
Velsen e.o.

6
Sinterklaas komt weer met 
de boot naar IJmuiden.

3
Wat is uw ervaring met
cybercriminaliteit?

14
Wandelcoach Jeroen Weber 
loopt naast je

REGIO MEDIA GROEP

3 november 2022

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

4

2

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

1

3

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

8

6

5

7

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

4

2

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

1

3

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

8

6

5

7

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

4

2

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

1

3

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

8

6

5

7

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

4

2

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

1

3

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

8

6

5

7
WEER OF GEEN WEER

GA MET VEILIGE BANDEN OP WEG
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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
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Energieverbruik 
omlaag?

Isoleer je spouwmuren!

www.energiekvelsen.nl

ZATERDAG 5 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 VSV
(‘Meer op zaterdag’)

Door Ingeborg Baumann

Op de uitnodiging namens het 
college van de gemeente Velsen 
stond: ,,Respect voor onze veteranen 
is een groot goed. Onze maatschap-
pelijke waardering tonen we aan onze 
veteranen op Veteranendag Velsen. 
Zij hebben zich immers ingezet voor 
onze vrede en veiligheid. Hun door-
zettingsvermogen is voor ons een 
bron van inspiratie.’’

Herinneringen ophalen
De 83-jarige heer Heeremans bezoekt 
de Veteranendag ieder jaar. Hij voer 
onder andere op het Marineschip 
Karel Doorman als boordschutter. Ook 
diende hij in New Guinea en voer ook 
op onderzeebootjagers. ,,Toen was ik 
nog lekker jong. Ver van huis zijn daar 
wende je aan. Nee, ik kan me niet 
herinneren dat ik ooit bang ben 
geweest.’’ Feit is echter dat veteranen 
zelden of nooit praten over de 
gebeurtenissen die toch een enorme 
impact op hun leven gehad moeten 
hebben. Alleen met andere vete-
ranen. En dat is wellicht wel de 
grootste reden dat dit soort 
middagen zo belangrijk zijn. Marcel 
van der Vaart uit IJmuiden werd in 
1994 uitgezonden op een VN-missie 
vlak voor de enclave van Srebrenica, 
ook bekend als het Bloedbad. Het is 
de eerste keer dat hij ingaat op de 
uitnodiging. ,,Het programma sprak 
me aan. En dit jaar voelt anders in 
verband met wat er in de wereld 

gaande is. Het was een spannende 
tijd, ik was een van de laatste dienst-
plichtigen. En toch was het ook een 
leuke tijd.’’ Later zullen we in de 
indringende documentaire van Vik 
Franke een klein beetje leren 
begrijpen wat hij bedoelt. Humor is 
een machtig wapen als ‘spannend’ 
een understatement wordt.’’

Verbondenheid
De schoonvader van Marcel, Ab 
Postma, was beroepsmilitair tijdens 
de Koude Oorlog en deed mee aan 
NAVO-oefeningen aan de Oost-Duitse 
grens. Ze zitten aan een tafel samen 
met Floor Kok, die acht jaar bij de 
Marine heeft gewerkt en een bekend 
en geliefd persoon is in Velsen. Een 
community, vindt Floor. Zij organi-
seerde afgelopen zomer een reünie 
waarvan ze zegt op Facebook: ,,We 
deelden verhalen met elkaar, verhalen 
die we nog nooit eerder deelden. Er 
ontstonden bijzondere gesprekken. 
Maar écht, gesprekken die ertoe 
doen. Kameraadschap, integriteit, 
humor, respect, aandacht, commit-
ment.’’ En precies dat kenmerkt de 
sfeer die op deze Veteranendag rond-
zoemt. Tussen iedereen. Opvallend 
dat tussen de ‘oude jongens’ de jonge 
Zoë Gerritsen rondloopt. Singer/song-
writer, voorvechtster LHBTI-gemeen-
schap, en nu ook lid van het Comité 4 
en 5 mei Velsen. ,,In verband met de 
verjonging’’, zegt voorzitter Peter 
Hamersma. Nu weet heel Velsen 
inmiddels dat als Zoë ergens aan 

meedoet, dat ze dat met al haar inzet, 
spontaniteit en energie doet. Zoë is 
zo’n type waar je wat aan hébt en 
waarop oudere generaties kunnen 
vertrouwen en bouwen.

Veteraneninloophuis
Het gezelschap wordt welkom 
geheten door Paul Kuiper, voorzitter 
van het Veteranen Comité. Hij intro-
duceert het initiatief van Ina Leen en 
Jorgen Bijl die al een tijd met het 
idee rondliepen een ontmoetings-
plek voor Veteranen te creëren. Dat is 
een feit nu. Zij vertellen een paar uur 
na de bijeenkomst: ,,Van de 
gemeente al groen licht gekregen en 
in overleg met dhr. Kuiper van het 
Veteranen comité hier in Velsen , 
even de reacties op deze Velsense 
Veteranendag afgewacht. Onze 
verbazing was groot toen we 
vanavond heel veel positieve reacties 
kregen met de daarbij behorende 
inschrijvingen! Dus bij deze: Vetera-
neninloophuis Velsen is een feit! 
Vooralsnog starten we met één 
dagdeel in de maand, gewoon bij 
ons thuis en mochten we groeien 
gaan we uiteraard met de gemeente 
in overleg. Plan is om half december 
te starten. 

Vervolg zie elders in dit blad.

IJmuiden - Vorig jaar was de Veteranendag Velsen heel ontspannen. 
Hoewel het land drie weken later weer op slot ging door corona. Dit jaar 
mocht ‘alles’ weer en daar was iedereen blij om. Toch was het door de nog 
steeds woedende oorlogen, nu ook in Europa, en de durende spanningen 
in de wereld op alle gebieden, een beladen middag. Een middag ook die 
binnenkwam als een mokerslag bij de ruim 80 veteranen, hun partners 
en begeleiders.

Beladen Veteranendag Velsen
Burgemeester Dales spreekt de veteranen en hun gezelschap toe. Foto: Reinder Weidijk
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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

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hi-
ervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.

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 

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen in 2022

of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk.

Als u een vergadering wilt bijwonen: hier 
volgen de locaties en vergaderdata voor ko-
mende tijd. Aanmelden is niet nodig.

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2022

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u 
een overzicht aan wanneer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt alleen themavergaderingen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende 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 ongevraagd advies. Wijkplatforms worden daarnaast heel vaak gevraagd deel 
te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor komende tijd.
Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
IJmuiden-Noord Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV) 19:30 9 nov.
IJmuiden-Zuid Zalencentrum Velserduin 19:30 16 nov.
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260 19:30 14 dec.*

*Thema avond
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Met radiator ventilatoren wordt de 
woonkamer snel lekker warm en kan 
de temperatuur van de cv-ketel naar 
60°C of lager (zie tip 23).

ca.€ 150 per jaar

Gebruik een radiator
ventilator

Zaterdag 29 oktober zijn de Velsense Veter-
anen in het zonnetje gezet. 
Op uitnodiging van de gemeente Velsen en 
het Veteranen Comité kwamen de veter-
anen uit Velsen naar de Stadsschouwburg & 
Filmtheater Velsen. 

