ggdkennemerland.nl
Info: www.ggdkennemerland.nl

Vrijdag 12 november  11.30 – 13.30
Dinsdag 23 november  16.00 – 17.30
Vrijdag 3 december  11.30 – 13.30
Dinsdag 14 december  16.00 – 17.30

Check eerst wanneer het rustig is 
op het afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Schoutenstraat 4, plaatsen dakop-

bouw (25/10/2021) 128333-2021
• Huygensstraat 15, legaliseren splitsen 

in 2 woningen (26/10/2021) 129049-
2021

• Andromedastraat 23, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (26/10/2021) 129062-
2021

Velsen-Noord
• Concordiastraat 28, tijdelijk (6 maan-

den) gebruiken voor test- en vaccina-
tielocatie (25/10/2021) 128248-2021

• Eendrachtsstraat 3, tijdelijk (t/m 31 
december 2022) opslaan suikerbiet-
pulp op bedrijfsterrein (25/10/2021) 
128551-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 89, veranderen inter-

ne constructie (26/10/2021) 128839-
2021

• Duinlustparkweg 45 en 47, bou-
wen dakopbouwen (achterzijde) 
(28/10/2021) 130141-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, plaatsen lift 

(27/10/2021) 129227-2021 (Rijksmo-
nument)

• Kerkweg 84, plaatsen dakopbouw 
(27/10/2021) 129248-2021

Velserbroek
Grote Boterbloem 29, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (29/10/2021) 130306-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerstrand 160, vergroten wind 

en watersportcentrum en terras 
(18/08/2021) 100684-2021

• Dennenstraat 12, legaliseren dakter-
ras (28/10/2021) 99986-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 24, plaatsen woonwagen voor 

B&B (27/10/2021) 94619-2021

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 267, lega-

liseren verdiepingsvloer (25/10/2021) 
107593-2021

• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 
splitsen in 3 woningen (28/10/2021) 
86947-2021

Velserbroek
• Rijksweg 349, legaliseren tijdelijk 

(2,5 jaar) bouwwerk met verkoopau-
tomaten en ledscherm (26/10/2021) 
105783-2021

Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 4, plaatsen brandwerende 

scheidingswand (26/10/2021) 72460-
2021

• Tussenbeeksweg 60, legaliseren 
kamergewijze verhuur 4 kamers 
(31/08/2021) 105432-2021

• Trompstraat 133, plaatsen dakopbouw 
(28/10/2021) 115088-2021

• Van Leeuwenstraat 20, bouwen dak-
opbouw (28/10/2021) 115397-2021

• Plein 1945 81 t/m 105 (De 
Beurs),,veranderen gevelplint en 
interne (constructie) wijziging 
(28/10/2021) 66731-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 80, restaure-

ren en schilderen gevels (28/10/2021) 
116573-2021(Gemeentelijk monu-
ment)

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
• “Halloween opblaasbaar spookhuis”, 

op 30 oktober 2021 van 10:00 tot 15:00 
uur, locatie: Hoofdstraat (kermister-
rein) (25/10/2021) 115833-2021

Driehuis
• “Herdenkingsavond”, op 2 novem-

ber 2021 van 18:00 tot 19:30 uur, 
locatie: Duin- en Kruidbergerweg 6 
(28/10/2021) 

• 4071-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Reggestraat 29, 1972 WK  
IJMUIDEN

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

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

  
  Zonder afspraak een  
  vaccinatie

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

Zeewijk
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg
Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag 6 november en 13 november
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Velsen - De Wijkertunnel (A9) is 
vanaf vorige week vrijdag in beide 
richtingen weer open voor vrachtver-
keer en touringcars. De nacht ervoor 
zijn de ventilatoren teruggeplaatst in 
de tunnelbuis richting Alkmaar, 
waardoor deze buis ook kan worden 
vrijgegeven. Half oktober is de 
tunnelbuis richting Amsterdam al 
opengesteld. De afsluiting voor 
vrachtverkeer en touringcars was 
nodig omdat vanwege een aantal 
defecte ventilatoren er bij een cala-
miteit met veel rookontwikkeling 
onvoldoende rook uit de tunnel kon 
worden geblazen. Rijkswaterstaat 
heeft de ventilatoren gerepareerd, 
getest en weer opgehangen. 

Wijkertunnel weer 
helemaal open

Door Ingeborg Baumann

Onze marketingorganisatie .
IJmuiden bestempelt de diverse, 
historische, bedrijvige, rauwe en 
mooie plekken van Velsen als de 
Parels van Velsen. De foto’s en 
columns van Baalbergen laten die 
plekken, met IJmuiden als het klop-
pende hart, tot leven komen, zowel 
in beeld als in woorden. Gebouwen, 
straten, situaties, gewoonten en 
gebruiken worden neergezet en de 
geschiedenis of het verhaal erachter 
wordt onderzocht en beschreven. 
Van onontdekte plekjes tot bekende 
gebouwen. Van een geniale foto van 
een meeuw die een scharretje 
verschalkt tot het op de voet volgen 
van alle stadia van de bouw van 
Zeesluis IJmuiden. 

Vaak besef je niet eens dat een huis 
of straat een verhaal heeft. Maar als 
Erik zich eenmaal verdiept in de 
materie komt alles tot leven en 
wordt zo’n column een juweeltje. 
Heus niet altijd een opgepoetste 
diamant, IJmuiden ís niet altijd glan-

zend en lie�ijk. Maar wél een 
juweeltje.

IJmuiden te pakken
,,Het gesprek moet wel over Typisch 
IJmuiden gaan hoor, niet perse over 
mij.’’ Dat is een beetje moeilijk, het 
een en ander zijn verweven. Erik is 
geboren in Santpoort - in de kraam-
kliniek Maranatha waar heel veel 
meer IJmuidense baby’s het levens-
licht zagen- maar getogen in 
IJmuiden en IJmuidenaar tot op z’n 
botten. Hoe het allemaal begon 
lezen we in het in 2017 verschenen 
boekje ‘Typisch IJmuiden, een leven-
dige havenplaats in woord en beeld’: 
,,Mijn passie voor IJmuiden begon 
toen we rond ons huwelijk in een �at 
aan de Bik- en Arnoldkade gingen 
wonen. Ik vroeg mij af wie Bik en 
Arnold waren. Daarnaast was ik 
nieuwsgierig waarom Oud-IJmuiden 
ten westen van de Oranjestraat er zo 
troosteloos uit zag. In de openbare 
bibliotheek vond ik het boek ‘Bles 
voor de Kop’, van C. van Es over de 
geschiedenis en het volksleven van 
IJmuiden. Via dit boek kregen Oud-

IJmuiden en eigenlijk heel IJmuiden 
me te pakken.’’ 
Baalbergen werd lid van de Histori-
sche Kring Velsen begin jaren ’90 en 
de rest is geschiedenis. ,,Het in foto’s 
en woorden vastleggen van datgene 
wat er vandaag de dag nog resteert 
en bekend is van het verleden werd 
mijn hobby.’’ Zijn vrouw Joke zegt: 
,,Een uit de hand gelopen hobby, ik 
heb me wel eens computerweduwe 
gevoeld.’’ Dit zegt ze trouwens 
lachend dus het zal allemaal wel 
meevallen.  

IJmuiden Kamer 
Er werd dus vanaf begin jaren ’90 
info verzameld en verwerkt. Internet 
was nog niet zo’n onuitputtelijke 
bron als nu. ,,Overal in het huis 
stonden en staan dozen vol papieren 
en kranten. Maar nu is gelukkig mijn 
IJmuiden Kamer, waar ik werk en ook 
de boeken die te maken heb met 
IJmuiden hebben staan, bijna klaar. 
Joke wilde de boekenkast uit de 
huiskamer na al die jaren. Hier doe ik 
ook grotendeels - in verband met 
Corona- mijn werk.’’ 

Baalbergen is Senior Scientist bij het 
Koninklijke Nederlandse Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum. ,,Puur tech-
nisch ja, heel wat anders dan mijn 
hobby.’’ 
De foto’s worden gemaakt tijdens de 
wandelingetjes die Erik dagelijks 
doet. Hij is herstellende van Long 
COVID en gaat met de auto naar de 
havens, sluizen, het bos of de duinen 
of gewoon naar een bepaalde buurt 
om te wandelen. ,,Ik loop meer 
ontspannen en anders als ik mijn 
camera bij me heb. Rode draad in dit 
alles is dat ik, en dat is al jaren zo, te 
veel wil. Mijn energie heeft wel een 
genadeklap gehad.’’

Verhalen
Heel vaak is het zo dat een fotograaf 
geen schrijver is en andersom. De 
een vertelt het verhaal met de 
camera en ‘ziet’ beter, de andere ziet 
ook maar is dan al aan het bedenken 
welke woorden er bij het beeld 
passen. Baalbergen kan het allebei. 
,,Het schrijven kwam ook later. Friso 
Huizinga, toentertijd chef redactie 
van de Jutter|Hofgeest vroeg of ik 
wekelijks een foto met onder-
schriftje wilde publiceren. Nu zijn 
het vaak verhalen van soms wel 800 
woorden. Ik heb veel geschreven 
voor mijn werk, ook nu nog, maar dit 
is natuurlijk een heel andere doel-
groep. En je kunt gaan verzamelen 
en kennis opbouwen maar je moet 
er ook wat mee doen. Dat vind ik 
tenminste. Mijn inspiratie haal ik uit 
die dagelijkse wandeling, uit de 
gesprekken die ik dan ook heb. Een 
paar weken geleden nog, een 
gesprek op de Kop van de Haven 
over de Muziektent in Velserbeek en 
een model daarvan. Ik ga dan associ-
eren, dat is de wetenschapper in mij.’’ 
Dat verhaal is dus deze week de vier-
honderdste a�evering van Typisch 
IJmuiden.

Staal en vis
Hoeveel a�everingen kunnen we 
nog verwachten? Hier doet Erik niet 
echt een uitspraak over. Wel zegt hij: 
,,Suggesties zijn welkom. En hoe 
meer uitdagend, hoe beter. Ik wil nu 
eenmaal altijd graag weten waaróm 
iets is zoals het is. En dan krijg ik al 
onderzoekend weer meer ideeën. 
Krijg ik weer meer contacten. Het is 
leuk om mijn enthousiasme over 
IJmuiden te kunnen delen. IJmuiden 
is bijzonder, we zijn niet van 100 in 
een dozijn. We hebben van alles wat 
hier en zijn veel en veel meer dan 
staal en vis en de luchtjes die daarbij 
horen. IJmuiden heeft zo veel verras-
sende elementen als je je er in 
verdiept. Er zijn nog zo veel verhalen 
te vertellen als je op zoek gaat naar 
het waaróm.’’ En dan verwoordt hij, 
in zijn IJmuiden Kamer omringd 
door boeken, knipsels en voor-
werpen die typisch IJmuiden zijn, 
nog eens waarom hij dit doet: ,,Ik 
vind het �jn om te merken dat 
anderen ervan genieten. Ik wil mijn 
enthousiasme delen en niet voor 
mezelf houden. Ik moet wel eerlijk 
zeggen dat de duimpjes op Face-
book leuk zijn maar me minder 
zeggen dan aangesproken worden. 
Dat mensen laten merken dat ze het 
leuk vinden. En je ziet, dan ontstaat 
er een gesprek en daar komt dan 
vaak weer een onderwerp uit voort.’’

IJmuiden - Deze week verschijnt in Jutter|Hofgeest de vierhonderdste a�evering van Typisch IJmuiden van Erik 
Baalbergen. De uit de hand gelopen hobby van een techneut met een ‘goed oog’ en een bijzondere interesse in 
IJmuiden. En hij kan ook nog eens uiterst onderhoudend en niet zonder laconieke humor schrijven. Het motto 
van Typisch IJmuiden, zowel van de wekelijkse populaire column hier in de krant als de gelijknamige Facebook-
pagina, is simpel en ‘typisch’ Erik Baalbergen: ‘’Je kunt wel kennis blijven opbouwen maar het is leuker er wat 
mee te dóen. En zo laat ik anderen meegenieten, krijg ik respons en dat is dan weer mijn inspiratie.’’

400 x Typisch IJmuiden: 
de juweeltjes van Erik Baalbergen

Erik in De IJmuiden Kamer, vol met boeken, voorwerpen en artikelen over IJmuiden.. Foto: Ingeborg Baumann
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THUIS IN SANTPOORT

Dit van oorsprong witgepleisterde gebouw aan de Wüstelaan was 
vroeger een koetshuis, dat deel uitmaakte van het eertijds veel grotere 
landgoed Spaarnberg, in bezit van Adriaan van de Hoop, een gefortu-
neerd bankier. Hij was paardenliefhebber. Een stal annex koetshuis bezat 
hij in eerste instantie nog niet.
In 1829 kocht hij in Haarlem een fraai grachtenpand met bijbehorende 
gebouwen, waaronder een koetshuis.
Welnu, Adriaan liet het koetshuis afbreken en via Spaarne, Jan Gijsenvaart 
en Delft overbrengen naar Spaarnberg, waar het weer steen voor steen 
werd opgebouwd. 
Dit koetshuis bood plaats aan tien paarden, waarmee hij wedstrijden reed 
op zijn eigen dichtbijgelegen harddraversbaan (nu de Harddraverslaan).
Rond 1950 kwam het landgoed met bovengenoemd koetshuis in bezit 
van de Witte Paters. In het koetshuis, deels tot woning verbouwd, vonden 
enkele verstandelijk beperkte werknemers een onderkomen. Een deel 
werd ingericht als Afrikamuseum.
In 1988 werd het huis verkocht en door de nieuwe eigenaar grondig 
verbouwd, waardoor het oorspronkelijke karakter verloren ging.

Stichting Santpoort 
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Een koetshuis aan de wandel

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Een tijdje terug was het idee ontstaan om een persconferentie te organi-
seren, waarbij kinderen de rol van journalist zouden vervullen. Ter voorbe-
reiding hierop zijn scholen gevraagd of zij wilden meewerken. Een aantal 
scholen zegde spontaan hun medewerking toe en hebben een aantal 
basisschoolleerlingen gevraagd deze rol op zich te willen nemen. In de 
aanloop zijn vanuit veel basisscholen vragen aangereikt waar leerlingen 
graag een antwoord op zouden willen horen. Ik heb de lijst van vragen 
even kunnen inzien en had mij voorbereid op vragen over welk vak ik op 
school vroeger leuk vond en hoe je directeur van een GGD kon worden. 
Zoals met veel dingen liep het natuurlijk wat anders. Vorige week was het 
zover. In de materialenhal van de Brandweer was een persruimte ingericht 
met alles erop en eraan. Drie stoelen waarop ik samen met een arts en een 
brandweercommandant mocht gaan zitten en daarvoor een zaalopstel-
ling waar de kleine journalisten hun plek konden innemen. Net voordat zij 
de zaal binnen kwamen hadden zij de  brandweerauto’s en ambulances 
bewonderd in de uitruk hal en hadden zij zich samen met een journalist 
van NH-nieuws voorbereid op welke vragen zij wilde gaan stellen. Die 
waren dus net even wat anders dan waar we ons op hadden voorbereid. 
Zo was er de vraag waarom het virus corona heet en waarom we ook de 
term covid-19 gebruikte. Onze arts kon goed uitleggen dat dit te maken 
had met de vorm van het virus, dat er uitziet als een kroontje we covid-19 
gebruiken omdat dit de ziekte is die het coronavirus veroorzaakt. Verder 
waren er vragen of je een test of vaccinatie wel of niet mocht weigeren, of 

een prik pijn deed, of kinderen 
onder de 12 ook gevaccineerd gaan 
worden, of er veel vrouwen bij de 
brandweer werkten en nog veel 
meer.  Het was een levendig 
gesprek, vooral ook omdat de jonge 
journalisten goede vragen wisten te 
stellen. Een bijzonder leuk en 
geslaagd evenement.
Na de bijeenkomst kreeg ik nog de 
vraag voorgelegd waarom we ons 
dit keer tot kinderen hadden gericht. 
Dat gaf mij de gelegenheid uit te 
leggen dat we allemaal – van groot 
tot klein – te maken hebben met het 
virus en het dan ook van belang is te 
weten wat er leeft. Niet alleen onder 
volwassenen, maar ook kinderen, 

omdat zij misschien niet erg ziek worden van het virus, maar de situatie 
hen wel beperkt. Ook nu weer bleek dat zij het �jn vinden dat uitgelegd te 
krijgen. Wat ik er zelf nu van heb geleerd? We moeten er niet te veel 
omheen gaan draaien, maar in begrijpelijke taal communiceren en 
aansluiten bij de belevingswereld van de ander. Daar blijven we aan 
werken! 