De Veteranendag is een gezellige ontmoet-
ing met jonge- en oude veteranen waarin hun 
belevenissen en ervaringen centraal staan. 

Bij aanvang sprak namens het college 
burgemeester Frank Dales de genodigden 
toe. Hij sprak zijn waardering uit voor de 
inzet van alle veteranen. 

Voor sommige veteranen is dat een tijd
geleden. Anderen hebben meer recent deel-
genomen aan vredesmissies.
Hierna was het de beurt aan gastspreker en 
fi lmmaker Vik Franke. Hij vertelde over de 
rol van de media in het krijgsbedrijf aan de 
hand van fragmenten uit zijn documentaire 
‘09:11 Zulu’. 

Maar ook over de grote impact dat een vu-
urgevecht heeft op de ziel van een man of 
vrouw. Als afsluiter was er een gezamenlijk 
diner voor de genodigden. 

Veteranendag
in Velsen

Bent u benadeeld door een vorm van cyber-
criminaliteit? Wilt u (anoniem) uw verhaal 
met anderen delen en uw omgeving atten-
deren op de risico’s en gevolgen? Dan zijn wij 
op zoek naar uw verhaal.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving 
die slachto� er is geworden van cyber-
criminaliteit. 
Denk daarbij aan oplichting via verkoopweb-
sites, WhatsApp of via datingsites, maar ook 
aan phishing, hacking en ransomware per 
sms of e-mail. 

Door het delen van ervaringsverhalen wil 
Noord Holland Samen Veilig (NHSV), Slach-
to� erhulp Nederland en gemeente Velsen 
inwoners voor de gevolgen van cybercrimi-
naliteit waarschuwen. U kunt daarbij helpen! 

Wat is uw ervaring met
cybercriminaliteit? 

Soms zijn er omstandigheden waardoor 
een kind even of langere tijd niet thuis kan 
wonen. Een pleeggezin kan hen dan wel een 
thuis bieden. 

In Nederland wonen 23.000 kinderen in een 
pleeggezin. En ruim 870 kinderen wachten 
op plaatsing bij pleegouders. 
Ook in de regio IJmond is er een tekort aan 
pleegouders, en dan vooral voor kinderen 
boven de 8 jaar.
U kunt pleegouder worden voor een of twee 
weekenden per maand, voor een crisisperi-
ode, voor korte of langere tijd. 

Week van de pleegzorg
Online informatieavond
Van 2 t/m 9 november is het de Week van de 
Pleegzorg. Gemeenten en de pleegzorgaan-
bieders bedanken dan de pleegouders voor 
hun inzet en we zoeken u en jullie om kin-
deren een thuis te bieden. Overweegt u om 
pleegouder te worden, wilt u meer informatie 
of heeft u vragen? 
Ontdek tijdens de online informatieav-
ond op donderdag 10 november wat u kunt 
betekenen. 

Aanmelden kan via: openjewereld.nu/regio/
noord-holland.

Slachto� er spreekt
Bent u slachto� er door een vorm van cy-
bercrime en wilt u anderen waarschuwen? 
Spreek het uit en mail uw ervaring naar 
info@nh-sv.nl. 
Meer informatie hierover vindt u op www.
velsen.nl/cybercrime-of-internetoplichting.



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden 
• Velserduinweg 280, bouwen uit-

bouw (achterkant) en dakopbouw 
(23/10/2022) 119557-2022

• Orionweg 343, verhogen kap en plaat-
sen dakkapel (voorkant) (24/10/2022) 
119807-2022

• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achterkant) 
(24/10/2022) 119955-2022

• Groeneweg 69, verbouwen naar 
11 woningen en bouwen aanbouw 
(24/10/2022) 120036-2022

• Kanaalstraat 45, legaliseren onzelf-
standige bewoning (4 personen)  
(27/10/2022) 120787-2022

• Platanenstraat 38, bouwen dakopbouw 
(26/10/2022) 120812-2022

• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e 
verdieping en splitsen naar 2 apparte-
menten (28/10/2022) 121747-2022

• Warmenhovenstraat 4-6, intern ver-
bouwen en plaatsen dakopbouw met 
extra woning (28/10/2022) 121807-
2022

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 34, plaatsen dakkapel 

(27/10/2022) 120955-2022
Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (Gemeentelijk mon-

ument), plaatsen zonnepanelen 
(24/10/2022) 119600-2022

• J.T. Cremerlaan 4, kappen boom 
(28/10/2022) 121714-2022

• J.T. Cremerlaan 5, kappen boom 
(28/10/2022) 121811-2022

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
• Plein 1945 46, verbouwen (incl. dak-

terrassen en trappen achterkant) tot 
bedrijfsruimte en 9 appartementen 
(27/10/2022) 93599-2022

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden 
•  “Tweestrijd”, op 17, 18 en 21 t/m 23 

november 2022 van 07:30 tot 22:00 
uur, locatie: Eenhoornstraat 169 
(26/10/2022) 120829-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velserbroek
• “100% Nieuwjaarsborrel”, op 6 januari 

2023 van 19:00 tot 0.00 uur, locatie: 
Westlaan 41 (26/10/2022) 121014-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 38, kappen 2 bomen 

(27/10/2022) 112485-2022
• Middenduinerweg 85 (rijksmonu-

ment), bouwen 2 uitbouwen, dakkapel 

en wijzigen kozijnen (27/10/2022) 
77209-2022

Driehuis
• Waterloolaan 1, bouwen 4 onder-

grondse watertanks (27/10/2022) 
110686-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap 

op garage (25/10/2022) 62646-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Willebrordstraat 12, vervangen voor-

gevel (25/10/2022) 103803-2022

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Velsen-Zuid
• Stichting Sanquin Bloedvoorziening op 

10 januari, 28 februari, 29 augustus en 
21 november 2023, locatie Minister van 
Houtenlaan 123 (25/10/2022) 105679-
2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Driehuis
• “Gedenkavond Westerveld” op 02 no-

vember 2022 van 18:00 tot 20:00 uur, 
locatie: Duin- en Kruidbergerweg 2- 6 
(25/10/2022) 86383-2022

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeente ei-

gendom: Een pand aan het Vesting-
plein 64 (1991 RK) te Velserbroek, 
kadastraal bekend gemeente Velsen 

sectie P, nummer 4091 gedeeltelijk, 
de Wűstelaan 75A (2082 AB) te Sant-
poort-Zuid, kadastraal bekend ge-
meente Velsen, sectie F, nummer 9365 
gedeeltelijk, de Beukenstraat 11 (1971 
JL) te IJmuiden, kadastraal bekend ge-
meente Velsen, sectie M, nummer 5566 
gedeeltelijk en de Frans Netscherlaan 
4BC(gedeeltelijk)DE (2071 AZ) te 
Santpoort-Noord, kadastraal bekend 
gemeente Velsen, sectie F, nummer 
7794. 