Speciale persconferentie

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

COLUMN

Huisartsen doen tegenwoordig 
veel meer dan vroeger. Steeds 
meer mensen worden vanuit 
de specialist terug verwezen 
naar de huisarts voor controle. 
Zo is ouderdoms-suikerziekte 
vrijwel volledig onder behan-
deling van de huisarts 
gekomen. Huisartsen worden 
steeds meer de spil in de  
gezondheidszorg. Dat vraagt 
veel van de huisarts. Hij moet 
bijna alles van alle ziektes 
weten. 

Ik voel me soms net superman. 
Een eeuw geleden kwamen 
patiënten pas bij de dokter als 
zij ernstig ziek waren.  Vandaag 
de dag wordt de vraag gesteld 
of iemand over 10 jaar ziek zou 
kunnen zijn. Dat vertaalt zich in 
de vraag ‘Wat is mijn PSA / 
Cholesterol’.  Er ontstaan bij de 
huisarts steeds meer projecten 
om mensen gezond te houden.   

Op 14 november is het weer 
Wereld Diabetes Dag. Laat eens 
uw suiker controleren bij uw 
huisarts. 

www.westbroekerplas.nl/blogs 

Wereld Diabetes Dag

Santpoort-Noord - Op zondag 31 oktober had handboogschietvereniging V.Z.O.S. een wedstrijd in het thema 
Halloween. Vele schutters waren dan ook verkleed en er werd geschoten op prachtige handgeschilderde blazoenen. 
Ook waren er 3D blazoenen waaronder een schedel van piepschuim, diverse ballonnen en op echte pompoenen. 
Tussen de 2 rondes werd er een uitgebreide lunch geserveerd die uiteraard ook in het thema was met veel zoetigheid. 
Al met al een fantastische dag waarbij de winnaars werden geëerd met mooie prijzen. Foto: Yvonne Schoorl

Halloweenwedstrijd bij V.Z.O.S.

Velserbroek - Vrijdag 29 oktober was 
het zover; tijd voor een groot feest 
op Floriant. Al vanaf 1 januari zijn 
basisschool Het Anker en peuterop-
vang en BSO De Kleine Reiziger 
samen een Integraal Kindcentrum 
geworden; onderwijs en opvang van 
2 tot 13 jaar waarbij er onderling 
samen wordt gewerkt om elk kind te 
zien en de kinderen samen de wereld 
te laten ontdekken.
Het feest begon met een o�ciële 
opening buiten op het plein, dat 
werd gevolgd door de jurering van 
de wedstrijd ‘Heel Floriant Bakt’. 
De jury had het moeilijk; er waren 
bijna veertig taarten gebakken! 
Wethouder van onderwijs, mevrouw 
Steijn, reikte de prijs uit aan Edith. 

Haar taart liet de groei en bloei van 
een bloem zien en dat past goed bij 
de naam van de school. Floriant komt 
van het woord �orens dat �oreren 
(ook wel groeien en bloeien) 
betekent. 
Na van de heerlijke taarten te 
hebben genoten, zijn de kinderen 
aan de slag gegaan met een geza-
menlijk mozaïek van het nieuwe 
logo. In de middag was er voor de 
peuters een poppenkast en voor de 
andere kinderen een vossenjacht.
Het was heel �jn om weer een feest 
te kunnen vieren samen met ouders 
en andere betrokkenen.

Meer informatie over Floriant is te 
vinden op: �oriant-levwn.nl.

IKC Floriant in Velserbroek

Het was heel �jn om weer een feest te kunnen vieren samen met ouders en andere 
betrokkenen. Foto: aangeleverd

In deze feestelijke ontbijtweek willen 
we het belang van gezond ontbijten 
onder de aandacht brengen met als 
missie een gezond ontbijt, elke dag 
en voor ieder kind. 
Daarom is het thema van het Natio-
naal Schoolontbijt dit jaar: ‘Altijd een 
gezond ontbijt!’ Deelnemende 
bakkers benadrukken hoe belangrijk 
het is om gezond te ontbijten.

Een ontbijt zorgt ervoor dat we ons 
goed kunnen concentreren op het 
werk of op school. Ook zet een goed 
ontbijt de darmen aan het werk. Wie 
ontbijt, krijgt veel gemakkelijker alle 
voedingssto�en binnen die dagelijks 
nodig zijn. 
Onderzoekers hebben de kwaliteit 
van de voeding van ontbijters en 
niet-ontbijters vergeleken. Mensen 

die ontbijten, krijgen meer vitamines 
en mineralen binnen. 

Welke scholen?
Dit jaar verzorgt De Haarlemse 
Bakker ontbijtjes voor de volgende 
scholen:
Haarlem: OBS de Circel
IJmuiden: De Ze�er
Driehuis: Jan Campertschool
Beverwijk: Wilgeroos
Wilt u dat in 2022 ook de school van 
uw kind mee doet met het Nationaal 
Schoolontbijt? Vraag dan of de 
school zich volgend jaar ook 
inschrijft!

Regio - Tijdens de 19e editie van het Nationaal Schoolontbijt van 1 t/m 5 
november verzorgt De Haarlemse Bakker 1.250 ontbijtjes voor scholen in 
Haarlem, Driehuis, IJmuiden en Beverwijk. De Haarlemse Bakker onder-
streept het belang van ontbijt, daarom doen zij voor het 12 jaar mee met 
het Nationaal Schoolontbijt.

De Haarlemse Bakker verzorgt ontbijt 
tijdens het Nationaal Schoolontbijt
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IJmuiden - Zaterdag is de droom 
uitgekomen van Patricia Dietvorst. Ze 
is de trotse eigenaresse geworden 
van Patreez Lifestyle, de leukste en 
mooiste cadeauwinkel van IJmuiden. 
Haar cadeauwinkel maakt het rijtje 
winkels in de Cepheusstraat 
compleet. Een hele gezellige en 
knusse winkel met �jne cadeautjes 
en mooie woonaccessoires.
Voor elk budget is er wel wat leuks te 
vinden bij Patreez. ,,Ik ben de afge-
lopen 5 jaar werkzaam geweest bij 
restaurant De IJmond en het werd 
langzamerhand tijd voor iets nieuws’’, 
vertelt Patricia. ,,Van jongs af aan ben 
ik werkzaam geweest bij diversen 
cadeauwinkels, en had toen al de 
droom om ooit iets voor mezelf te 
beginnen. Je kent het wel, samen-

wonen, kindertjes, druk en geen tijd. 
Nu de kids groter zijn heb ik wat 
meer vrije tijd en komt dat gevoel 
weer terug.’’
Dus kom gauw kijken in deze prach-
tige winkel waar onder andere woon-
accessoires van Riverdale, geur-
kaarsen, kandelaars, kussentjes, 
kleine cadeautjes, maar ook kleding 
en sieraden te vinden zijn. Ook kunt 
u een lekker kopje ko�edrinken met 
een overheerlijke verse oma’s 
appelpunt. 

Patreez Lifestyle is gevestigd in de 
Cepheusstraat 23 in IJmuiden en is 
open van dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Patreez Lifestyle kunt u ook volgen 
op Instagram en Facebook.

Patreez Lifestyle geopend

Zaterdag ging de droom van Patricia Dietvorst in vervulling, ze opende haar eigen 
winkel: Patreez Lifestyle. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Dat Skandika Finnish Design niet 
zomaar een doorsnee damesmode-
zaak is, blijkt wel uit het feit dat 
klanten vanuit het hele land naar 
Driehuis afreizen om hier hun 
kleding te kopen. ,,We hebben een 
vaste klantenkring en de binding 
met onze klanten is groot’’, vertelt 
Monique de Joode. Ze vervolgt: ,,En 
natuurlijk hele mooie kleding. Het is 
een kledinglijn waar ze zelf volledig 

achter staan. Deze mode is tijdloos, 
terwijl we tegelijkertijd ook heel vaak 
vernieuwen.’’ Zelf werkte Monique 
aanvankelijk bij Modern Art, de 
kledingzaak in Zandvoort die door 
Dirk Brusman werd overgenomen en 
uiteindelijk werd ondergebracht bij 
Skandika in Driehuis. Monique en 
haar collega Anuschka verhuisden 
mee en zijn allebei nog steeds bij het 
bedrijf werkzaam. ,,En ook onze 
klanten uit Zandvoort zien we nu 
hier langskomen, dat is zo leuk!’’

Voor de sterke, 
onafhankelijke vrouw
In de winkel hangt onder meer 
kleding van het Finse merk Karvinen. 
Eigenaresse Kati Karvinen runt het 
bedrijf dat ruim een halve eeuw 
geleden door haar moeder werd 
opgezet. ,,Onze kleding is bedoeld 
voor de sterke, onafhankelijke vrouw 
vanaf veertig jaar. Denk aan artsen, 
docenten, maar ook kunstenaars. 
Vrouwen die niet bang zijn om zich-
zelf te tonen en niet op willen gaan 
in de massa.’’ Zes weken geleden was 
Kati ook al in Driehuis: ,,Toen om 
onze nieuwe collectie te verkopen, 
nu voor het jubileum. Dirk en zijn 
gezin zijn in de loop der jaren goede 
vrienden van me geworden. Dirk 
kent de markt als geen ander en blijft 
altijd trouw aan het gekozen 
concept.’’ De eveneens uit Finland 
afkomstige Liisa Kotilainen bevestigt 
dat laatste: ,,Dirk voelt de markt heel 
goed aan en heeft het vermogen om 
mee te bewegen en waar nodig 
details aan te passen.’’ Liisa ontwerpt 
al sinds 1980 de kleding voor het 
merk AINO. ,,In sommige winkels 
verkoop ik mijn producten nu al aan 
de derde generatie. Ik ben daar heel 
trots op.’’

Glossy magazine
Veelzeggend is ook het feit dat het 
bedrijf al bijna een kwart eeuw lang 
een eigen glossy modemagazine 
uitgeeft in eigen beheer. Eigenaar 
Dirk Brusman kreeg zaterdagavond 
van zijn vrouw Jacqueline en dochter 
Debora een ballonvaart cadeau. 
Jacqueline: ,,Toen Jochem Myjer op 
televisie te zien was in een lucht-
ballon, hadden we het er thuis over. 
Het leek Dirk erg leuk om een ballon-
vaart te maken. Voor het cadeau 
hadden we uiteindelijk de keus 
tussen golf en de ballonvaart, het is 
dus de ballonvaart geworden.’’ In de 
komende tijd zal Dirk zijn taken 
geleidelijk overdragen aan dochter 
Debora. Zij gaat de zaak uiteindelijk 
zelfstandig voortzetten.

Driehuis - Groot feest bij Skandika Finnish Design! In het winkelpand aan 
de Driehuizerkerkweg werden zaterdag drie jubilea tegelijk gevierd. De 
winkel, gespecialiseerd in Scandinavische designkleding, bestaat dit jaar 
dertig jaar. Verkoopmedewerkster Monique de Joode zit al veertig jaar in 
het vak en voor winkeleigenaar Dirk Brusman is het vijftig jaar geleden 
dat hij aan zijn eerste baan begon. Twee dagen lang stond de winkel in 
het teken van deze jubilea, met een feestavond voor ongeveer tachtig 
genodigden tot besluit.

Skandika: uniek modebedrijf 
viert driedubbel feest

Dirk Brusman en zijn vrouw Jacqueline met de cheque voor een ballonvaart. 
Foto: Bos Media Services

Haarlem-Noord - De parkeergarage 
bij het Marsmanplein is weer hele-
maal open en hier zijn de winkeliers 
heel erg blij mee! Na de o�ciële 
heropening op 17 en 18 september, 
wat een groot feest was, wilde wij 
toch nog iets extra’s doen om de 
klanten te bedanken voor hun 
geduld. Hiervoor is de goed gevulde 
tassenactie bedacht. Door middel 
van een online winactie konden 
mensen zichzelf, of iemand anders 
opgeven voor zo’n heerlijke tas. Het 
bereik van deze winactie was reus-
achtig en er hebben meer dan 400 
mensen aan deelgenomen.
Afgelopen zaterdag konden de 50 
prijswinnaars de tassen op komen 

halen in de vernieuwde parkeerga-
rage van het Marsmanplein en 
werden deze tassen door twee gezel-
lige jongemannen uitgedeeld. Deze 
tassen waren gevuld met heerlijk 
producten of leuke acties van wel 18 
winkeliers. Dit was dus een goed 
gevulde tas!

Deze jute biologische tas met het 
logo van het Marsmanplein erop was 
op zichzelf ook al een cadeautje om 
te krijgen! Deze tassen zijn de rest 
van de zaterdag uitgedeeld aan de 
winkelende bezoeker. Vind jij die tas 
nou ook zo leuk? Hou de social 
media in de gaten, want er zijn er 
nog een paar over.

Goed gevulde tassenactie 
Marsmanplein groot succes

Twee blije prijswinnaars. Foto: aangeleverd

Het pand aan de Wagenmakerstraat 
21 is voor veel mensen al jaren de 
plek om voor niet al te veel geld iets 
moois aan te scha�en. Noppes 
combineert het streven naar een 
volledig circulaire samenleving met 
de primaire doelstelling om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan een baan te helpen. Bedrijfs-
leider Ada Apeldoorn: ,,Mensen 
denken vaak dat de mensen in onze 
winkel niet betaald worden en dat 
we ook geen huur betalen, maar dat 
ligt toch echt anders. We zijn welis-
waar een stichting zonder winst-
bejag, maar we hebben wel gewoon 
werknemers in dienst en we betalen 
ook gewoon een commerciële huur-
prijs voor ons pand.’’ Zelf heeft 
Noppes in Velserbroek twaalf 

mensen in eigen dienst. De overige 
medewerkers worden via IJmond 
Werkt! gedetacheerd.

Prijsbeleid
Over het prijsbeleid van de artikelen 
in de winkel blijkt goed te zijn nage-
dacht. Ada Apeldoorn: ,,Als we te 
lage prijzen zouden hanteren, wordt 
onze winkel leeggeroofd door 
handelaren, die de goederen vervol-
gens via het internet doorverkopen. 
Dan zouden alle leuke artikelen 
verdwijnen en er niets leuks over-
blijven voor de klanten. We moeten 
er daarom voor zorgen dat onze 
prijzen niet te laag zijn, maar wel net 
iets onder de prijzen op Catawiki en 
Marktplaats.’’ De kringloopwinkel 
heeft daarnaast ook een functie als 

sociale ontmoetingsplaats. ,,Veel 
mensen zijn eenzaam en komen hier 
langs om een praatje te maken. 
Eigenlijk zijn we een buurthuis, 
antiekwinkel en verzamelbeurs 
ineen.’’

Recycling
Goederen die niet geschikt zijn voor 
verkoop, worden zorgvuldig 
gescheiden afgevoerd. Zo gaan 
bijvoorbeeld de cd-doosjes naar een 
speciale fabriek toe, die de kunst-
sto�en verwerkt en er weer nieuwe 
producten van maakt. Het hele jaar 
door worden door Noppes goederen 
ingenomen, die stuk voor stuk 
bekeken worden. Een deel ervan 
belandt uiteindelijk in de winkel-
rekken. Voor de grote kerstverkoop 
geldt dat er nog een container vol 
goederen in de wacht staat. Niets 
leuks gevonden? Kom dan volgende 
week terug, want het aanbod wordt 
steeds weer aangevuld vanuit die 
voorraad.

Velserbroek - Kringloopwinkel Noppes opent zaterdag 6 november de 
kerstverkoop met een gigantische hoeveelheid producten speciaal voor 
de naderende feestdagen. Niet alleen decoratieve artikelen en verlich-
ting, maar ook veel geschenkverpakkingen zijn er te krijgen. Een mooi 
cadeau voor iemand scoren was nog nooit zo eenvoudig!

Kringloopwinkel Noppes start 
zaterdag met de kerstverkoop
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De muziektent in Velserbeek

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze vier-
honderdste a�evering aandacht voor de muziektent 
in Velserbeek.

Door Erik Baalbergen

Eeuwenlang is landgoed Velserbeek particulier bezit. 
De familie Van Tuyll van Serooskerken biedt als laatste 
bewoner in 1918 Velserbeek te koop aan. De gemeente 
Velsen doet een te laag bod en het landgoed wordt 
verkocht aan de ondernemers Alberts en Kluft uit 
Amsterdam die er een fabriek willen vestigen. Om aan 
kapitaal te komen, kappen zij bomen en verkopen het 
hout. Om het park van de ondergang te redden koopt 
de gemeente Velsen het park in 1924. Het westelijke 
deel van het park wordt opgeo�erd voor de aanleg van 
een villawijk. De rest van het park wordt opengesteld 
als openbaar wandelpark.

Velserbeek wordt een drukke ontmoetingsplek. Niet 
alleen om te wandelen, maar ook om concerten en 
toneelvoorstellingen bij te wonen. In die jaren speelt 
het sociale leven zich vooral in en rond de eigen woon-
plaats af. Voorstellingen in muziektenten zijn daarbij 
populair. In IJmuiden is de muziektent op het centraal 
gelegen Willemsplein al jaren een bekende publiek-
trekker. In Velserbeek vinden er voorstellingen plaats 
op een onoverdekt plankier bij de theeschenker. In de 
kranten wordt dikwijls gemeld dat hier een behoorlijke 
muziektent ontbreekt. Bij de opening van het park 
geeft de burgemeester al aan dat er een muziektent in 
het wandelpark zal komen.

De gemeente Velsen vraagt de Nijverheidsschool aan 
de Kanaalstraat in IJmuiden een muziektent te 
ontwerpen en te bouwen. Leraar Bartels, ook bekend 
als architect uit Driehuis, ontwerpt een achthoekige 
muziektent in de Amsterdamse schoolstijl, met een 
opvallend ornament midden op het dak. Leerlingen 
van de hogere klassen van de Nijverheidsschool 
bouwen onder toezicht van leraar Van Roest de muziek-
tent volgens het ontwerp. In juni 1926 wordt deze 
opgebouwd op een veldje achter de Nijverheidsschool. 
De constructie is uitneembaar en zal later in Velserbeek 
opnieuw opgebouwd worden. De gemeente moet nog 
bepalen waar de muziektent in Velserbeek komt.

Uiteindelijk valt de keuze op het Notenveld, tussen de 
theeschenkerij en het jeneverhuisje. In juli 1926 start de 
bouw van het voetstuk waarop de muziektent zal 
worden geplaatst. In augustus verrijst de muziektent 
op het voetstuk en wordt deze geschilderd. Het jaartal 
1926 prijkt op de vier zijden van het dakornament. De 
gemeente wil de muziektent op Koninginnedag, 31 

augustus, in gebruik nemen met een concert van 
diverse muziekverenigingen uit de gemeente. Helaas 
moeten de uitgenodigde muziekverenigingen 
bedanken omdat ze voor die feestdag al andere 
verplichtingen zijn aangegaan. Uiteindelijk wordt de 
muziektent op zaterdag 25 september ingewijd. Burge-
meester Rijkens houdt een toespraak waarin hij de 
muziektent een “muzikale en zedelijke verhe�ng van 
de burgerij” noemt. Na een dankwoord van de direc-
teur van de Nijverheidsschool aan de burgemeester 
volgt een concert van Harmonie ‘De Eendracht’ van de 
papierfabriek.

Mede door de voorstellingen in de muziektent is Velser-
beek jarenlang een geliefde ontmoetingsplek en een 
broedplaats voor stelletjes. Helaas zijn veel muziek-
tenten verdwenen, vooral omdat het onderhoud onbe-
taalbaar is geworden. De muziektent in Velserbeek is 
goed onderhouden en is een rijksmonument. In 2016 is 
de muziektent nog opgeknapt en helemaal opnieuw in 
de verf gezet.

Op de foto zien we twee exemplaren van de muziek-
tent: op de achtergrond de vijfennegentigjarige 
muziektent en op de voorgrond een model. De muziek-
tent heeft IJmuidenaar Hen Mossinko� geïnspireerd 
om deze op schaal na te bouwen. In zijn werkbare 
leven was Hen metselaar en later voorman bij de oven-
bouw van de Hoogovens. Grof werk, noemt hij het zelf. 
Ter compensatie ging hij zich op jonge leeftijd bezig-
houden met “�jn werk” in de vorm van modelbouw. 
Aanvankelijk zijn het bouwpakketten, zoals Formule-1 
auto’s. Maar Hen is zich steeds meer gaan richten op 
het zelf creëren en bouwen, met hout als basis. Hen 
wandelt graag met de hond langs het kanaal of in 
Velserbeek, en waait regelmatig uit rond de havens, net 
als ik. Een idee voor een model of een ander bouwwerk 
zoals een nestkastje, ontstaat dikwijls tijdens een 
wandeling. Als “het kwartje eenmaal is gevallen”, werkt 
Hen het ontwerp tot in detail uit tussen de oren. Uitein-
delijk bouwt hij het model met hout en andere 
materialen.

Het idee voor de muziektent is tussen de oren van Hen 
ontstaan en uitgewerkt naar aanleiding van een vraag 
van iemand van Velserbeek die onder de indruk was 
van het model van het Chinese theehuisje, dat Hen 
rond 2011 bouwde. Hen ging vervolgens aan de slag 
met hout, messing voor de regenpijpen, koperdraad 
voor het hekwerk en Ducttape als dakbedekking. Uiter-
aard wordt het schilderwerk niet overgeslagen. Een 
model is niet eerder af voordat de details, die Hen voor 
ogen heeft, erin zijn verwerkt. En de details van de 
muziektent zijn minutieus aanwezig! Ook de jaartallen 
op het dakornament. Als “dichterlijke vrijheid” prijkt aan 
een zijde het bouwjaar van het model, 2013. 

Hoewel het model eigenlijk bedoeld was voor Velser-
beek, vond Hens vrouw Rina het zo mooi, dat het 
model, wederom het resultaat van typisch IJmuidense 
nijverheid, thuis een plekje heeft gekregen!

Hen Mossinko� toont het model met de echte muziektent op de achtergrond. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort-Noord - Nog minder dan 
2 maanden en Uit den Vreemde stopt 
met haar winkel in Santpoort. Tot die 
tijd bent u nog van harte welkom en 
pro�teert u van hoge kortingen. De 
korting loopt op to 70% van de reeds 
scherp  geprijsde artikelen.
Alles moet weg! Bij Uit den Vreemde 
vindt u: New-age, Yoga- en meditatie 
artikelen, Oosterse Kunst, mineralen, 
zilveren sieraden, wierook, koshi 
gongs, dromenvangers, klank-
schalen, yogakleding, sarongs en 
YogiTea. Kortom te veel om op te 
noemen.
Ook de winkelinventaris is te koop, 
waaronder diverse vitrinekasten.
Er is ook goed nieuws! U kunt na de 
sluiting van de winkel nog steeds bij 
Uit den Vreemde inkopen. Bel uw 
bestelling door op 023 -5390750 en u 
kunt deze afhalen in de groothandel 
Uit den Vreemde, Hoofdstraat 172B in 
Santpoort. Ook kunt u online 
bestellen op www.varada.nl. Deze 
bestellingen kunt u ook afhalen of 
laten verzenden. Gratis verzending 
vanaf € 25,00. U kunt op doorde-
weekse dagen na 15.00 uur en op 
zaterdag vanaf 11.00 uur een afspraak 
maken voor de aankoop van klank-
schalen en beelden en dergelijke.
Uit den Vreemde – Santpoort, Hoofd-
straat 172, 2071EM Santpoort-Noord, 
tel. 023-5390750. Geopend: dinsdag 
t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Uit den Vreemde houdt niet op te 
bestaan
Uit den Vreemde import-export blijft 
nog 1 jaar in Santpoort. Deze periode 
wordt gebruikt om de online activi-
teiten verder uit te breiden. Ook zal 
zij haar assortiment uitbreiden met 
de import van mineralen. De groot-
handel wordt daarna op een nieuwe 
locatie voortgezet.
Wat veel mensen niet weten is dat 
Uit den Vreemde meer is dan alleen 
een winkel. Uit den Vreemde is een 
toonaangevend import-export 
bedrijf in Oosterse Kunst, new-age-, 
yoga- en meditatie artikelen.
Zij leveren met hun groothandel aan 
winkeliers, yoga- en spirituele centra, 
scholen, verenigingen en webwin-
kels e.d. Uit den Vreemde is eigenaar 
van de yogamerken YogaStyles en 
Om Namaste en mede-distributeur 
van Yogi-Tea.
Eigenaar Ad Koops is tevens Brand 
Ambassador van Yogi Tea en verzorgt 
voor dit theemerk de promotie en 
verkoop op alle grote evenementen, 
zoals de Horecava, Huishoudbeurs, 
Gezondheidsbeurs en diverse 
yogafestivals.
Uit den Vreemde haalt nu het meren-
deel van haar omzet uit online 
verkoop van artikelen uit de groot-
handel en de particuliere webshop.
Ook is zij partner van Bol.com en 
Catawiki.

Winkel Uit den Vreemde sluit 31 
decem er definitie  haar deuren

Santpoort-Noord - Het was een hele blije Oktober feestmaand bij Lengerique 
op de Hoofdstraat in Santpoort. De gehele maand zijn er prijzen verloot en 
waren er bubbels, traktaties en voor iedere klant een klein kadootje. ,,Maar wij 
zijn ook verwend door al die lieve mensen met lieve berichtjes, cadeautjes en 
veel bloemen’’, aldus Debby van Lengerique. ,,Wij zijn heel dankbaar dat wij al 
15 jaar mensen blij mogen maken met onze producten. En dat blijven we 
graag nog lang doen!’’ Mocht je Lengerique nog niet kennen, kom gerust een 
kijkje nemen, de ko�e staat klaar. Het adres is Hoofdstraat 154 in Santpoort-
Noord. Foto: aangeleverd

engeri ue estaat  jaar

Uit den Vreemde houdt niet op te bestaan maar de winkeldeuren sluiten wel 
de�nitief op 31 december. Foto: aangeleverd
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AGENDA
DONDERDAG 4 NOBEMBER

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

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

VRIJDAG 5 NOVEMBER

Filmtheater Velsen: 14.00 Mijn vader 
is een saucisse (AL), wordt gedraaid 
in het kader van de Week voor de 
Pleegzorg (foto: Kris Dewitte); 17.00 
Riders of Justice (16+); 20.00 Ei�el 
(6+). www.�lmtheatervelsen.nl

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

ZATERDAG 6 NOVEMBER
Landelijke Natuurwerkdag. Onder 
andere op landgoed Beeckestijn. 
Aanmelden: www.natuurwerkdag.
nl/klus/buitenplaats-beeckestijn/.

Sint Maartentocht van WSV de 
Zwervers over 5, 10, 15, 20 of 25 
kilometer. Info: www.wsvdezwer-
vers.nl. Ook zondag.

Kunstlijnweekend Haarlem, 11.00-
17.00 uur. Diverse locaties, ook in 
Velsen. Ook zondag. www.kunstlijn-
haarlem.nl.

Boeken en snu�elmarkt in deEngel-
munduskerk in Driehuis, 10.00-16.00 
uur. Ook zondag. Foto: Jan Pieter 
van Os

Biomarkt in de Haarlemmer Kweek-
tuin, ingang Kleverlaan 9, 10.00-
15.00 uur. Foto: aangeleverd.

IVN Strandexcursie in IJmuiden, 
11.00-12.30 uur. Reserveren/
aanmelden via www.np-zuidkenne-
merland.nl. Vertrekpunt: bij het 
eindpunt van bus 382 achterin de 
jachthaven. Deelname is gratis. Foto: 
aangeleverd

Filmtheater Velsen: 11.00 en 14.00 
uur: geen �lm i.v.m. besloten evene-
ment; 17.00 Ei�el (6+); 20.00 Riders 
of Justice (16+). www.�lmtheater-
velsen.nl

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Bovendien: Maritieme 
foto- en kaartenruilbeurs. Trefpunt 
voor liefhebbers van koopvaardij en 
visserij. De ruilbeurs is gratis na 
betaling van entree (museumkaart 
en vrijkaart geldig).

‘t Mosterdzaadje: de Portugese 
meesterpianist Vasco Dantas en de 
eveneens Portugese celliste Isabel 
Vaz geven een concert dat geheel in 
het teken staat van hun liefde voor 
Portugese muziek, 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

Telstar-Excelsior om 16.30 uur.

De Broedmachine aan de Paral-
lelweg 7 in beverwijk heropent met 
evenement ‘Beleef de Broedma-
chine’. Info: https://broedmachine.
cc.

ZONDAG 7 NOVEMBER
Strandzeilwedstrijden op het strand 
van IJmuiden, 09.00-15.00 uur. 
Vanuit Paviljoen Noordzee. www.
strandzeilen.com.

Sint Maartentocht zie zaterdag.

Kunstlijnweekend Haarlem zie 
zaterdag.