• 20 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen De 20 parkeerplaat-
sen zijn gelijk verdeeld over 10 locat-
ies: Lange Nieuwstraat, t.h.v. nummer 
13 in IJmuiden, Leeuweriklaan, t.h.v. 
nummer 48 in IJmuiden, Havenkade, 
t.h.v. nummer 55 in IJmuiden, Klip-
per, t.h.v. De Zeiler 88 in Velserbroek, 
Lange Nieuwstraat, t.h.v. nummer 155 
in IJmuiden, Van Rijswijkstraat, t.h.v. 
nummer 9 in Velsen-Noord, Kruisber-
glaan, t.h.v. nummer 12 in IJmuiden, 
Floraronde, t.h.v. nummer 282 in Vel-
serbroek, Driehuizerkerkweg, t.h.v. 
nummer 48 in Driehuis en Noorder-
laan, t.h.v. nummer 12 in Velsen-Noord.

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

10 november sessies vanaf 19.30 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. U kunt dan in gesprek met de 
aanwezige raadsleden en steunfractieleden. 
De sessies beginnen alle drie om 19.30 uur. 

Sessie:  Kadernota Veiligheid Velsen 
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad 
een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast. 
Gemeenten hebben met veel veiligheids-
vraagstukken te maken, van woonoverlast 
en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, 
huiselijk geweld en ondermijnende crimina-
liteit. E§ ectieve inzet van de gemeente op het 
gebied van veiligheid vereist keuzes  − keuzes 
over o.a. prioriteiten en samenwerking met 

veiligheidspartners. 
Voordat de raad de kadernota kan vaststellen 
moet de raad een actueel beeld hebben van de 
veiligheid in Velsen. De Veiligheidsanalyse 
geeft dat inzicht. Deze beschrijft aan de hand 
van cijfers, informatie, onderzoeksresultaten 
en participatie de veiligheid in Velsen. 

Sessie:  Rekenkamerrapport Infor-
matiebeveiliging (vanaf 19.30 uur in 
Schoonenbergzaal)

De Rekenkamercommissie Velsen heeft 
onderzoek laten doen naar informatiebevei-
liging en privacybescherming in de gemeente 
Velsen. 
De gemeentelijke dienstverlening gebeurt 
steeds meer digitaal. Door de groeiende 
hoeveelheid privacygevoelige informatie 
staan gemeenten, net als andere organisa-

ties, voor grote uitdagingen op het vlak van 
informatiebeveiliging en privacy en zijn ze 
zich ook steeds meer bewust van de risico’s 
die incidenten op dit vlak met zich kunnen 
meebrengen. Het is hierdoor belangrijk om 
de informatiebeveiliging op orde te hebben en 
weerbaar te zijn tegen dreigingen als cyber-
crime. 

Sessie: 2e bestuursrapportage (Finan-
ciën) (vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)

In de 2e bestuursrapportage rapporteert het 
college over de fi nanciële afwijkingen ten op-
zichte van de begroting 2022. Deze rapporta-
ge is het laatste moment waarop de raad kan 
bijsturen op de begroting 2022. De rappor-
tage biedt inzicht in de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van de begroting, 
nieuwe ontwikkelingen en de fi nanciële 

gevolgen. Daarbij is het uitgangspunt dat er 
gerapporteerd wordt op afwijkingen.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan 
kunt u zich tot donderdag 10 november, 12.00 
uur aanmelden via e-mail: gri¬  e@velsen.nl 
of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan tot donderdag 13 oktober, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri¬  e@velsen.nl. De raadsle-
den ontvangen uw reactie dan nog vóór de 
vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen en stukken naar htp://velsen.
raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 10 NOVEMBER

Bekendmakingen

Ik woon al sinds mijn geboorte in 
IJmuiden en draag graag een steentje 
bij aan mijn omgeving. Tijdens mijn 
studiejaren ben ik gestart met vrijwil-
ligerswerk en na enkele jaren heb ik 
ervoor gekozen om mijn mouwen op te 
stropen en politiek actief te worden. 

In mijn rol als raadslid in de gemeente wil ik 
ervoor zorgen dat wij met z’n allen fi jn en vei-
lig kunnen wonen. 
Ik zie dagelijks dat een fi jne buurt bijdraagt 
aan het gevoel van veiligheid. Dat wil ik graag 
terugzien in alle wijken in Velsen. Dat is de 
reden dat ik mij inzet voor de bevordering van 
veiligheid en de aanpak van overlast voor alle 
Velsenaren van jong tot oud. 
Problemen in een wijk zijn er niet van de ene 
op de andere dag, maar ontstaat als het jaren-

lang niet aangepakt wordt. De verandering 
kan dan jaren duren om dingen weer op orde 
te krijgen. En zelfs als we denken op de goede 
weg te zijn, kan het toch ineens misgaan. Daar-
om is het goed om te blijven investeren in de 
lee± aarheid van wijken, dit kan door buurt-
huizen, meer speelplekken, goede straatver-
lichting en meer groen in de openbare ruimte.
Door in te zetten op een andere inrichting van 
de openbare ruimte met speel- en beweeg-
plekken voor kinderen, volwassenen en oude-
ren brengen we Velsen in balans. 
We stimuleren ontmoeting en beweging en 
vergroten zo de onderlinge betrokkenheid in 
wijken. Dit is hard nodig in een tijd waarin 
ieder zich individueel en vooral digitaal door 
de samenleving beweegt. Een tijd waarin we 
soms vergeten om ons heen te kijken, er voor 
elkaar te zijn. 

We moeten als gemeente meer mogelijkheden 
bieden om op een laagdrempelige manier te 
bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarvoor 
zijn speelplekken voor kinderen nodig, maar 
ook beweegruimte voor volwassenen en ou-
deren. Bewegen en ontmoeting in de buiten-
ruimte is belangrijk voor de gezondheid, maar 
zorgt ook voor verbinding met elkaar. 
Een fi jne leef- en woonomgeving kan alleen 
als we samen de schouders eronder zetten. 
Daarvoor zijn de contacten met inwoners, 
verenigingen en ondernemers waardevol. Dus 
ziet u kansen om in uw wijk de lee± aarheid te 
vergroten, dan kom ik graag bij u langs langs.  

Raadscolumn Ahmet Karateke (PvdA Velsen): Leefbare 
wijken met aandacht voor elkaar
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Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon
Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je 
nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is BuitenGewoon 
een tuinproject gestart in Velser-
broek en IJmuiden. Wie na deze 
sociaal stille tijd behoefte heeft aan 
gezelschap en leuke dagbesteding, is 
welkom in een van de tuinen.

Aan de slag in de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg een praatje 
maken. Op dinsdagen worden er 
workshops, zoals groente pekelen en 
herfst/winter tuinieren, bij de Bloei-
boei georganiseerd.
Ook heeft BuitenGewoon andere 
locaties waar activiteiten gedaan 
worden zoals de Animal Farm in 
Beverwijk. Animal Farm is de kleinste 
dierentuin van Nederland. Deelne-
mers kunnen hier dieren verzorgen 
en de moestuin onderhouden.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 17.00 uur; en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 geopend. 
De lunch is inbegrepen. In Velser-
broek (locatie Galle Promenade) kun 

In de tuin van BuitenGewoon 
vermaakt iedereen zich.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Sinterklaas en zijn gevolg 
kan weer feestelijk onthaald worden 
in Velsen! Stichting Sint Nicolaas 
Comité IJmuiden heeft Sinterklaas 
gesproken en samen vonden zij dat 
na twee jaar afwezigheid de traditio-
nele aankomst met de boot op de 
Loswalkade niet kon ontbreken. Bij 
de mooiste dag van het jaar hoort 
immers een warm onthaal aan de 
kade voor Sint en zijn vrolijke 
escorte. Het comité heeft de handen 
uit de mouwen gestoken en in 
samenwerking met sponsoren en de 
Evenementenafdeling van Gemeente 
Velsen ervoor gezorgd dat de Pakjes-
boot op 12 november toch kan 

aanmeren! Dit betekent dat de 
Pakjesboot vanaf 12.00 uur kan 
worden verwacht aan de Loswal-
kade. Om 13.00 uur rusten Sint en 
Piet even uit, waarna het programma 
rond 13.10 uur weer verdergaat op 
het Kennemerplein. Het feest daar 
duurt tot ongeveer 14.00 uur, waarna 
het gezelschap lopend richting Plein 
1945 zal vertrekken om het plein als 
vanouds op stelten te zetten. Rond 
16.00 uur eindigt de intocht.
De intocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door verschillende spon-
soren, BIZ Kennemerlaan, BIZ 
Centrum IJmuiden en Winkelstich-
ting Plein 1945.

Sint zal weer warm worden onthaald aan de Loswalkade. Foto: aangeleverd

Sinterklaas komt weer met de 
boot naar IJmuiden

Heksen en griezels in 
Santpoort
Santpoort-Noord – Het was nogal een 
enge bedoening in het winkelgebied 
van in Santpoort afgelopen zaterdag in 
verband met Halloween. Diegenen die 
durfden deden de ‘trick or treat’ route, 
er waren spookachtige acties en er 
waren diverse griezelige spelletjes te 
doen. Het bleek dat de kinderen van 
Velsen bijzonder dapper zijn en 
gewoon genoten van al dat griezeligs. 

 Foto: Doris Ackermann

THUIS IN SANTPOORT

Een schoon oord
Door: Jos Diekstra

Santpoort - Aan de Hoofdstraat 268, hoek Johan van Beemlaan, staat de 
fraaie villa `Schoonoord` op de gronden van de vroegere blekerij Zorgvrij. 
En inderdaad: het is een schoon oord met een weids uitzicht, nu helaas 
overschaduwd door allerlei wegen en hoge gebouwen. Huize Schoon-
oord heeft niet altijd zo geheten. In 1791 koopt Hendrik Lits uit 
Amsterdam het pand en geeft het de naam `Litslust`. Drie jaar later wordt 
het verbouwd en vergroot tot een statig herenhuis met een rijkversierde 
witte middengevel (m.n. de dakkapel). Lits overlijdt in 1798 en het huis 
komt twee jaar later in bezit van mr. Jan Bondt, die het de uiteindelijke 
naam `Schoonoord` geeft. Schoonoord groeit uit tot een kleine buiten-
plaats met moestuinen, broeikassen, een boomgaard, een orangerie, 
stallen, een koetshuis en een boerenwoning. Rond de eeuwwisseling 
wordt een deel van de gronden verkaveld en verkocht. Alleen het heren-
huis met een tuin resteert. In de jaren 1950 tot 1993 hebben respectieve-
lijk de huisartsen Hekman en Van Wely hun praktijk in de villa gehad, van 
wie de laatste in het ornament bovenin de gevel zijn familiewapen heeft 
laten aanbrengen (inmiddels verwijderd). Het huis is een dubbelhuis, te 
zien aan het `dubbeldak`. De gevel heeft een classicistische indeling. De 
vensters hebben in de 19e eeuw een andere raamindeling gekregen en 
werden van zonneblinden voorzien. De serre links is in 1912 aangebracht. 
Op het achterste dak bevindt zich een ijzeren klokkenstoel met een luid-
klok. Het verhoogde plateau met hardstenen palen, verbonden door 
versierd ijzerwerk versterkt de voorname uitstraling van dit statige heren-
huis. Schoonoord is een door het rijk beschermd monument.
Stichting Santpoort. 

Foto: Florian van der Horst

IJmuiden - Wethouder Steijn heeft 
een bijzondere expositie geopend bij 
Sluis 751 op de Lange Nieuwstraat. 
Zeven kunstenaars exposeren met 
hun kunstwerken en laten hun visie 
op IJmuiden zien. Alle kunstenaars 
hebben een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. Met het maken van 
kunst ontwikkelen zij zich, wat zij ook 

inzetten in hun dagelijkse leven. Door 
middel van samenwerking tussen De 
Waerden, stichting Buiten Gewoon, 
Reakt en Sluis 751 is deze expositie 
tot stand gekomen. De expositie is 
nog te zien tot en met 25 november 
2022 in Sluis 751. Loop lekker binnen 
en geniet met een kopje ko�e van de 
kunstwerken. https://sluis751.nl.

Wethouder Marianne Steijn opende met plezier de tentoonstelling. 
Foto: aangeleverd

Mijn IJmuiden: wethouder Steijn 
opent een bijzondere expositie

Fietswerkplaats Welzijn Velsen
IJmuiden - Welzijn Velsen is deze 
week gestart met het verplaatsen 
van de �etsenwerkplaats uit het 
voormalige buurthuis De Spil in 
IJmuiden naar de Neckstraat. Welzijn 
Velsen is verzocht het pand voor 1 
november te ontruimen. 
Nu gaat de werkplaats verder in een 
ruimte met 100 vierkante meters, dat 
is een verdubbeling van de 
oorspronkelijke situatie. Welzijn 
Velsen vindt het belangrijk dat het 

werk behouden blijft om �etsen op 
te knappen voor minima. Het werken 
aan de �etsen is meteen een vorm 
van participatie en dagbesteding. 
Eind november wordt de opening 
van de nieuwe locatie verwacht. 
Verder worden gesprekken gevoerd 
met enkele partijen om een bredere 
basis te vormen, het werk langdurig 
uit te kunnen voeren en verbetering 
van de huidige situatie door te 
voeren.

je dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de 
handen uit de mouwen steken. Ook 
hier wordt voorzien in een gezonde 
lunch. De Animal Farm is op maan-
dagen en vrijdagen van 9.00 tot 
17.00 uur en op woensdagen van 
9.00 tot 13.00 uur geopend voor 
deelnemers, een lunch is bij deze 
locatie ook inbegrepen.

Meld je aan
Zin om te tuinieren, dieren te 
verzorgen of help je graag als vrijwil-
liger? Meld je aan of vraag om meer 
informatie via aanmelden@st-bg.nl 
of 023 5831511. 
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Beladen Veteranendag Velsen
De documentaire van Vik Franke, 09:11 Zulu, roept heftige emoties op. Foto: Reinder Weidijk

Vervolg van voorpagina.