Marinus van den Berg geeft in reli-
gieus centrum de Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal om 10.30 
uur een lezing met als thema: Zal 
corona ons allemaal steeds meer 
raken? De aanvang is 10.30 uur. 
Voor meer informatie www.
dekapel-bloemendaal.nl

Maandelijkse rondleiding door 
huis en tuinen Beeckestijn. 
Aanvang: 11.00 uur. Deelname 9 
euro p.p.. Aanmelden kan via: 
www.nauurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Filmtheater Velsen: 11.00 Mijn vader 
is een saucisse (AL); 14.00 Respect 
(12+); 17.00 Riders of Justice (16+);
20.00 Ei�el (6+). www.�lmtheater-

velsen.nl
Publieksdag op Forteiland IJmuiden. 
Afvaart 10.45, 12.45 uur of 15.10 uur, 
retour 13.00, 15.15 of 17.25 uur. 
Kaarten via www.ijmuidenserond-
vaart.nl of 0255-511676 of aan 
boord van de Koningin Emma die 
vertrekt vanaf de Kop van de Haven. 
Kosten 14,50, tot 6 jaar gratis.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Bovendien: JA, JA, JA 
MUSEA DAG. Maak een to�e foto in 
de fotohoek, post deze met #jajaja-
musea en maak kans op een mooie 
prijs. Meer informatie op jajaja-
musea.nl.

PUK en Senioren Vereniging Velsen 
organiseren een gezellige spel-
middag: klaverjas, rummikub, biljart, 
dart. Locatie: Vlietweg Haarlem 
bereikbaar met openbaar vervoer 
bus 3, 385 en 73 halte Spaarne Gast-
huis Noord. Kantine om 13.00 uur 
open, start 13.30 uur. Entree 2.50 
euro. Na a�oop loterij.

Bomenwandeling IVN in Duin en 
Kruidberg start 13.30 uur vanaf 
parkeerplaats Duin en Kruidberg. 
aan de Duin- en Kruidbergerweg 91 
in Santpoort Noord. Reserveren/
aanmelden via www.np-zuidkenne-
merland.nl. Informatie via 
023-5411123. Deelname is gratis. 
Foto: aangeleverd

Gezellige middag in Seniorencen-
trum Zeewijk met een optreden van 
een nieuw duo, Es van Velsen en 
Cock Zwanenburg, 14.00 uur, zaal 
open om 13.00 uur.

Gitaarfestival IJmond in het 
Kennemer Theater en in de Grote 
Kerk in Beverwijk, 14.00-17.00 uur, 
entree gratis. www.gitaarfestivalij-
mond.nl. Poster: aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: de �uitiste Dasha 
Beltiukova en de pianist Vital Stahie-
vitch spelen werken van Dvořák, 
Proko�ev (piano solo) en Franck, 
15.00 uur. www.mosterdzaadje.nl. 
Foto: Julia Koerdjukova.
Concert Haarlems Amateur 
Symfonie Orkest (HASO) in de 

Groenmarktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 in Haarlem, 15.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op 
www.haso-orkest.nl

Basisschool De Rozenbeek is te 
zien in een speciale uitzending van 
het jeugdjournaal over het klimaat, 
die wordt uitgezonden na het 
gewone jeugdjournaal. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 8 NOVEMBER
Postzegelavond van de Postzegel 
Vereniging Santpoort, in Het Terras, 
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-Noord 
vanaf 19.00 uur. Iedereen welkom. 
Info: 023-5382274.

Lezing en ALV Historische Kring 
Velsen, lezing over Ab Homburg om 
19.30 uur, aansluitend Algemene 
Ledenvergadering in De Hofstede in 
Velserbroek.

DINSDAG 9 NOVEMBER
Kledingbeurs in kerkgebouw Het 
Kruispunt aan het Zon Bastion 3 in 
Velserbroek, 10.00-12.00 uur. Info: 
06 17044490.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Ei�el (6+), 14.00 uur Nr. 10 (12+), 
17.00 The Father (9+.) 20.00 Riders 
of Justice (16+). www.�lmtheater-
velsen.nl.

Informatiebijeenkomst over borst-
voeding van het Spaarne Gasthuis 
via zoom, 19.30-21.30 uur. 
Aanmelden via spaarnegasthuis.nl/
agenda. Vragen? 023-2242060 of 
stuur een mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl.

Alzheimertrefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in dorps-
huis De Zwaan aan de Middelweg 5 
in Uitgeest. Thema: juridische 
aspecten. Gespreksleider Patrick 
Bellaart gaat in gesprek met Cora 
Zalm, professioneel bewindvoerder 
en mentor bij CZLE Juridisch Advies. 
Toegang gratis, aanmelden niet 
nodig.

Filmavond voor vrouwen in buurt-
huis De Brulboei in IJmuiden, 20.00 
uur. Te zien is dan A gift from Bob,
een mooie familie�lm. Kaarten 
(3,50): 0255-510652.

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen. 

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

DONDERDAG 11 NOVEMBER
Feestelijke heropening uitgebreide 
en gemoderniseerde Marlo Bever-
wijk om 11.00 uur. Bezoekers 
kunnen die dag genieten van 

barista-ko�e en heerlijke po�ertjes.

Inloopspreekuur Fybromyalgie in 
het Spaarne Gasthuis, 14.30-16.00 
uur. Aanmelden: 06-40145113 of 
stuur per mail naar m.baak@online.
nl.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Kaarten 
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

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

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

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

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

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

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

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

Overzichtstentoonstelling 14 
kunstenaars in Raadhuis van de 
Kunst in Oud-Velsen, tot en met half 
november, open op vrijdag, 
zaterdag en zondag 14.00-17.00 
uur.
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Zaterdagmiddag om 16.30 uur staat 
de thuiswedstrijd tegen Excelsior 
Rotterdam op het programma. 
Excelsior verloor vorig weekend in 
eigen huis met 3-4 van FC Eind-
hoven. De thuisploeg kwam met 1-0 
voor maar stond na 47minuten 
spelen met 1-3 achter. Excelsior 
kwam nog tot 3-3 en een kwartier 
voor tijd werd de wedstrijd vanwege 
ongeregeldheden enkele minuten 
stilgelegd. Dit deed Excelsior geen 
goed want vlak na de onderbreking 
maakte FC Eindhoven de winnende 

tre�er via Colin Seedorf. Aanvaller 
Azarkan kreeg in de slotfase nog de 
rode kaart te zien dus die zal 
zaterdag niet op het veld staan. 

Ondanks de nederlaag staan de 
Rotterdammers op een verdienste-
lijke derde plek op de ranglijst met 
slechts vijf punten achterstand op 
koploper Volendam. De ploeg van 
Marinus Dijkhuizen won vorige week 
van IJsselmeervogels in de TOTO 
KNVB Beker en treft FC Groningen in 
de tweede ronde.

Bekende naam bij Excelsior is 
aanvoerder Redouan el Yaakoubi. De 
25-jarige verdediger speelde afge-
lopen twee seizoenen bij de Witte 
Leeuwen en kwam 59 wedstrijden in 
actie. Hij kreeg bij Excelsior al snel de 
aanvoerdersband en is niet meer uit 
het basiselftal weg te denken.

Na het gelijke spel tegen Helmond 
Sport en de nederlaag tegen Jong 
Ajax willen de Witte Leeuwen graag 
weer de aansluiting vinden naar 
boven. Op naar 3 punten!!

Voorbeschouwing Telstar-Excelsior

Programma zaterdag 6 november
Telstar O21- Westlandia O21, 12.00 
uur. 
Quick Boys O18 - Telstar O18, 12.00 
uur. 
Hoofddorp SV O16 - Telstar 
O16,15.00 uur. 
Beloften ADO Den Haag - Beloften 
Telstar, 12.30 uur.

Alle wedstrijden van de jeugdteams 
zijn vrij te bezoeken. Voor 
wedstrijden in het BUKO Stadion is 
er wel een geldige QR-code nodig 
om binnen te komen.

Uitslagen zaterdag 30 oktober
FC Dordrecht O21 - Telstar O21 0-3
Telstar O18 – FC Lisse O18 5-0
Telstar O16 - Fortuna Wormerveer 
4-1
Beloften Telstar - Beloften FC Twente 
3-3

Verslag Telstar O18 - FC Lisse O18, 
30 oktober
In de 12e minuut komt Telstar op 1-0 
door een diepte pass van Lobbes op 
Bleiji die koel bleef in de 1 op 1 situ-
atie met de keeper van Lisse. Het 
was lang wachten op de verlossende 
2-0 en 3-0 die in de slotfase van de 
1e helft beide vielen. De 2-0  viel 
door Ouas in de rebound en de 3-0 
door een prachtige trap van Lobbes 
van 50 meter over de keeper heen. In 
de 2e helft was de wedstrijd 
gespeeld en nam de intensiteit af, 
maar konden de Witte Leeuwen in 
het laatste kwartier nog uitlopen 
naar 4-0 en 5-0 door Harteveld. Al 
met al een zakelijke overwinning 
waarin er weinig kansen werden 
weggegeven en veel kansen werden 

gecreëerd. 
Telstar O18 staat nog ongeslagen  
bovenaan de ranglijst met 22 punten 
uit 8 wedstrijden.

Verslag Telstar O16 - Fortuna 
Wormerveer O16, 30 oktober
Een soort van �nalewedstrijd: 
Fortuna Wormerveer die gedeeltelijk 
met Telstar O16 op de eerste plek 
staat, komt op bezoek. Telstar staat 
nu bovenaan omdat zij meer doel-
punten hebben gemaakt.
Telstar begint goed aan de wedstrijd. 
Ze zorgden er steeds voor dat de 
tegenstander een lange bal moest 
spelen die door het natte veld door 
de regen steeds te hard doorschiet 
en zo opgepikt kon worden door de 
verdedigers of door doelman Hoger-
burg. Telstar werd sterker en sterker. 
De duels werden veelal gewonnen 
en bij balbezit werd er veel en goed 
naar elkaar overgespeeld. Het eerste 
doelpunt kwam op naam van 
Raspoort die door een pass van 
Vijent de diepte in werd gestuurd. 
Raspoort won het duel van zijn 
tegenstander, controleerde de bal 
nog even en schoot daarna de bal 
langs de keeper: 1-0 in minuut 21. 
In de 32ste minuut kwam Raspoort 
aan de zijkant van het veld met een 
sprintduel langs de verdedigers. Er 
stonden 3 spelers te wachten op de 
voorzet in het doelgebied. Raspoort 
gaf een strakke voorzet waarbij de 
verdediger van Fortuna de bal tegen 
zijn been kreeg en de bal achter de 
keeper belandde: 2-0 door een eigen 
doelpunt. 
Na de rust ging Fortuna aanvallender 
spelen met veel spelers voorin. Het 
werkte voor Fortuna want ze 

Jeugd-update

Maandag 1 november stond de 
uitwedstrijd tegen Jong Ajax op het 
programma voor Telstar. Berenstein 
vervangt de geblesseerde Bensa-
bouh en Cas Dijkstra keert terug na 
zijn blessure en daarmee komt Van 
Velzen op de bank terecht.

De Witte Leeuwen begonnen erg 
stroef aan de wedstrijd. Jong Ajax 
was veel beter en zij kwamen dan 
ook regelmatig gevaarlijk voor het 
doel. De enige die namens Telstar 
gevaarlijk was, was Tom Overtoom in 
de 11e minuut. Maar zijn schot ging 
ruim over. Keeper Trevor Doornbusch 
moest een aantal maal optreden en 
deed dat niet onverdienstelijk. Ook 
werd er nog een goal afgekeurd van 
Jong Ajax wegens buitenspel. De 
doelman moest toch buigen in de 
16e minuut. 
Na een fraaie diepe bal komt Danilo 
alleen op Doornbusch af en deze 
faalt niet. 1-0. Het spelbeeld veran-
derde niet en Jong Ajax bleef sterk 
en creëerde ook nog een aantal 
fraaie kansen maar telkens wist 
Doornbusch redding te brengen. 
Telstar kwam er nog een keer gevaar-
lijk uit toen Van Doorm een mooie 
pass in de diepte gaf maar de 
doelman van Jong Ajax, Joey Rogge-
veen, was eerder bij de bal dan Plet.

Telstar begint ongewijzigd aan de 

tweede helft en komt goed uit de 
startblokken. Telstar komt meer voor 
het doel van de tegenpartij en via 
Blackson moet doelman Roggeveen 
voor het eerst serieus in actie komen. 
Maar na een kwartier neemt Jong 
Ajax weer het heft in handen en 
nadat Doornbusch nog knap redt op 
een afstandschot is het even later 
wel raak. Unavar maakt de 2-0. Nog 
geen 6 minuten later is het Unavar 
die zijn tweede tre�er van de avond 
maakt en daarmee de 3-0 op het 
scorebord zet.

Andries Jonker haalt in de 69e 
minuut Blackson, Van Doorm en 
Overtoom naar de kant en brengt 
Liesdek, Van Velzen en Kökcü binnen 
de lijnen. Maar het mocht niet meer 
baten. Telstar komt niet meer in de 
wedstrijd. Ook niet nadat Smit en Van 
Wetten het veld in komen voor Plet 
en Berenstein. 

Enige wapenfeit van de Witte 
Leeuwen was een afstandschot van 
Dijkstra vlak voor tijd. Maar deze 
poging wist de doelman knap weg te 
tikken en daarmee bleef het 3-0 voor 
de thuisploeg en bleven de punten 
op De Toekomst.

Op naar zaterdag waar de wedstrijd 
tegen Excelsior op het programma 
staat in het BUKO Stadion.

Slechte avond in Amsterdam
Foto: Chris Dingsdag

Op zoek naar een orgineel kerstge-
schenk voor uw bedrijf? Wat dacht u 
van de Frankie Number Six - Xtra 
special Edition! De complete geurlijn 
is hèt parfum met bijpassende 
shampoo, handsoap en shower gel in 
een super de luxe geschenkdoos. 
Ideaal voor uw bedrijf als kerstge-

schenk. Deze special edition kost 
normaal gesproken € 39,63 incl. btw 
maar u als sponsor van de Witte 
Leeuwen krijgt daar nog eens 10% 
korting over heen. 

Gebruik bij het bestellen de kortings-
code FRANKIE10

Geschenkset Frankie Nr. 6

scoorden al heel snel in de 44ste 
minuut de 2-1 mede door een fout in 
de opbouw van Telstar.
De wedstrijd werd weer spannend. 
Fortuna ging er weer in geloven en 
kreeg een hele grote kans om de 
gelijkmaker binnen te schieten maar 
die werd gelukkig over het doel 
geschoten. Er kwamen veel duels op 
het middenveld waardoor het 
voetbal er niet zo mooi meer uit zag. 
Tot het moment dat er een aantal 
verse krachten in het veld kwamen. 
Ze brachten weer wat meer energie 
in het team.
In minuut 74 geeft Benzziene een 
mooie steekpass naar Raspoort die 1 
op 1 met de keeper komt. Raspoort 
schiet de bal keihard langs de 
keeper: 3-1. Fortuna probeert nog 
terug te vechten en krijgt ook nog 
wat kansen maar het lukt niet om te 
scoren. In minuut 77 krijgt Fortuna 
een corner die hoog naar de tweede 
paal wordt geschoten. Daar stonden 
2 spelers van Fortuna die er niet in 
slaagden de bal op het doel te 
krijgen. De bal valt in de voeten van 
Aleksandrovs die met de bal snel het 
doelgebied uit dribbelt. Hij 
versnelde en gaf een steekbal op 
Housseini die al halverwege het veld 
was die op zijn beurt goed de bal 
ook op snelheid meenam. Met een 
mooie pass over de grond bereikte 
hij Raspoort. Latif maakte ook deze 
weer uitstekend af door langs de 
keeper te schieten: 4-1 eindstand! 