Burgemeester Frank Dales
Frank Dales staat er, vooral bij de 
pers, om bekend dat hij à la minute 
en bevlogen speecht. En het onder-
werp grijpt hem zichtbaar aan, juist 
dit jaar. ,,Want het is belangrijk 
mensen te ontmoeten die in dezelfde 
omstandigheden hebben gediend. 
De dingen die jullie gezien hebben 
kunnen niet aan iedereen worden 
verteld. Bij veel mensen wordt het 
basisgevoel van veiligheid aangetast 
door de huidige dreiging en onzeker-
heid. Iedereen is in verwarring en op 
zoek naar zekerheden. En veteranen 
zijn net mensen. De oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne rijt oude 
wonden open. Dank jullie wel voor 
het beschermen wat ons dierbaar is. 
Daar hebben jullie voor gevochten.’’ 
En: ,,Je moet als militair wel van 
mensen houden. Je werkt in een 
groep en met die groep moet je het 
doen. Tijdens een oorlog weet je pas 
wat 24/7 betekent. Je ziet hartver-
scheurend leed onder de bevolking 
en dat gaat dag en nacht door. Er 
gebeuren nu dingen in Oekraïne 
waar je je bijna niet in kunt 

verplaatsen en die ik in gesprekken 
heb gehoord. De eerste zin in een 
telefoongesprek: ‘Leef je nog?’ Geen 
contact meer met iemand kunnen 
krijgen kan twee dingen betekenen. 
De dood of de telefoon stuk.’’ Het 
Wilhelmus wat daarna uit alle 
monden klinkt krijgt een andere 
lading. 

09:11 Zulu
En dan volgt de documentaire van 
Vik Franke, 09:11 Zulu. De documen-
taire die deze Veteranendag een 
andere insteek geeft dan anders, die 
schokt, ogen opent en stil maakt. De 
documentairemaker volgt gedu-
rende twee maanden taakgroep 
Viper, een groep commando’s die van 
2006 tot 2010 verkenningsmissies 
uitvoerde in de Afghaanse provincie 
Uruzgan. In de documentaire is de 
eenheid onderweg naar een berm-
bommenbouwer wanneer die om 
09:11 Zulu-tijd, een militaire tijdsaan-
duiding voor 13:41 Greenwich Mean 
Time, in een hinderlaag loopt. De 
beelden worden afgewisseld met de 
woorden van Franke. Een stoere man, 
gekleed in camou�agepak. Een 
imponerende man, relativerend en 

met humor. ,,Excusez le mot’’, werd 
een paar keer gehoord als hij niet 
anders dan met krachttermen kan 
uitdrukken wat de beelden teweeg-
brengen. Bij hem. Bij de zaal met 
veteranen. De rode draad van de 
documentaire is de paradox, de 
tegenstelling dus, tussen de realiteit 
en de beeldvorming die ontstaat 
door de media. Wat is ‘the ground 
truth’ de werkelijke situatie ter 
plekke? Wat is de impact op de ziel 
van de man die moet doden voor zijn 
geld? Maar ook: ,,We should have 
been dead Vik. But we enjoyed also 
the shit out of it.’’ Franke sluit af: ,,In 
2011 dacht ik: ‘Wat moet ik nu nog 
heftig vinden?’’ En dan breekt de 
man. Hij vertelt over zijn dochter 
Jackie die dat jaar werd geboren. Hij 
gaat van het toneel af maar komt 
terug om met een gebroken stem 
waar niet uit te spreken emoties in 
doorklinken om een saluut te 
brengen. Een saluut aan de mensen 
die er niet meer zijn. Burgemeester 
Dales is bijna letterlijk sprakeloos. 
Dat maken we niet vaak mee. ,,Wat 
een verschil tussen Den Haag en de 
media en ‘on the ground’. Wat laten 
we onze militairen in de steek.’’ 

TYPISCH IJMUIDEN 

De gele en blauwe vloot
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp 
aan de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor 
de nieuwe tijdelijk vaste bezoekers van de Viskade.

Door Erik Baalbergen

Viskotters, trawlers, sleepboten, olie- en waterboten, de ferryschepen 
King Seaways en Princess Seaways, reefers en werkschepen: we komen ze 
allemaal tegen in de Vissershaven. Maar sinds kort zijn daar de gele vloot 
van de loodsen en de blauwe vloot van de vletterlieden als vaste bezoe-
kers bijgekomen. Tijdelijk dan. De gele vloot bestaat uit de gele loodsten-
ders van het Loodswezen Amsterdam-IJmond. Deze tenders worden 
ingezet om loodsen van en naar schepen te brengen. De loodsen zorgen 
er weer voor dat de zeeschepen veilig van zee naar de havens en vice 
versa varen. De loodsen werken vanuit hun kantoor op Sluiseiland. De 
tenders, met namen als Draco, Endeavour en Lacerta, liggen dicht bij het 
kantoor aan een drijvende steiger net buiten de Zuidersluis. Je ziet deze 
snelle tenders regelmatig varen vanaf hun thuisbasis tussen de pieren 
naar schepen soms ver op zee. De blauwe vloot bestaat uit de kleine maar 
zeker niet minder stoere motorboten van de CVV, het Corps van Vletter-
lieden. We kennen vletterlieden vooral van het aanmeren (vastleggen) en 
ontmeren (losmaken) van zeeschepen aan de kades, de IJ-palen en in de 
sluizen. Maar daarnaast verlenen de vletterlieden allerlei diensten rond 
schepen op het water. De motorboten Boatman-1, Boatman-3, 
Boatman-4 en Boatman-5 spelen bij hun werk een grote rol. De vletter-
lieden werken vanuit hun hoofdkantoor bij de Zuidersluis op Sluiseiland. 
De motorboten liggen aan dezelfde steiger als de loodstenders. Om die 
drijvende steiger draait het nu. Deze gaat zo eens in de tien jaar naar een 
scheepswerf voor onderhoud. Dat is nu dus het geval. De gele tenders en 
de blauwe motorboten moeten dus voor enkele maanden uitwijken. Ze 
hebben een nieuwe tijdelijke aanlegplaats gevonden aan de Viskade aan 
het einde van de Vissershaven. De loodsen hebben zelfs hun kantoor 
tijdelijk verhuisd naar Les Halles. De vletterlieden, die ook veel rijdend 
materieel hebben, blijven vanuit hun hoofdkantoor werken. Voor het 
aanmeren van de laag op het water gelegen motorbootjes is een drijvend 
platform neergelegd. De hogere loodstenders kunnen direct aanmeren. 
Op de kade is een generator geplaatst om de loodstenders, als ze stil 
liggen, te voorzien van stroom. Een aparte manier van walstroomlevering, 
maar het is slechts tijdelijk. Voor de vishappers en kantjepikkers onder 
ons is de tijdelijke verhuizing een mooie gelegenheid om de stoere gele 
en blauwe vaartuigen ‘ns van wat dichterbij te bekijken. En dat kijken doe 
je met je ogen, niet met je voeten, want een vaartuig betreden mag 
natuurlijk niet zonder toestemming van de kapitein!

 Doorkijkje vanaf het parkeerplaatsje aan de Dokweg naar de Viskade met de 
tijdelijke vaste bezoekers van de gele en de blauwe vloot. Foto: Erik Baalbergen

Driehuis - Skandika is in onze regio 
natuurlijk met name bekend vanuit 
de Scandinavische kledingwinkel in 
Driehuis. Tenslotte bestaat de winkel 
al ruim 31 jaar! Toch bestaat de orga-
nisatie erachter al veel langer, ruim 
41 jaar. Van oorsprong was het een 
groothandel- en agenturenbedrijf 
dat handelde in en met Scandinavi-
sche bedrijven en door exclusieve 
winkels verspreid door heel Neder-
land verkocht.