Het was een mooie en spannende 
wedstrijd voor de Telstar supporters 
en die ook nog eens winnend werd 
afgesloten. 

Telstar O16 blijft bovenaan staan en 
volgende week wacht concurrent 
Hoofddorp op Steve Olfers en zijn 
mannen.



Maak kans op een fantastisch 
verwenpakket van DA Ritskes 
Frans Naereboutstraat 66 in 

IJmuiden

Puzzel mee en maak kans op een fantastisch verwenpakket van DA Ritskes
Mail de oplossing voor woensdag 10 november naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

39 43 17 49 3 42 20 77 56 83 40 5 35

79 61 74 38 33 86 9 5 52 29 15 37 51 28 11

8 71 35 70 59 13 36 73 26 10 30 65 76

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. vogel met zeer snelle vleugelslag; 7. zang-
vogeltje; 12. oude lap; 13. zuiver gewicht; 14. mollengang;
15. laagtij; 17. op het kantje; 19. vensterglas; 21. Verenigde
Naties (afk.); 22. bergpapegaai; 24. zangvogeltje; 27. onder-
richt; 28. windrichting; 30. ontvlekkingsmiddel; 31. ordinaire
vrouw; 32. violist uit Maastricht; 33. dierengeluid; 35. stekeli-
ge plant; 37. op grote afstand; 38. netjes en schoon; 41.
groef in papier of karton; 42. binnenste van een ei; 44. ver-
velend persoon (Frans); 46. plaats in Italië; 47. wortel; 48.
visetend vogeltje; 49. vogelverblijf; 50. doopbekken; 52. lam-
geslagen en weerloos; 54. op een later tijdstip; 56. dieren-
mond; 58. onvriendelijk en knorrig; 61. zangstem; 62.
begroeid met haar; 64. landcode van Malie; 65 azijn; 67. reu-
zenslang; 68. roem; 70. boomvrucht; 72. cilinder; 73. volière-
vogel; 76. ontkenning; 77. westerlengte (afk.); 78. zeer open
asfaltbeton (afk.); 79. hoop rommel; 81. lidwoord; 82. schrijf-
gerei; 83. dopheide; 84. Amerikaanse geheime dienst (afk.);
86. paardenruif; 87. plek uit de zon.

Verticaal 1. vogelsoort; 2. laatstleden (afk.); 3. elektrisch
geladen deeltje; 4. leeshulpmiddel; 5. niet uitwonend; 6.
waterkering; 7. graanzaadje; 8. jongensnaam; 9. van huis
weg; 10. bekende Nederlandse motorrace; 11. uilensoort;
16. bontgekleurde papegaai; 18. hoofddeksel; 20. nachtroof-
vogel; 21. bezit van een boer; 23. oud-Griekse stad; 25. mel-
klier; 26. nobel; 27. oud Italiaans betaalmiddel; 29. roofvogel;
32. steltloper; 34. kolenemmer; 36. Oostenrijker; 37. schuur-
middelmerk; 39. muggenlarve; 40. spottend lachje; 42. godin
van de storm; 43. partij in een rechtsgeding; 45. Europeaan;
46. vertragingstoestel; 51. wijnmaand (afk.); 53. Rotterdam-
se tramwegmij (afk.); 54. roofvogel; 55. spoorstaaf; 56. staaf
van goud; 57. plaats in Oekraïne; 59. bolgewas (mv.); 60.
bekende vogelsoort; 62. oneffenheid; 63. gelaatsuitdrukking;
66. roeipen; 67. Beatrix (afk.); 69. een zekere; 71. plechtige
belofte; 73. begrensd gebied; 74. jongensnaam; 75. korte
droge hoest; 78. duw of por; 80. Koreaans automerk; 82.
naschrift (Lat. afk.): 85. anno domini (afk.).
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IJmuiden - Het bestuur van Stichting 
Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft, 
naar aanleiding van de Corona Pers-
conferentie van dinsdagavond, 
besloten dat het niet mogelijk is de 
bezoeken aan het Sinterklaashuis 
door te laten gaan.
In het licht van de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus, de stij-
gende besmettingscijfers en de 

aangescherpte maatregelen vindt 
het bestuur dat zij, als maatschappe-
lijke organisatie, niet het goede voor-
beeld geeft door dit grote evene-
ment te organiseren.
Ondanks dat ‘georganiseerde 
jeugdactiviteiten voor kinderen tot 
18 jaar’ zijn uitgezonderd van het 
gebruik van het coronatoegangsbe-
wijs vindt de organisatie de aange-
scherpte basismaatregelen, zoals 1,5 
meter afstand houden, afbreuk doen 
aan de beleving van het 
Sinterklaasfeest.
Het bestuur bedankt in het bijzonder 
KVSA voor het aanbod, het enthousi-
asme en de hulp bij de poging het 
feest dit jaar in aangepaste vorm 
neer te zetten.

De organisatie gaat er vanuit dat ook 
dit jaar Sinterklaas geen enkel huisje 
voorbij zal rijden en iedereen Sinter-
klaas op zijn eigen wijze zal vieren.

Sinterklaashuis geannuleerd 
na laatste persconferentie

Santpoort-Noord - Langs de Santpoortse Dreef, aan beide zijden waar de busbaan loopt, staan in vele kleuren bolge-
wassen te bloeien. Samen met de blauwe bijna wolkenloze lucht oogt het geheel alsof het lente is en tulpenvelden in 
bloei staan. Maar met de de frisse stormachtige wind en amper tien graden op de thermometer, weten we wel beter. En 
het zijn dahlia’s, die in bloei staan. Foto en tekst: Arita Immerzeel

Herfst oogt als voorjaar

Helaas geen Sinterklaashuis dit jaar. 
Foto: Pixabay
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De vijfde en laatste etappe gaat voor 
de meeste teams moeizaam van 
start. Veel deelnemers hebben �ink 
last van buikgriep en een groot deel 
van het Vattenfall Solar Team is ‘s 
ochtends nog altijd geveld. Negen 
van de zeventien teamleden zijn zo 
ziek dat ze niet in staat zijn om deel 
te nemen aan de laatste etappe. Ze 
worden direct doorgereden naar de 
�nish in Agadir. Ondanks de tegen-
slag zegt race manager Tibbe 
Lukassen dat het uitgedunde team 
gaat proberen de race af te sluiten op 
een manier die het Vattenfall Solar 
Team waardig is.

Nuna11 even op kop 
Al snel blijkt dat Tibbe geen loze 
belofte heeft gedaan. Binnen afzien-
bare tijd wordt Agoria ingehaald en 
niet veel later ook Twente en lijkt het 
team in de koppositie op weg naar 
een mooie revanche voor de tegen-
slagen van de afgelopen dagen. Maar 
even later moet Nuna11 er toch aan 
geloven. De auto wordt aan de kant 
van de weg gezet om een technische 
storing te verhelpen. Machteloos 
moet het team toezien hoe ze 
worden gepasseerd door de concur-
rentie. Nuna11 slaagt er in het 
vervolg niet meer in om de andere 
teams terug te pakken en eindigt de 

etappe op een derde plek. Coureur 
Dries Borstlap, die de auto over de 
eindstreep rijdt, kijkt desondanks 
tevreden terug. ,,We deden vandaag 
mee om de etappewinst en konden 
ons meten met de andere teams. Dat 
geeft veel voldoening.”

Overstekende kamelen en geiten, 
stuifduinen, windhozen en de 
buikgriep
De race in Marokko werd dit jaar voor 
het eerst gehouden, als alternatief 
voor de World Solar Challenge in 
Australië die vanwege coronabeper-
kingen niet kon doorgaan. De race 
kende een enerverend verloop. Met 
regelmaat moest Nuna11 vol in de 
remmen voor een overstekende 
kameel of geit, of moest de 
zonneracer uitwijken voor een stuif-
duin van Saharazand op de weg. Een 
windhoos legde een deel van het 
bivak plat waardoor de teamleden in 
de volgauto’s sliepen en de buikgriep 
schakelde vervolgens een groot deel 
van het team uit voor het slotdeel 
van de race.

De route door Marokko bleek een 
ware uitputtingsslag voor de teams. 
De auto’s, vaak ontworpen voor de 
race door het vlakke Australië, 
hadden grote moeite met de steile 
hellingen in het Atlasgebergte. Ook 
zorgde de zware bewolking op de 
eerste dag voor de nodige 
problemen, door gebrek aan 
energie-inkomsten via de zonnepa-
nelen. De helft van de deelnemers 
bleek niet in staat om alle etappes 
binnen de gestelde tijdslimieten af te 
ronden. Dat lukte het Vattenfall Solar 
Team gelukkig wel. 

Christiaan Wiers kijkt direct na de 
race terug: ,,De afgelopen dagen zijn 
zo snel gegaan. Het was in een �its 
voorbij. Anderhalf jaar lang hebben 
we keihard gewerkt voor deze race 
en er alles voor opzij gezet. Het was 
een ongeloo�ijke ervaring. Nu eerst 
een paar biertjes drinken.”

Agadir - Het Vattenfall Solar Team -met daarbij Tanya Spee en Christiaan 
Wiers uit Santpoort-Zuid- heeft beslag gelegd op de derde plek in de 
Solar Challenge Morocco. De race voerde door de Sahara met zijn 
kamelen en eindeloze zandduinen en werd gekenmerkt door chaotisch 
verkeer, zandstormen en buikgriep. Team captain Christiaan Wiers toont 
zich tevreden met de derde plek. ,,We hebben het maximale gehaald uit 
het team en de auto. Ik ben supertrots op dit team en we kunnen alleen 
maar tevreden zijn met het resultaat.”

Derde plek voor Solar Team 
na enerverende woestijnrace

Nuna11 en het Vattenfall Solar Team na de �nish. Foto: Hans-Peter van Velthoven/Vattenfall Solar Team

Tanya Spee en Christiaan Wiers. Foto: Hans-Peter van Velthoven/Vattenfall Solar 
Team

Velsen-Zuid - Afgelopen weekend 
slaagden vijf cursisten voor de uitge-
breide EHBO cursus van Rode Kruis 
IJmond waarin ook baby- en kinder 
EHBO zit.
Een EHBO certi�caat is beperkt 
geldig. Daarom verzorgt Rode Kruis 
IJmond jaarlijks herhalingslessen. 
Deze starten 15 november en duren 
4 avonden. Tijdens de lesavonden 
leer je onder andere hoe je moet 

reanimeren en een AED moet 
aansluiten. Ook leer je wat te doen 
bij onder andere een beroerte, 
epileptische aanval en diverse 
verwondingen. 
De lesavonden zijn in het gebouw 
van Rode Kruis IJmond in Velsen-
Zuid. Voor meer informatie over 
EHBO (herhalings)cursussen en 
aanmelden: Sandra Okker, oplei-
dingen.ijmond@rodekruis.nl. 

EHBO cursus bij Rode Kruis IJmond
De geslaagden. Foto: aangeleverd

Driehuis - Het Wijkcomité Driehuis is 
verbijsterd over de wijzigingen in de 
nota van uitgangspunten voor de 
toekomst van de woonkern. Waar in 
de conceptnota nog stond dat de 
grond rond de Engelmunduskerk 
niet zou mogen worden bebouwd en 
dat de gemeente zich sterk zou 
maken voor een dorpspark, blijkt nu 
uit het aangepaste stuk dat het paro-
chiebestuur en de inwoners samen 
tot een passende oplossing moeten 
komen. ,,Dit  impliceert dat Velsen 
zich met betrekking tot een essen-
tieel onderdeel van de beoogde 
bouwplannen in Driehuis uit de 
discussie terugtrekt en de toekomst 
hierover delegeert aan de burgerij. 
Deze houding beschouwen wij als 

een ontlopen van  bestuurlijke 
verantwoordelijkheid en maakt ons 
inziens een beslissing hierover door 
de gemeenteraad niet goed moge-
lijk’’, reageert Wijkcomité Driehuis. 
Men wijst erop dat uit een enquête 
bleek dat een overtuigend groot deel 
van de inwoners bouwen op de 
grond van de kerk  afwijst en dat het 
kerkbestuur het afgelopen jaar niet 
heeft deelgenomen aan de dialoog 
over de bouwplannen. Het Wijkco-
mité Driehuis is onder voorwaarden 
bereid  om met alle belangheb-
benden te  overleggen over een voor 
alle betrokkenen acceptabele oplos-
sing voor dit groene hart van Drie-
huis. Dit heeft men aan de fracties in 
de gemeenteraad laten weten.

Wijkcomité Driehuis verbijsterd 
over aangepaste nota

Santpoort-Noord - Op maandag 8 
november is er weer een postzege-
lavond van de Postzegel Vereniging 
Santpoort. Op deze avond een geva-
rieerde veiling, waarvan de kavels 
voorafgaande aan de veiling kunnen 
worden bekeken.

Iedereen is van harte welkom. De 
avond wordt gehouden in Het Terras, 
Dinkgeverlaan 17 Santpoort Noord.
Vanaf ca 19.00 uur is de zaal open.
Mocht u meer willen weten van de 
Postzegel Vereniging, neem dan 
contact op  met 023-5382274.

Postzegelavond in Het Terras

Santpoort-Zuid - Maandagmorgen waren er weer veel resten van een 
gezellig samenzijn te vinden in de karretjes van een grote supermarkt in Sant-
poort-Zuid. Merkwaardig genoeg stonden er ook open potjes pesto en choco-
ladepasta naast op een krantje. Bij wijze van placemat stonden de potjes op 
een reclamebranche, met uitnodigende bergjes ernaast. Assistent bedrijfs-
leider De Boer liet na een melding het geheel direct opruimen. ,,Ik heb wel 
een vermoeden, al is het nu wel helemaal bar en boos. Het is na elk weekend 
raak. Ook de parkeergarage is vaak doelwit van bekladden en er wordt veel 
rotzooi achtergelaten. Er is zelfs weleens een brandje gesticht en er wordt 
geurineerd. We maken het elke dag schoon.” Foto en tekst: Arita Immerzeel

Wat rest na gezellig verpozen, 
zijn potjes en lege ijstheedozen
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Driehuis/Haarlem - Beeldend 
kunstenaar en landschapsarchitect 
Marieke Adrichem uit Driehuis heeft 
samen met haar man Jelle Blaauw-
broek �etstochten gemaakt naar 
Rome, Lourdes en Santiago di 
Compostella. Meer dan 6000 km heeft 
Marieke elke 10 kilometer een foto 
gemaakt van wat zij op dat moment 
het meest karakteristiek vond van die 
plek. De �etstochten vonden plaats in 
2013, 2016, 2020 en 2021. Het 10-km 
fotoproject is ontstaan vanuit een 
grapje. Tijdens de eerste �etstocht 
naar Rome, bij Halfweg met uitzicht 
op de voormalige suikerfabriek vroeg 
Marieke aan haar man, “Hoe kan ik 

foto’s maken als ik de hele dag �ets?”. 
“Nou, elke 10 kilometer één foto”. En 
dat is dus zo gedaan. Niet alleen naar 
Rome, maar ook tijdens de pelgrima-
getochten naar Lourdes en Santiago, 
met een tussenstop in Saint Jean Pied 
de Porte. 
Tijdens Kunstlijn Haarlem exposeert 
Marieke Adrichem met meer dan 
6000 foto’s van de pelgrimage-
tochten, een fantastisch overzicht 
van wat je al �etsende in het land-
schap ziet. Haar foto’s zijn zaterdag 6 
en zondag 7 november te bewon-
deren bij Mulleners en Mulleners 
Architecten, Kenaupark 125 in 
Haarlem.