Uitdagende baan bij Skandika winkel is momenteel een extra perso-
neelslid nodig, die het leuk vindt om 
met enthousiaste collega’s parttime 
op een gezellige manier samen te 
werken.

Afwisseling en toekomstperspectief
Er is echter nog iemand nodig: Vanaf 
2023 wordt van start gegaan met 
vertegenwoordigingen en groot-
handel van verschillende Scandinavi-
sche damesmode merken, die in de 
winkels al verkocht worden maar ook 
al in verschillende ándere winkels 
verkocht worden. Dit betekent een 
uitdagende baan met veel afwisseling 
en toekomstperspectief. Samen met 
de, relatief jonge, eigenaresse wordt 
dit opnieuw opgezet. Zowel vanuit de 
showroom als reizend in Nederland. In 
de komende jaren zou dit moeten 
gaan betekenen dat dit een belangrijk 
onderdeel van de organisatie wordt 
waarmee, bij behaald resultaat, ook 
een extra beloning in het verschiet 
ligt. De hoop bestaat dat in deze regio 
enthousiaste, representatieve werk-
zoekenden te vinden zijn die zowel 
het leuk vinden om in de exclusieve 
winkel te werken als de uitdaging aan 
willen gaan om de relatief zelfstandige 
en uitdagende baan binnen het 
bedrijf te gaan vervullen. 

Loyale klantenkring
De winkel draait de afgelopen jaar 
boven verwachting, net als het �liaal 
in Wageningen. Het aantal nieuwe 
klanten neemt toe en bij iedere actie 
die wordt georganiseerd komt men, 
vaak met partners, uit het hele land 
naar Skandika toe. Dit betekent dus 
een loyale klantenkring die de kwali-
teit en service die wordt geboden, 
samen met de exclusieve kleding, 
enorm weet te waarderen. Voor de 

 Skandika is in onze regio met name bekend vanuit de Scandinavische kledingwinkel 
in Driehuis. Foto: aangeleverd

Bomenwandeling door park 
Velserbeek
Velsen-Zuid - Op zaterdag 5 
november organiseert de Historische 
Kring Velsen in samenwerking met 
bomenspecialist John Todirijo een 
bomenwandeling door het park 
Velserbeek. Na het succes tijdens de 
Summer Park Sessies in september 
herhaalt John deze wandeling in 
herfstsfeer met mooie kleuren en 
veel paddenstoelen. Hij zal van alles 
vertellen over de historie en inrich-
ting van het park en vele wetens-
waardigheden over de prachtige 
oude bomen die in het park staan. 
John is eigenaar van een adviesbu-
reau voor tuin- en landschapsinrich-

ting met projecten in binnen- en 
buitenland en is gedurende 18 jaar 
eindverantwoordelijk geweest voor 
alles wat groen is in de gemeente 
Bloemendaal. Hij is dus een expert 
op groengebied, die zich nu heeft 
verdiept in park Velserbeek en zijn 
kennis tijdens de wandeling met u 
zal delen. De wandeling duurt ca. 1,5 
uur en start om 13.00 uur vanaf het 
hoofdgebouw Velserbeek. U kunt 
zich aanmelden via secretariaat@
historischekringvelsen.nl. Er kunnen 
maximaal 20 mensen meewandelen 
en er zijn geen kosten aan de wande-
ling verbonden.
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Velsen - Het moest er eens van 
komen: een boek over Velsenaren. 
Niet zomaar inwoners van Velsen, 
maar personen die een stempel op de 
gemeente hebben gedrukt. Of hier 
hun bakermat hadden en later (inter-
nationaal) bekend zijn geworden. Het 
boek ‘Niet zomaar een Velsenaar’ 
biedt aan de hand van 35 portretten 
of interviews een avontuurlijke reis 
door de eeuwen heen langs 

beroemde (en beruchte) inwoners 
van de gemeente. Te beginnen in de 
tijd van de Romeinen tot aan de dag 
van vandaag. Welke Velsenaar bracht 
de Olympische Spelen van 1928 naar 
Amsterdam? Waar in de gemeente is 
Joop Doderer (ook wel bekend als 
zwerver en tv-held Swiebertje) 
geboren? Wat is de betekenis van 
onderwijzer Pieter Vermeulen voor 
IJmuiden geweest? Waarom was de 

BEROEMDE EN BERUCHTE INWONERS BELICHT IN 

‘Niet zomaar een Velsenaar’

Foto: aangeleverd

AGENDA

DONDERDAG 3 NOVEMBER 
- Museumhuis Beeckestijn: Huis 

open van 11.00 tot 15.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

- Filmtheater Velsen: 17.00 uur Knor 
(6+), 19.30, 19.30 uur Downtown 
Abbey A new era (9+) https://
stadsschouwburgvelsen.nl. 

VRIJDAG 4 NOVEMBER
- Theatergroep Plug In in het Tech-

nisch College Velsen met de voor-
stelling Paal en Zerk. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten à 15,- zijn te 
bestellen via kaarten@theater-
groepplugin.nl of Whatsapp naar 
06-15379248. Plug In is ook te 
volgen op Facebook en op www.
theatergroepplugin.nl. 

- ’t Mosterdzaadje: Beltiukov 
Sisters, aanvang 20.00 uur, Ksenia 
Beltiukova – viool, Dasha Belti-
ukova – �uit, Vital Stahievitch – 
piano, Liszt, Sibelius, Vasks en 
Beltiukov. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625, 
www.mosterdzaadje.nl. 

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 15.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur. 

- Koel: 20:00 uur is er weer een 
jamsessie bij Koel. Ook alleen luis-
teren onder het genot van een 
drankje en hapje is ook leuk. 
Gratis toegang! Theater de 3Klank: 
Driehuizerkerkweg 34A Driehuis. 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 
- Theatergroep Plug In in het Tech-

nisch College Velsen met de voor-
stelling Paal en Zerk. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten à 15,- zijn te 
bestellen via kaarten@theater-
groepplugin.nl of Whatsapp naar 
06-15379248. Plug In is ook te 
volgen op Facebook en op www.
theatergroepplugin.nl. 

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur. 

- Kunstlijn in Santpoort-Noord: 
Thema van de kunstlijn dit jaar is 
‘Stilte’. Maartje Blans, Penny 
Johnson, Rian Peeperkorn en Bob 
Wielaard tonen hun werk vanuit 
hun eigen invalshoek. van 11.00 
tot 17.00 uur, www.cultuurinde-
dorpskerk.nl. Dorpskerk Sant-
poort-Noord, Burg. Enschedélaan 
65, Santpoort-Noord. 

- Filmtheater Velsen: 11.00 uur knor 
(6+), 14.00 uur Boiling Point (12+), 
17.00 uur Corsage (12+), 19.30 uur 
Moonage Daydream (12+). 
https://stadsschouwburgvelsen.
nl. 