Ruim 6000 kilometer 
pelgrimeren in foto’s verbeeld

Elke 10 kilometer een foto. Foto’s: aangeleverd

Velserbroek - Mariska Hofman heeft 
naast haar studio/atelier Mariartho 1  
in Velserbroek, nu ook  Mariartho 2 
geopend. Deze nieuwe expositie-
ruimte biedt ruimte voor werk van 10 
á 15 andere kunstenaars en bevindt 
zich aan de Mandenmakerstraat 13 
- 15 in Velserbroek. Doordat er 
momenteel werk van 9 kunstenaar 
getoond wordt is het zeker de 
moeite waard   een kijkje te gaan 
nemen bij deze zeer diverse tentoon-
stelling. In totaal meer dan 200 
werkstukken! 

Elke kunstenaar heeft er haar/ zijn 
eigen plek en allen zijn aangesloten 
bij de Haarlemse Kunstlijn. Tussen-

door kunt u de tijd nemen  voor  een 
hapje en een drankje en even 
genieten van de “verlichte verdwa-
ling”, het thema dat de Kunstlijn-
organisatie koos voor 2021.

Deelnemende kunstenaars  zijn 
Mariska Hofman, Bert Maurits, Luna 
Meis, Ernst Merhottein, Petra C. M. 
Meskers, Winnie Meijer-Rob, Saskia 
Minoli, Dakmar Scholten en Henk 
Zwanenburg. Zij zullen aanwezig zijn 
om hun werk toe te lichten.

Open 6 zaterdag en 7 zondag 
november 11.00 uur-17.00 uur, 
zaterdag en zondag13 en 14 
november 13.00 uur tot 17.00 uur en 

zaterdag en zondag 20 en 21 
november 13.00 uur tot 17.00 uur.
Mandenmakerstraat 13 -15 Velser-
broek (vlakbij de Gamma)
Gratis toegang, gratis parkeren.

Veel moois te zien bij Mariartho

Een schilderij van Mariska Hofman

A - Raadhuis voor de Kunst - Torenstraat 7   Velsen-Zuid
- Bettine Heslinga
- Dianne Robinson
- Afke Spaargaren 

B - Mariartho - Mandenmakerstraat 13    Velserbroek
- Mariska Hofman
- Winnie Meijer-Rob
- Ernst Merhottein
- Petra C. M. Meskers
- Dakmar Scholten
- Henk Zwanenburg

C - Hagelingerweg 1   Santpoort-Noord
- Alex Reznikova

D - Molenstraat 9   Santpoort-Noord
- Joop Vermeij

E - Burgm. Enschedelaan 65   Santpoort-Noord 
- Haije Gemser

F - Langemaad 90   Velserbroek
- Annet van der Vlugt

G - Wagenaar van Co   Velsen-Zuid
- Jeroen Effern
- Annalinda Wagenaar
- Sasja Wagenaar   

    Marieke Adrichem

Mulleners + Mulleners 
Kenaupark 25   Haarlem

    Marja ten Hoorn

Galerie De Waag
Spaarne 30 ROOD   Haarlem

    Mathilde Renes

Open Atelier
Jansstraat 33   Haarlem

Kunstlijn Velsen
6 & 7 November 2021, 
11:00-17:00 uur

Velsen - Liefhebbers van kunst kunnen dit weekend hun hart ophalen. Het is Kunstlijn Haarlem, maar ook in Velsen 
openen verschillende ateliers hun deuren. Bovenstaand een overzichtskaartje. Ook zijn er diverse Velsense kunstenaars 
die hun werk in Haarlem exposeren. In onze edities van vorige en deze week zijn diverse exposities uitgelicht. Onze 
editie van vorige week is nog te lezen op www.jutter.nl. Op www.kunstlijnhaarlem vindt u alle deelnemerde kunste-
naars in de regio. Plattegrond: aangeleverd

Kunstlijnweekend ook in Velsen

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

De leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, besloten een 
thema te doen over de oertijd. We zaten in de nieuwe 
school, maar of het nog Marnixschool heette of het 
Kompas, weet ik niet meer. 
Ook de nieuwe school had een bovenverdieping met 
een grote hal. Daar moest het thema zichtbaar worden. 
Na schooltijd besloten we dat er een grot moest 
komen. In ons enthousiasme wilden we direct aan de 
gang gaan. Er moest kippengaas gehaald worden. Een 
collega en ik reden naar, toen nog, Big Boss en haalden 
daar enkele meters kippengaas en bedachten dat 
behangsellijm ook handig zou zijn. We zouden die grot 
van kippengaas, bekleden met rollen oud behang. Daar 
hadden we nog genoeg van in het magazijn op school.
Bij de kassa werkte een vrouw die ik kende. Ik had haar 
kinderen in de klas gehad. Zij wist dat de school een 
rekening had bij de zaak en zette het hele bedrag op 
rekening van de school. Terug op school waren alle 
collega’s al naar huis. Wij waren niet meer te stuiten en 

besloten onmiddellijk aan de grot te beginnen. Was 
best een klus. We vergaten echter de tijd, maar hadden 
uiteindelijk een groot raamwerk klaar. Een grote grot 
van kippengaas. Onstuitbaar begonnen we het geheel 
met de rollen behang te beplakken. Plotseling zakte 
het geheel hier en daar in onder het gewicht van het 
behang met natte lijm. Het werd later en later. 
We besloten een pizza te bestellen om die op school op 
te eten. Mijn collega belde haar man, die handig was, 
om te komen helpen het probleem van de verzakkende 
grot op te oplossen. Hetgeen hij deed. 
Na verloop van tijd ging de telefoon op school. De 
bewaking had geconstateerd dat het alarm van school 
ingeschakeld was, maar dat er mensen aanwezig 
waren. Zij geloofden onze uitleg, dat wij leerkrachten 
waren en een grot maakten, niet. Vervolgens ging de 
bel aan de voordeur. De politie kwam poolshoogte 
nemen. Na de situatie in ogenschouw genomen te 
hebben, was het probleem opgelost.
Het behang droogde op en de grot bleef staan. De 
volgende dagen hebben de kinderen de grot beschil-
derd en gedurende het thema van allerlei attributen 
voorzien.

Na a�oop deed de grot dienst als overnachtingsplaats 
voor Sinterklaas, in de Kersttijd als geboortegrot. Het 
was tevens de plek voor voorleeswedstrijden en met 
Pasen als graf van Christus.
Daarna is de grot meegegaan met grofvuil.

De grot

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter|Hofgeest. Deze week:

Driehuis - In de Engelmunduskerk in Driehuis wordt zaterdag 6 en zondag 7 
november een boeken- en snu�elmarkt gehouden.  de markt is op beide 
dagen open van 10.00 tot 16.00 uur. Parkeren is geen probleem, de toegang is 
gratis. U steunt met uw aankopen een goed doel. De baten vormen een 
belangrijke bijdrage voor het onderhoud van de kerk. Foto: Jan Pieter van Os

Boeken- en snuffelmarkt in 
Engelmunduskerk Driehuis

Velsen-Zuid - Bettine Heslinga en 
Afke Spaargaren openen hun ateliers 
in het Raadhuis voor de Kunst
tijdens de Haarlemse Kunstlijn.

Bettine Heslinga maakt van lappen, 
sto�en en draden nieuwe structuren 
(TexTiles) volgens een eigen tech-
niek. ,,Kleur, dessin en textuur van 
mijn materiaal, textiel, inspireren mij 
tot het creëren van nieuwe doeken. 
Ik scheur lappen uit elkaar, ontrafel 
en voeg weer samen tot een ander 
geheel, een beeld met een eigen 
zeggingskracht.”
Afke Spaargaren schildert met acryl-

verf op doek en geeft graag kleur aan 
haar werk. Deze zomer “verdwaalde” 
ze in haar eigen tuin, in plaats van de 
4-luiken uit Normandië ontstond er 
dit jaar een vierluik in IJmuiden. Ook 
zag ze ‘s avonds hertjes voor haar 
koplampen lopen in Zeewijk en schil-
derde zodoende 2 keer een “Van 
Duin naar Tuin” schilderij, ook te zien 
in het Raadhuis.
Tevens is de overzichtstentoonstel-
ling ‘Verlichte Verdwaling” van 21 
Velsense kunstenaars te bezoeken in 
de Raadszaal. Zaterdag 6 en zondag 
7 november van 11.00-17.00 uur. 
Torenstraat 7 1981 BC Oud Velsen.

Open ateliers Bettine Heslinga 
en Afke Spaargaren in Oud Velsen

Afke Spaargaren en Bettine Heslinga. Foto: aangeleverd
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Driehuis - Een belangrijk speerpunt 
in het Technisch Beleidsplan van 
RKVV Velsen is het intern en extern 
opleiden van de eigen jeugdtrainers. 
Naast de interne begeleiding van de 
jonge jeugdtrainers door RKVV 
Velsen, is er afgelopen vrijdag een 
basiscursus gegeven door de KNVB 

onder leiding van een gediplo-
meerde KNVB docent.
Naast de nodige theorie, waarin 
vooral de rol en de eigenschappen 
van een trainer/coach werden toege-
licht, was er daarnaast voldoende 
ruimte voor de praktijk op het veld.
De praktijk bestond uit het coachen 

van een wedstrijd tussen 2 teams van 
de O11 door hun trainers Andy en 
Luca. Na de wedstrijd hebben de 2 
talentvolle jeugdtrainers nog een 
training verzorgd voor deze groepe-
ring, waarin centraal de aandachts-
punten stonden die tijdens de 
wedstrijd naar voren waren 
gekomen.
De rollen van de andere aanwezige 
trainers en die van de KNVB docent 
waren die van het observeren van de 
coaching en de training van Andy en 
Luca. Aan de hand van de observa-
ties werden na a�oop de TOP’s 
benoemd (en die waren er talrijk) en 
de TIPS die de observerende trainers 
aan zichzelf zouden geven.
Al met al een ontzettend leuke, leer-
zame en inspirerende avond, die 
werd gedragen door 10 enthousiaste 
jonge jeugdtrainers met een Velsen 
hart. Jelle Anker, hoofd Jeugdoplei-
ding RKVV Velsen: Hier kan de 
Velsen-familie alleen maar erg trots 
op zijn en we kijken nu al vooruit 
naar meer KNVB scholingen.’’

KNVB-scholing voor 
RKVV Velsen jeugdtrainers

Het was een leuke en leerzame avond. Foto: Dennis Gouda

Santpoort-Zuid - Zondag 31 
oktober is ondanks de regen de 
topdag van het seizoen Ruïne van 
Brederode geworden. Meer dan 400 
bezoekers van jong tot oud kwamen 
om te huiveren en hebben genoten. 
Zo ook het gespuis. Sommige vrijwil-
ligers waren onherkenbaar met hun 
maskers en schmink en leken soms 
onzichtbaar. De beulen gingen zelfs 
zichzelf te lijf. Het doodgelukkige 
echtpaar had verschrikkelijke hersen-
soep gemaakt en had daarvoor extra 
ogen van bezoekertjes nodig. De 
wolf is terug in Nederland, maar 
grootmoeder had hem te pakken 
genomen en kon Roodkapje gerust-
stellen. Modderwater, witte wieven 
en nog veel meer maakten het een 
groot feest. Zeker toen de Orcs zich 
durfden te vertonen. 

Rob, beheerder én boogschutter, 
heeft echter al het gespuis naar huis 
gejaagd. En beheerder Angelique 
heeft haar heksenmuts afgedaan en 
gaat aan haar volgende boek 

beginnen. Omdat de Ruïne gesloten 
is, is het boek ‘Ju�rouw HEndriKS, De 
vloek van de Ruïne van Brederode’ 
verkrijgbaar bij Bredero Boeken in 
Santpoort-Noord, Readshop 
IJmuiden en Papyrium in Bloemen-
daal. De Ruïne is gesloten tijdens de 
vleermuizenoverwintering tot 1 

maart. In deze periode wordt het 
nieuwe seizoen voorbereid. Met dank 
aan de gemeente Velsen, het Anjer-
fonds en het Kickstart-Cultuurfonds 
voor het mede mogelijk maken en 
vooral dank aan alle vrijwilligers en 
bezoekers waardoor de ruïne letter-
lijk tot leven is gekomen. 

Slotweekend Ruïne van Brederode 
huiveringwekkend succes

Meer dan 400 bezoekers van jong tot oud kwamen om te huiveren. Foto: Kees Sikkes

Velsen - Het succesvolle project 
‘Zomerpret’ krijgt de�nitief een 
vervolg. Berichtten we anderhalve 
maand geleden nog dat de 
gemeente deze mogelijkheid zou 
onderzoeken, inmiddels is het besluit 
gevallen en een budget gereser-
veerd. Dat betekent dat kinderen en 
jongeren ook in de zomer van 2022 
op laagdrempelige wijze kunnen 
kennismaken met sportieve en cultu-
rele activiteiten in de gemeente 
Velsen. Dat gebeurde in de afge-
lopen zomer met name ter compen-
satie van de vakantiepret die veel 
kinderen moesten missen door de 
coronabeperkingen. De gemeente 

Velsen zette dit zomerprogramma op 
in samenwerking met diverse part-
ners in de sectoren sport en cultuur. 
Zes weken lang konden ze deel-
nemen aan allerlei activiteiten en dat 
leverde ongeveer achttienhonderd 
aanmeldingen op. Volgend jaar 
zullen de activiteiten worden onder-
gebracht in het Nationaal 
Programma Onderwijs. Dit heeft voor 
de gemeente het voordeel dat men 
aanspraak kan maken op een �nan-
ciële bijdrage vanuit de rijksoverheid. 
Organisaties die willen deelnemen, 
kunnen volgend jaar een subsidie-
aanvraag bij de gemeente Velsen 
indienen.

Project ‘Zomerpret’ krijgt 
definitie  een vervolg

Veel kinderen hebben volop genoten van het zomerprogramma voor de jeugd in de 
vakantie. Foto: aangeleverd

Velsen - Na een zege in Limburg had 
Damclub IJmuiden (DCIJ) in Driehuis 
wederom een belangrijke wedstrijd 
tegen Ons Genoegen Utrecht. De 
winnaar zou namelijk voorlopig 
afscheid nemen van de onderste 
regionen. Uiteindelijk boekte DCIJ  
een ruime, maar ge�atteerde zege: 
14-6.

Doordat Utrecht zijn sterkste spelers 
aan de bovenste borden had opge-
steld, hadden de meeste IJmuide-
naren een gelijkwaardige tegen-
stander. De ban werd gebroken door 
voorzitter Jesse Bos. Nadat de 
kopman van Utrecht een grote ruil in 
de opening had genomen, leek de 
spanning weg. Bos wist echter met 
een dodelijke damcombinatie alsnog 
beide punten binnen te slepen. 
Captain Wim Winter speelde zijn 
favoriete spel, waar zijn tegenstander 
gretig op inging. Winter wist een 
schijf te winnen, maar kwam vervol-
gens verloren te staan. Gelukkig kon 
hij met een combinatie de stand op 
4-0 brengen.
Conall Sleutel en Bram van Bakel 
consolideerden de voorsprong. 