- Zee- en Havenmuseum: Mari-
tieme foto- en kaartenruilbeurs in 
het museumcafé. De ruilbeurs is 
gratis na betaling van entree 
(museumkaart en vrijkaart 
geldig). Het museum is regulier 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

ZONDAG 6 NOVEMBER
- Theatergroep Plug In in het Tech-

nisch College Velsen met de voor-
stelling Paal en Zerk, aanvang: 
14:30. Kaarten à 15,- zijn te 
bestellen via kaarten@theater-
groepplugin.nl of Whatsapp naar 
06-15379248. Plug In is ook te 
volgen op Facebook en op www.
theatergroepplugin.nl.

- Deltasingers in De Stek: Het 
ZondagMiddagPodium presen-
teert een optreden van de Delta 
Singers in Wijkcentrum De Stek, 
Heirweg 2A, Velsen-Noord. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. Kaarten à 5 euro (incl. 1 
consumptie) zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255 
510652, Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur. Rondleiding Huis en Tuinen. 
Aanvang 11.00 uur. Opgeven via: 
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. 

- Seniorencentrum Zeewijk: 
optreden Guus v.d Berghe. Het 
wordt een gezellige muzikale 
middag. De zaal is open vanaf 
13.00 uur. Gratis toegang. 
Zeewijkplein 260, IJmuiden. 

- ’t Mosterdzaadje: Ubuntu’s 
Droom, aanvang 15.00 uur. 
Muziektheatergroep ‘Revolve’ 
Luca Warmer – zang Abel Rodri-
guez García – viool Petra Wolters 
– fagot en piano Roelof Meijer – 
contrabas, gitaren, spreekstem. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl.

- Naaldkerk Santpoort: VG-concert 
Oud Goud en RATS, de bijzondere 
combinatie van de Kennemer 
Harmoniekapel Oud Goud en 
Accordeonorkest RATS. Vanaf 
11.30 uur staat de deur open en 
het concert begint om 12.00 uur. 
Toegang is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. 

- Kunstlijn in Santpoort-Noord: 
Thema van de kunstlijn dit jaar is 
‘Stilte’. Maartje Blans, Penny 
Johnson, Rian Peeperkorn en Bob 
Wielaard tonen hun werk vanuit 
hun eigen invalshoek. van 11.00 
tot 17.00 uur, www.cultuurinde-
dorpskerk.nl. Dorpskerk Sant-
poort-Noord, Burg. Enschedélaan 

65, Santpoort Noord. 
- Filmtheater Velsen: 11.00 uur 

Moonage Daydream (12+), 14.00 
uur Corsage (12+), !7.00 uur 
Knor(6+), 19.30 El Houb(12+). 
https://stadsschouwburgvelsen.
nl/. 

MAANDAG 7 NOVEMBER
- Stiltemeditatie in het Kruispunt: 

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

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

- De Naaldkerk: ‘Santpoort Medi-
teert’ met José Rustemeijer, 
Nanda Ramakers, Jeannette 
Meijer en Louise Snoek. Het 
thema van deze keer is: Wat 
bezielt je? En wat is je Heilig? Ook 
Mark Metselaar zal een bijdrage 
leveren. Aanvang: 19:30 uur, Frans 
Netscherlaan 12, Santpoort. Deel-
name is gratis. 

DINSDAG 8 NOVEMBER: 
- Buurthuis de Brulboei: Filmavond 

voor vrouwen. Met de �lm My old 
lady, met in de hoofdrollen 
Maggie Smith (Downton Abbey ), 
Kevin Kline, Kristin Scott-Thomas 
en Dominique Pinon. De �lm 
begint om 20.00 uur en een 
kaartje à 3,50 euro is verkrijgbaar 
aan de zaal. Meer weten? Bel 0255 
510652 Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

WOENSDAG 9 NOVEMBER
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

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

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstel-
ling krijg je informatie op verschil-
lende manieren. Zo is er een electro-
spel, een draaischijf, kijkgaten en 
zijn er videobeelden te zien. Kom 
dus gezellig langs en leer meer over 
de koe! www.spaarnwoude.nl. 
Locatie: Boerderij Zorgvrij. Tijd: 
Tijdens openingstijden van boer-
derij Zorgvrij. 

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Vanaf zondag 2 oktober 2022 is de 
nieuwe speelse, interactieve 

tentoonstelling ‘Over Nachten’ in het 
Pieter Vermeulen Museum te zien. 
De tentoonstelling is gemaakt voor 
kinderen vanaf 3 jaar en gaat over 
nachtdieren. Per 1 november is op 
zondag- en woensdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur het museum 
gewoon open voor publiek. 
Dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend worden 9.00 en 10.30 
uur gereserveerd voor schoolbezoek 
(BO, VO en BSO’s). 

ZEE- EN HAVENMUSEUM 
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Exposities: ‘Op 
de Sluizen van IJmuiden’ en ‘Rozen 
verwelken, Schepen vergaan’. Vier 

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

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

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

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

DE HOFSTEDE
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, expo-
seert in De Hofstede. De expositie is 

te bekijken tijdens de openings-
tijden van de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in de Velserbroek, 
vanaf 26 oktober tot en met februari 
2023. Informatie over het werk en 
de Schildersclub Velserhooft is te 
verkrijgen bij Afke Spaargaren. 
afke.spaargaren@gmail.com. 

ENGELMUNDUSKERK OUD- VELSEN
Schilderijenexpositie Ed de Jong 
tijdens de Kunstlijn. Toegang is 
gratis, openingstijden: Zaterdag 5 
november van 11.00 tot 17.00 uur, 
zondag 6 november van 12.00 tot 
17.00 uur, zaterdag 12 november 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
13 november van 12.00 tot 17.00 
uur. Locatie: Engelmunduskerk Oud 
Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid. Zie 
ook: www.engelmunduskerkoud-
velsen.nl/kunstcultuur. 

’T MOSTERDZAADJE
Expositie van John van den Goor-
bergh, realistisch werk met een 
persoonlijke aanpassing door het 
weglaten of toevoegen van dingen 
of kleur, landschappen en verge-
zichten. Hij maakt gebruik van 
verschillende technieken zoals 
potlood en pentekeningen, aqua-
rellen, etsen, olie- en acrylverf. 
Expositie in de maanden november 
en december te bezichtigen voor en 
na a�oop van de concerten of op 
afspraak met de kunstenaar zelf.
 ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

SLUIS 751
De exposite Mijn IJmuiden. Zeven 
kunstenaars exposeren met hun 
kunstwerken en laten hun visie op 
IJmuiden zien. Alle kunstenaars 
hebben een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. De expositie is te zien 
tot en met 25 november 2022 in 
Sluis 751. Loop lekker binnen en 
geniet met een kopje ko�e van de 
kunstwerken. https://sluis751.nl. 