Sleutel moest een doorbraak naar 
dam toestaan, maar wist naar een 
remise-eindspel af te wikkelen. Van 
Bakel had na een rustige opening 
optisch voordeel, dat echter verwa-
terde. Kees Pippel had zijn eigen 
lange vleugel klemgezet en had 
daardoor maar drie schijven die 
konden bewegen tegenover vier van 
zijn tegenstander. Toch wist hij zijn 
tegenstander te omsingelen en te 
winnen.
Stijn Tuijtel, net terug van vader-
schapsverlof, wist met een Ghestem-
doorstoot de topscorer van Utrecht 
te overklassen. De tegenstander van 
Martin van Dijk probeerde eenzelfde 
doorstoot. Na een spannende partij 
werd uiteindelijk de vrede getekend. 
Krijn ter Braake had al snel zijn tegen-
stander aan twee kanten vastgezet. 
Nadat hij een combinatie naar dam 
nam, wist hij met veel moeite de 
winst veilig te stellen. Jacqueline 
Schouten wikkelde vakkundig naar 
remise af tegen een op papier ster-
kere tegenstander. Alleen Cees van 
der Vlis verloor, nadat hij de voorpost 
van zijn tegenstander onderschatte 
en een schijf moest inleveren.

DCIJ-nieuws: 
ortuinlij e tweede ege op rij

Stijn Tuijtel, net terug van vaderschapsverlof, wist met een Ghestem-doorstoot de 
topscorer van Utrecht te overklassen. Foto: aangeleverd

Velsen - Zaterdag waren de Neder-
landse kampioenschappen judo in 
Groningen in Sportcentrum Leek.
Hierbij heeft de Velsense judoka 
Summer Schellevis, pupil van 
Roeland Scholsberg van judoschool 
Toradoshi een prachtige tweede 
plaats veroverd in de grootste cate-
gorie, de klasse tot -57 kg. 

De in Velsen-Zuid wonende Summer 
judoot al vanaf haar vierde jaar bij de 
judoschool Toradoshi in Beverwijk. 
Sinds 2 jaar behoort zij tevens tot 
het team van Top judo Amsterdam. 
In de eerste wedstrijd moest 
Summer het opnemen tegen Linn 
Koster, de nummer3 van Noord-

Nederland en die versloeg ze met 
een heupworp en met dezelfde tech-
niek werd ook de nummer 1 van 
midden-Nederland Zelia Fridrich 
verslagen. In de derde ronde scoorde 
Summer 2 wazari’s tegen Mayke 
Reulen, de nummer 1 van Limburg. 
In de halve �nale moest Summer het 
opnemen tegen Anna Visser, 
nummer 2 van district Oost-Neder-
land welke zij won na een wazari-
score gevolgd door een houdgreep.

Na 4 wedstrijden allemaal gewonnen 
te hebben met een ipon moest zij 
het in de �nale helaas a�eggen 
tegen haar teamgenoot Kaya 
Pannegieter.

Summer Schellevis tweede op 
Nederlands Kampioenschap judo

Summer met haar eveneens in Velsen 
woonachtige coach Youri Kalisvaart. 
Foto: aangeleverd
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Regio - De vijfentwintig grootste 
bedrijven in de regio IJmond zullen 
vaker gecontroleerd worden op hun 
stookgedrag. Het is één van de maat-
regelen die de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen nemen om de 
luchtkwaliteit in de regio te verbe-
teren. De bedrijven ontvangen 
advies over de maatregelen die ze 
kunnen nemen om hun energiever-
bruik te verminderen, zodat ook de 
uitstoot minder wordt. Daarnaast 
wordt gekeken naar de mogelijkheid 

om in havens schonere brandsto�en 
te gaan gebruiken. Ook onderzoeken 
de gemeenten of havengelden 
gekoppeld kunnen worden aan de 
mate van vervuiling, zodat de 
vervuiler betaalt. Inwoners van de 
IJmond moeten zich bewuster 
worden van de invloed die houtka-
chels, openhaarden en barbecues 
hebben op de luchtkwaliteit. De 
maatregelen zijn onderdeel van het 
Programma Gezondheid en Lucht-
kwaliteit IJmond.

Maatregelen voor 
verbeteren luchtkwaliteit

Om overlast te beperken zijn er 4 
tijdvakken waarop vrije verkeers-
doorgang gegarandeerd is. Deze tijd-
vakken zijn afgestemd met o.a. Tata 
Steel. Eneco zorgt ervoor dat tijdens 
de ploegenwissel altijd vrije door-
gang is. Dit is tussen 05.00 en 07.00 
uur, 13.00 en 15.00 uur, 16.30 en 
17.30 uur en tussen 21.00 en 23.00 

uur. Buiten die tijdvakken is het niet 
zo dat er helemaal geen doorgang 
mogelijk is, maar dat het verkeer op 
sommige momenten wordt 
gestremd.
Om passanten te voorzien van 
actuele informatie met betrekking 
tot de verkeershinder, staan daar-
naast op 2 locaties verkeersregelaars:

Kruising Noordersluisweg – Staalha-
venweg en Kruising Zuidersluisweg 
– Sluisplein.

Onthe�ngsaanvraag
Omdat de hijswerkzaamheden sterk 
weersafhankelijk zijn, wordt er nage-
dacht over het indienen van een 
onthe�ngsaanvraag voor de huidige 
werktijden. Bij matige tot krachtige 
wind kan er namelijk niet worden 
gehesen. Dit houdt in dat het voor 
kan komen dat de hijswerkzaam-
heden een enkele keer na 19.00 uur 
of in het weekend plaatsvinden. 

IJmuiden - Eneco is vandaag begonnen met de realisatie van Windpark 
Spuisluis. Tussen nu en februari 2022 worden de windturbines gereali-
seerd. Voor het opbouwen van de windturbines zijn hijswerkzaamheden 
nodig. Tijdens de hijswerkzaamheden bij windturbine 2 wordt de Noor-
dersluisweg steeds voor korte periodes afgesloten.

Sluisroute beperkt open door 
werkzaamheden aan windpark

Tijdens de hijswerkzaamheden bij windturbine 2 wordt de Noordersluisweg steeds voor korte periodes afgesloten. 
Kaartje: aangeleverd

Santpoort-Noord - Van september 
tot juni wordt door bridgeclub Het 
terras elke dinsdagmiddag gespeeld 
in de zaal van Velserhooft, Valcken-
hoe�aan in Santpoort Noord. Ze 
starten om 13.30 uur (zaal open 
13.00 uur) en om 16.30 uur is er een 
gezellige nazit.
‘Het Terras’ is een club, waar vriende-

lijkheid hoog in het vaandel staat. 
Beginnende en ervaren bridgers zijn 
van harte welkom. Om sfeer te 
komen proeven nodigt men belang-
stellenden uit een paar keer koste-
loos te komen bridgen. De contri-
butie bedraagt 60 euro per seizoen.
Enthousiast geworden? Bel met Loes 
Duineveld, 06-27072434.

Bridgeclub ‘Het Terras’ 
zoekt nieuwe leden

Velserbroek - Het jeugdjournaal was vorige week donderdag in Velserbroek 
om Anouk en Lotte uit groep 8 van basisschool de Rozenbeek te �lmen over 
het klimaatprobleem. Het jeugdjournaal heeft de Velserbroekse basisschool 
benaderd, omdat groep 8 vorig schooljaar de Philip de Roo prijs gewonnen 
heeft tijdens de kinderklimaattop met het idee om alle lantaarnpalen op 
zonne-energie te laten werken. Anouk en Lotte hebben dit idee tijdens de 
opnames geschilderd terwijl ze ge�lmd werden en zijn daarna geïnterviewd. 
Op zondag 7 november zal dit als een extra item uitgezonden worden na het 
gewone jeugdjournaal. Foto: aangeleverd

Jeugdjournaal op de Rozenbeek

Regio - De jeugdhulp in de regio’s 
Zuid-Kennemerland en IJmond moet 
verbeterd worden. Dat stellen de 
betrokken gemeenten in een geza-
menlijke verklaring. Het uitgangs-
punt is dat kinderen en hun ouders 
tijdig de juiste hulp moeten krijgen. 
Die hulp zou niet zwaarder moeten 
zijn dan nodig is en zou zo dicht 
mogelijk bij huis geboden moeten 
worden. De gemeenten kiezen voor 
een andere werkwijze voor het 
inkopen van jeugdhulp. De huidige 
contracten met hulpverleners lopen 
af op 1 januari 2023. Aanbieders van 

jeugdhulp kunnen nu al hun inte-
resse kenbaar maken voor deelname 
aan een dialooggerichte aanbeste-
ding, die straks de basis vormt voor 
het afsluiten van nieuwe contracten. 
De afgelopen jaren zijn de kosten 
voor jeugdzorg fors gestegen. In de 
nieuwe opzet delen gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders de verantwoor-
delijkheid voor de kosten.
De regio’s hebben een speciale 
website ontwikkeld waar alle infor-
matie over de nieuwe inkoop van 
jeugdhulp is terug te vinden: www.
jeugdhulpzkij.nl.

Nieuw inkoopsysteem 
voor jeugdzorg in de regio

Velsen-Noord - Vandaag, donderdag 
4 november, opent de nieuwe testlo-
catie van GGD Kennemerland in 
Velsen-Noord. Mensen met klachten 
kunnen zich hier zeven dagen per 
week op afspraak laten testen. De 
nieuwe locatie is winterproof en 
vervangt de testlocatie in Beverwijk 

op P0 bij de Bazaar. Deze was 
woensdag 3 november voor het 
laatst geopend. In Velsen-Noord 
kunnen per dag 450 mensen getest 
worden.
De adresgegevens van de testlocatie: 
Concordiastraat 26,1951 AS, Velsen-
Noord Openingstijden: maandag tot 

en met zondag van 09.00 tot 16.30. 

Het is belangrijk dat mensen hun 
legitimatiebewijs en een mondkapje 
mee te nemen naar de testlocatie. 
Op de locaties blijven de maatre-
gelen van 1,5 meter afstand en het 
dragen van een mondkapje gelden.

Nieuwe testlocatie in Velsen-Noord

IJmuiden - Licht speelt de hoofdrol in deze foto van Frits Houtgraaf. Het zonlicht, dat bij rustig en helder weer rond 
zonsondergang op kleine rondzwevende stofdeeltjes in de atmosfeer valt, zorgt voor het verschijnsel dat wij kennen 
als avondrood. Met de ruim 43 meter hoge vuurtoren op de voorgrond, levert het een echt IJmuidens tafereel op. Het 
licht van de vuurtoren is kilometers ver zichtbaar en schittert elke vijf seconden. Foto: Frits Houtgraaf

Spelingen van het licht
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Velsen-Zuid - Op zondag 7 
november is het weer mogelijk een 
boeiende rondleiding door Het Muse-
umhuis en de tuinen van Buitenplaats 
Beeckestijn mee te maken.
De rondleiding begint om 11.00 uur 
en eindigt 12.30 uur. Onder leiding 
van een deskundige gids leert u al 
wandelend meer over het Huis en 

haar bewoners en eenmaal buiten 
zult u ervaren waarom deze histori-
sche tuinen zo bijzonder zijn. Deel-
name bedraagt 9 euro p.p. U kunt u 
aanmelden via: www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.
Wees er snel bij, want de belangstel-
ling is groot!

Maandelijkse rondleiding huis 
en tuinen Beeckestijn hervat

Ook in de herfst is het prachtig op landgoed Beeckestijn. Foto: aangeleverd

Architect Sebastiaan Addis nam de 
aanwezigen mee in de opgaven aan 
de hand van zes thema’s. 
De zes thema’s hebben centraal 
gestaan in de participatieavonden 
die gehouden zijn in september. 
Welke mogelijkheden zijn er en wat 
betekent dat voor belangrijke onder-
werpen als parkeren en zon/
schaduw? 
Alle opgehaalde input van de 
eerdere themasessies is meege-
nomen in deze afwegingen. Het 
plangebied is bestudeerd en 
bekeken.
,,Nog geen mooie plaatjes en visuali-
saties, maar dit is het moment om 
met elkaar afspraken te maken over 
het kader’’, vertelt de architect.

Aantallen en vorm
Er is veel rekening gehouden met 
voldoende afstand tot de bestaande 
huizen, groen , parkeren en 
ontmoeten. 
En ook heeft Woningbedrijf Velsen 
een opgave om meer nieuwe 
woningen te bouwen. Er wordt dus 
gekeken naar verschillende scenario’s 
met verschillende typen woningen. 
Wat voor woningen er komen is nog 
niet bekend. Alleen sociale huur, 
sociaal en middel dure huur of deels 
koop. 
Deze fase gaat slechts over ruimte-
lijke kaders. 
Waar kan het gebouw komen te 
staan en hoeveel bouwlagen mogen 
er maximaal komen?

Zon en schaduw
Veel omwonenden maken zich 
zorgen over zon in de tuin. Met een 
bezonningsstudie laat de architect 
zien hoe het in de verschillende jaar-
getijden staat met de schaduw. In de 
maximale hoogte variant viel dat 
mee. De opluchting was groot. 

Parkeren
Ook voor de parkeerplaatsen is goed 
nagedacht. Half verhard is een goede 
optie waardoor parkeerplaatsen 
groen zijn als er geen auto’s gepar-
keerd staan. Er is meer ruimte voor 
parkeren door de afstand die is 
gecreëerd tussen bestaande 
woningen en het nieuwe gebouw. 
Van 2 meter naar maar liefst 20 
meter! 

Over het algemeen werd het plan 
positief ontvangen. Voldoende 
groen, blij met de afstand, voldoende 
woningen en leuk idee om daktuinen 
te maken. Een aantal zorgen waren: 
geluidsoverlast, inkijk vanaf balkons, 
de daktuinen en parkeren blijfven 
een zorg. 

Planning
19 november is er nog gelegenheid 
om laatste input te geven voor het 
plan. Er is een inloopavond bij 
Woningbedrijf Velsen. Informatie 
hierover staat op de website.
In december zal het college van B&W 
hopelijk instemmen met het kader 
en ter besluitvorming naar de 
gemeenteraad sturen. Daarna, naar 
verwachting medio maart 2021, gaat 
men samen met bewoners verder 
met de planvorming.

IJmuiden - Dinsdagavond 26 oktober werd de volgende stap in de partici-
patie Waalstraat en Dol�jnstraat gezet  in het gemeentehuis. Ruim 50 
geïnteresseerden kwamen af op de bijeenkomst. Veel bewoners en 
omwonenden, maar ook toekomstige bewoners.

Kader nieuwbouw Waal- en 
Dolfijnstraat gepresenteerd

Zo’n 50 mensen bezochten de bijeenkomst. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Politiemensen waren in 
de nacht van zaterdag op zondag op 
de James Wattstraat. Daar was een 
melding gedaan dat iemand onwel 
was geworden op een feestje waarop 
ambulancepersoneel ter assistentie 
ging. Er heerste een agressieve sfeer 
en de aanwezigen waren het niet 
met elkaar eens. De aanwezige 
politie zag daar een man op een 
scooter stappen die ze eerder die 
nacht al hadden gezien met een half-
lege �es sterke drank in zijn hand. Zij 
wilden hem beletten te gaan rijden 
maar hij reed toch weg.

Een politie-eenheid in een politie-
auto reed achter hem aan om hem 
nader te controleren. Hij reed weg 
het industriegebied in en kreeg 
direct een stopteken van de politie. 
Hij stopte niet en verhoogde zijn 
snelheid. Nadat hij een rondje slinge-
rend door het industriegebied had 
gereden reed hij weer de James 
Wattstraat in. Daar was nog steeds 
hulpverlening bezig door ambu-
lance- en politiepersoneel. Eén poli-
tieman stond midden op de rijbaan 
tussen geparkeerde auto’s en de 
ambulance. De scooterrijder stopte 
nog steeds niet en reed slingerend 
voor de politieauto.
De politieman hief zijn arm met 
daarin de wapenstok, in de verwach-
ting dat de scooterrijder zou 
stoppen. Deze gaf wederom gas en 
reed op de politieman in. Om een 
aanrijding te voorkomen moest de 

politieman wegspringen. Wel gaf hij 
een klap met de wapenstok op het 
windscherm van de scooter, wat hier-
door beschadigd raakte. De scooter-
rijder reed vervolgens het industrie-
gebied uit, met de politie op zijn 
hielen.

Het kenteken van de scooter was niet 
zichtbaar omdat de kentekenplaat 
was afgeplakt met zwart plakband. 
Op de Orionweg reed de vluchtende 
man tegen een hek, waarop hij ten 
val kwam. Hij klom vervolgens over 
het hek  en rende weg, de scooter 
achterlatend. Uiteindelijk werd hij 
getraceerd op een dak van een 
woning aan de Zwaanstraat. Na op 
hem ingesproken te hebben kwam 
hij naar beneden, waar hij werd 
aangehouden.

Bij hem, een 18-jarige inwoner van 
IJmuiden, is een bloedproef afge-
nomen. Middels een blaas- en speek-
seltest was hij vermoedelijk onder 
invloed van alcohol, amfetamine en 
hennep. De scooter voldeed niet aan 
de eisen en daarom was daar al 
eerder een WOK melding voor 
gedaan, wat inhoudt dat daar niet 
meer op gereden mag worden totdat 
de scooter is gekeurd. Tenslotte gaf 
de verdachte ook nog een valse 
naam op.

De verdachte is ingesloten in het 
politiebureau. De scooter is 
inbeslaggenomen.

Man op scooter rijdt in op 
hulpverlenende politieman

Santpoort - Op zaterdag 13 
november om 15.00 uur zijn de 
mezzo-sopraan Natali Boghossian en 
de pianist Hans van Beelen te gast in ‘t 
Mosterdzaadje. Het wordt een recital 
met Franse en Griekse meesterwerken 
Van Saint-Saëns’ griezelige en veront-
rustende “Danse macabre” tot “La 
Cathédrale engloutie”, het mysteri-
euze en betoverende pianostuk van 
Debussy, van Berlioz’ intens ontroe-
rende “La mort d’Ophélie” tot het 

vrolijke Griekse “Yaroumbi!” Afsluitend 
zingt Natali in de Griekse taal de vijf  
volksliederen van Ravel. 
Door de langdurige samenwerking 
tussen deze fantastische musici weten 
ze de sfeer en het drama van elk stuk 
bij het publiek over te brengen. Natali 
Boghossian licht de stukken vooraf 
toe. 

Van opgewekte Mozart tot swin-
gende Gershwin 
Op zondag 14 november om 15.00 
uur maken de toehoorders in ‘t 
Mosterdzaadje kennis met twee zeer 

talentvolle zussen. Het zijn de violiste 
Saskia en de pianiste Anna Frijns . Ze 
hebben een  programma samenge-
steld waarin ze hun favorieten gaan 
spelen. Mozart, Debussy, Proko�ev en 
Gershwin.  
Saskia en Anne studeerden beiden af 
aan het Utrechts Conservatorium en 
vormen nu sinds enkele jaren een duo 
dat al heel wat moois heeft mogen 
uitvoeren. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 , Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Toegang vrij, na a�oop collecte. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. QR code 
wordt gecontroleerd. 

Concerten in ‘t Mosterdzaadje

Natali Boghossian. Foto: aangeleverd

Saskia en Anna Frijns. Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Op zondag 7 november is 
er weer een gezellige middag in 
Seniorencentrum Zeewijk, met een 
optreden van een nieuw duo, Es van 
Velsen en Cock Zwanenburg.

Het optreden begint om 14.00 uur  
en de zaal is om 13.00 uur al open.

De entree is gratis maar wees er op 
tijd bij, want vol is vol.

Optreden in seniorencentrumIJmuiden - Als de maatregelen voor 
corona het toelaten is dinsdag 9 
november de grote zaal van buurt-
huis De Brulboei weer open voor de 
Filmavond voor vrouwen. 
Te zien is dan A gift from Bob, een 
mooie familie�lm.

In een snijdend koude winter in 
Londen heeft een straatmuzikant 
het erg zwaar, maar gelukkig is er 
nog zijn kat Bob, die hem de ware 
betekenis van Kerstmis leert 
kennen.
De �lm begint om 20.00 uur en een 

kaartje kost  € 3,50.  Kaarten kunt u 
vooraf reserveren. Er kunnen maxi-
maal 40 personen worden toege-
laten. Op is echt op!
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 
166, IJmuiden, tel. 0255 510652 en 
zie ook www.welzijnvelsen.nl.

Filmavond voor vrouwen
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Santpoort - De herfst is een 
bijzonder jaargetijde. Voor bomen is 
het de overgang van volle bloei en 
groei naar diepe rust. Op het land-
goed Duin en Kruidberg gaan de 
deelnemers aan de door IVN georga-
niseerde wandeling op zondag 7 
november bomen in de herfst 
ontdekken. Ze gaan leren om bomen 
aan hun schors, stand van de takken, 
vruchten, eventueel nog blad en 
silhouet te herkennen.
Hoe overleeft een boom in de winter 
en waarom vallen bij loofbomen hun 
bladeren af? Waaraan kan je zien hoe 
oud een boom is en hoe communi-
ceren bomen met elkaar?
En hoe komt het dat sommige 
paddenstoelen zo’n bijzondere band 
met bomen hebben?
Duin en Kruidberg heeft een bijzon-

dere geschiedenis zowel van het 
duingebied als van de buitenplaats. 
Grofweg is Duin en Kruidberg de 
scheiding tussen jonge en oude 
duinen. 
De deelnemers gaan verschillende 
groepen bomen in het duingebied 
herkennen.
Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Reser-
veren/aanmelden via www.np-zuid-
kennemerland.nl. Informatie via 
023-5411123.

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

Bomenwandeling IVN 
in Duin en Kruidberg

IJmuiden - Op zondag 14 november 
worden in de Nieuwe Kerk aan de 
Kanaalstraat in IJmuiden de geval-
lenen op zee herdacht. Om 15.30 
begint de dienst die in het teken 
staat van mensen die leven en 
werken op zee. De herdenkingen 
maken deel uit van een traditie die 
na de Tweede Wereldoorlog is 
begonnen. In IJmuiden hebben de 
herdenkingen een extra lading 
gekregen na de rampen met de 
IJM-31, Alkmaar in 1952, de IJM-60 

Catharina Duyvis in 1953 en de 
FD-141, Larissa in 1994. 
In 2001 verging de kotter Victory 
waarbij de vier opvarenden het leven 
lieten. 

De samenkomst wordt geleid door 
vier voorgangers. Dat zijn de 
dominee van de Nieuwe kerk, Interim 
predikant Sicco Zijlstra, de pastoor 
van de Oud-Katholieke Parochie, 
Harald Münch, havendominee Leon 
Rasser en Rooms Katholieke leken-

voorganger Jan Ham die de herden-
kingsrede zal uitspreken. Muzikale 
medewerking wordt verleend door 
organist Ary Rijke en een blaas 
ensemble, met o.a. bassist Dick 
Wardenier uit IJmuiden.
Als meest bijzondere moment in de 
dienst wordt echter de minuut stilte 
ervaren waarbij gedacht wordt aan 
‘hen die zijn in nood op zee’. Daarna 
wordt het ‘zeemanslied’ gezongen, O 
eeuw’ge Vader sterk in macht. 
Na a�oop kan er ko�e en thee 
gedronken worden in het wijkge-
bouw “De Rank” achter de kerk. Dan 
is er gelegenheid om na te praten en 
nabestaanden een hart onder de 
riem te steken. 
Een ieder die zich verbonden voelt 
met mensen die leven en werken op 
zee is van harte uitgenodigd de 
dienst bij te wonen. 

U kunt de dienst ook online volgen 
via “kerkdienst luisteren”, maar ook 
de uitzendingen meevieren met 
geluid en �lm via YouTube.  Inloggen 
kan direct via de website van De 
Nieuwe Kerk: https://www.denieu-
wekerk.nl/.

Herdenking gevallenen op zee

De Catharina Duyvis, IJM.60 die in een vliegende storm in vergaan. 
Foto: archief B. v/d Kruk

Klantgerichtheid en 
klantvriendelijkheid
De Sterkste Schakel Verkiezing is een 
jaarlijks terugkerend initiatief van het 
zakenmagazine Rijnstreek-Kenne-
merland BUSINESS i.s.m. De Sterkste 
Schakel Kring. De verkiezing richt 
zich op het opsporen van bedrijven 
in de regio Kennemerland die 
begrijpen dat in deze tijd klantge-
richtheid en klantvriendelijkheid van 
het grootste belang zijn. De genomi-
neerde bedrijven komen dit jaar uit 
Velsen-Noord, IJmuiden, Rozenburg, 
Velserbroek, Bloemendaal, Cruquius, 
Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, 
Rozenburg, Santpoort-Noord en 
Zwaanshoek, en zijn stuk voor stuk 
sterke ankers in de regionale 
economie van Kennemerland! 

Sectoren
Het bijzondere van de Sterkste 
Schakel Verkiezing is dat bedrijven 
worden voorgedragen door andere 
bedrijven. De 39 genomineerde 
bedrijven zijn verdeeld in 5 sectoren. 
Op de �naleavond zullen, naast de 5 
sectorpenningen in de sectoren – 
Internationaal Zakendoen – Detail-
handel & Automotive – Bouw, Instal-
latie & Techniek – Dienstverlening 

met meer dan 5 medewerkers – 
Dienstverlening met minder dan 5 
medewerkers, ook de Sterkste 
Website en de Grant Thornton Groei-
versneller worden uitgereikt. 

Publiekprijs
Bij de Publieksprijs kan het grote 
publiek een persoonlijke stem 
uitbrengen op zijn of haar favoriete 
bedrijf. Het publiek kan vanaf 
zaterdag 6 november om 10.00 uur 
stemmen op https://kennemerland.
sterksteschakel.nl/publieksprijs. De 
stembus sluit op 12 november om 
16.00 uur. 

Overall-winnaar
De overall winnaar ontvangt uitein-
delijk de felbegeerde Sterkste 
Schakel trofee. De Grande Finale van 
Sterkste Schakel Verkiezing van de 
regio Kennemerland 2021 wordt 
gehouden in de gezellige ambiance 
van Club West in het SC Telstar/Buko 
Stadion, gelegen aan Minister van 
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

Jurering
De jury bestaat uit een gezelschap 
van oud-�nalisten van de Sterkste 
Schakel Verkiezing aangevuld met 

vertegenwoordigers van Accoun-
tantskantoor Grant Thornton. De jury 
ontving de genomineerde onderne-
mers onlangs tijdens de Jurydag in 
Slot Heemstede waar men de gele-
genheid had zich middels een pitch 
aan de jury voor te stellen. 

Velsen-Zuid - Op vrijdag 12 november a.s. vindt de �nale van de Sterkste 
Schakel van Kennemerland plaats in het SC Telstar/Buko Stadion in 
Velsen-Zuid.

Finale van de Sterkste Schakel 
van Kennemerland

De overall winnaar ontvangt 
uiteindelijk de felbegeerde Sterkste 
Schakel trofee. Foto: aangeleverd

Beverwijk - Op zondagmiddag 7 
november vindt het zevende 
Gitaarfestival IJmond plaats in het 
Kennemer theater en in de Grote 
Kerk in Beverwijk. Iedereen, die 
gitaar kan spelen, wordt een 
podium geboden om zijn of haar 
familie, vrienden en kennissen, 
maar ook iedereen die van gitaarm-
uziek houdt, een gezellige middag 
te geven. De entree is gratis. Er is 

controle op de QR code en met de 
geldende voorzorgsmaatregelen 
moet rekening worden gehouden. 

Op de drie podia, de foyer en de 
kleine zaal in het Kennemer theater 
én het podium in de Grote Kerk, 
zullen tussen 14.00 en 17.00 uur 
constant gitaristen hun beste kant 
laten zien. Alle soorten gitaarmu-
ziek komen aan bod en ook 

Gitaarfestival IJmond

Santpoort-Zuid - Op 13 november is 
er weer Repair Café in Santpoort-
Zuid. Tussen 13.30 en 16.00 uur zitten 
de reparateurs weer voor iedereen 
klaar. U kunt terecht met klokken en 
horloges waar een probleem mee is 
of met meubeltjes, elektrische appa-
raten, kleding, �etsen, computer of 
telefoon, sieraden, enz. Denk ook aan 

uw �etsverlichting in deze donkere 
dagen! U bent van harte welkom, 
ook al komt u alleen voor de gezellig-
heid in ’t Brederode Huys, Blekersveld 
50 te Santpoort. U wordt gevraagd 
aan te tonen, dat u bent ingeënt 
tegen Covid 19, ofwel daar van bent 
genezen of een recente negatieve 
Corona test te overleggen.

Repair Café in Santpoort-Zuid
Uiteraard zijn er ook reperateurs van �etsen bij het Repair Café. Foto: aangeleverd

verschillende singer-songwriters 
met gitaar hebben zich al 
aangemeld. 
Er doen gitaristen mee van de 
muziekscholen in de IJmond, maar 
ook bekende gitaristen die de afge-
lopen edities hebben meegedaan. 
Hoewel de inschrijftermijn is 
verlopen, kunnen gitaristen zich 
altijd nog aanmelden om een 
plekje te krijgen op een van de drie 
podia. 
Zie ook www.gitaarfestivalijmond.
nl.

Velsen - Op 5 en 7 november draait 
de �lm Mijn vader is een saucisse in 
Filmtheater Velsen. Een Vlaamse feel-
good komedie over een prettig 
gestoord gezin, dromen najagen en 
de moed die daarvoor nodig is. Fami-
lie�lm voor alle leeftijden.
Deze �lm wordt vertoond in het 
kader van de Week van de Pleegzorg 
(3 t/m 10 november). Met deze actie-

week wil Pleegzorg Nederland, 
onderdeel van Jeugdzorg Nederland, 
aandacht vestigen op pleegzorg en 
het tekort aan pleegouders. 

Stadsschouwburg & Filmtheater 
draait in dit kader de �lm Mijn vader 
is een saucissse. De schouwburg 
wordt in diezelfde week groen 
verlicht #groenlichtvoorpleegzorg.

Film in kader van 
Week voor de Pleegzorg

Foto: Kris Dewitte
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