RAADHUIS VAN DE KUNST
In de weekenden van 5,6 en 12,13 
november kunt u in de centrale 
expositie in Raadhuis voor de Kunst 
van een groot deel van de Velsense 
Kunstenaars een of meer werken 
zien. De deelnemers zijn: Marieke 
Adrichem, Carolien van den Bemt, 
Jeroen E�ern, John van den Goor-
bergh, Evelien Grosheide, Bettine 
Heslinga, Arthur Kempenaar, 
Mariska Hofman, Tanja Koelemij, 
Winnie Meijer Rob, Petra C M 
Meskers. Larissa Neslo, Alex Rezni-
kova, Dakmar Scholten, Tiny Sche-
pers, Afke Spaargaren Annet van der 
Vlugt, Joop Stoop, Annalinde Wage-
naar, Sasja Wagenaar, Henk Zwanen-
burg. Torenstraat 7, 
Velsen Zuid, toegang gratis. 

vis van Gerard van Es in het havenge-
bied zo geliefd? In het 3 november 
verschenen boek geven auteurs Pieter 
van Hove en Gwendelyn Luijk 
antwoord op al deze vragen. Aan bod 
komen verder Velsenaren als Cornelis 
Vreeswijk, het geslacht Brederode, 
Jack Spijkerman, Hans Klok, Cor 
Vrolijk, Olga Commandeur, Paula 
Reiding, het trio The Shepherds, te 
veel om allemaal op te noemen. Alle 
verhalen zijn rijkelijk geïllustreerd met 
foto’s en tekeningen waarvan vele 
nog nooit eerder zijn gepubliceerd. 
Het boek telt 160 pagina’s en heeft 

een harde kaft. De verkoopprijs van 
het boek is 19,50 euro. ISBN-nummer: 
978-90-827380-1-8. ‘Niet zomaar een 
Velsenaar’ is vanaf donderdag 3 
november verkrijgbaar bij: ReadShop 
IJmuiden, Marktplein 33 in IJmuiden; 
Bredero Boeken, Hoofdstraat 234 in 
Santpoort-Noord; Primera Prince aan 
de Planetenweg 62; ReadShop Bever-
wijk, Breestraat 77 in Beverwijk en via 
de site van Telstar.

In de volgende editie van de Jutter | 
Hofgeest een verslag van de presentatie 
van het boek. 
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Velsen - Jeroen Weber is wandelcoach. 
Hij neemt je mee de natuur in om al 
lopend een stapje terug te doen. 
Wandelen in de prachtige natuur die 
Velsen rijk is, heeft positieve gezond-
heidse�ecten op mensen die worstelen 
met stress, een burn-out, vastlopen in 
hun werk, gezin of relatie en mensen 
die kampen met onzekerheden en 
angst in hun leven. Laten we eerst even 
benadrukken wat Jeroen niet doet. Hij 
is geen psycholoog die tegenover je op 
een stoel zit, hij is geen personal trainer 
die zorgt dat je na drie sessies 100 push 

ups doet, hij geeft geen les in Nordic 
Walking en bomen knu�elen mag 
maar hoeft niet. Wat is Weber Wandel-
coaching dan wel? 

Perfecte balans 
Jeroen vertelt terwijl we door Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland wandelen: ,,Ik 
ben geboren en getogen in Velsen en 
heb een vrouw en twee kinderen. Mijn 
achtergrond is docent Bewegingswe-
tenschappen. Én ik hou van de natuur. 
Mijn vrouw en ik waren allebei druk, 
veel stress, en toen dachten we: ‘Dit 

Wandelcoach Jeroen Weber 
loopt náást je

De natuur maakt dat je gedachten loskomen. Foto: Ingeborg Baumann

willen we niet meer’. We hebben de 
keus gemaakt om ons meer op de 
kinderen te focussen. Ik ging de oplei-
ding tot Wandelcoach doen. En dit 
voelt niet eens als werken, we hebben 
een perfecte balans gevonden.’’ 

Natuur is als het leven zelf 
,,Waarom ik heb gekozen voor het 
wandelen in de natuur? De natuur is 
een ontspannende omgeving met �jne 
prikkels. Tijdens het wandelen kom je 
al in beweging, wij hoeven elkaar niet 
aan te kijken, wat ruimte geeft voor je 
gedachten. Als het stormt of onweert 
lopen we niet maar regen en wind 
brengen je juist in het hier en nu. Je 
lééft, je hebt het ge�ikt! En wandelen 
maakt de (geluks)stof dopamine vrij, 
dat is een positieve bijvangst.’’ 

Vastlopen 
,,Je wilt iets anders waarbij ik gemoti-
veerd mijn vakkennis inzet. Alles is 
bespreekbaar en je blijft zelf in regie. 
De coaching staat los van zorgverze-
keraars, er is geen druk. De focus ligt 
op het gesprek. Je mag zijn wie je 
bent, onvoorwaardelijke acceptatie.’’ 

Vertel maar 
Op weg naar de redactie merkt de 
verslaggever dat ze tijdens het inter-
view zelf van alles begon te vertellen. 
En dat is niet gebruikelijk. 
https://www.weberwandelcoaching.nl/. 

MEESTER SERNÉ VERTELT
Meester Serné was 41 jaar leerkracht in IJmuiden op de Marnixschool. 
De naam van deze school veranderde later in Het Kompas. Hij deelt 
zijn belevenissen en herinneringen regelmatig met ons in een 
column. 

Dinosaurussen in groep drie 
van de Marnixschool
In 1993 had ik voor het eerst groep drie. Het was de tijd, waarin veel 
aandacht in de media was voor Dino’s. De kinderen spaarden allerlei 
Dinoknu�els, plaatjes voor in albums, dekbedovertrekken, T-shirts en 
meer van dat soort spullen. De zesjarigen konden mij precies vertellen wat 
een Dyplodocus, Tyrannosaurus Rex en Brontosaurus voor wezens waren. 
Tijdens klassengesprekken was duidelijk, dat daar de interesse lag. Ik 
probeerde mijn lessen daarop te laten aansluiten. Als leerkracht uit groep 
acht, met geen enkele ervaring in groep drie, was dat een hele uitdaging. 
Ik sleepte allerlei boeken op kinderniveau mee uit de bibliotheek en 
probeerde mijn taal- en rekenlessen bij hun leefwereld te laten aansluiten. 
Zo kregen begrippen als ‘groot, kaak, tand, kies, kilo enzovoorts’, inhoud. 
Ze leerden die woorden schrijven en lezen. Dinoknu�els, foto’s en andere 
spullen werden van huis meegenomen en in de klas tentoongesteld. 
Kinderen schreven korte zinnetjes op grote vellen, die ook opgehangen 
werden. Een echt Dinoparadijs. De tijd voor het maken van lampions voor 
Sint Maarten brak aan. En natuurlijk mocht een Dinolampion niet 
ontbreken, vonden de kinderen. Toen stond ik als ex- leerkracht groep 
acht voor een probleem. Zesjarigen moet je overal bij assisteren. Gelukkig 
waren er ouders die hun hulp aanboden. Er werden zakjes met ballonnen 
gekocht, voor het lijf waarin het lampje moest komen. Kinderen konden 
die ballonnen niet opblazen. Dat werd in de klas door ouders gedaan. 
Vervolgens werd het beplakt met vliegerpapier met behangersplaksel, ook 
weer met behulp van ouders en opgehangen in de klas om te drogen. 
Toen het droog en hard was, konden de kinderen die opgeblazen 
ballonnen zelf met verf decoreren. Ik had een mal gemaakt voor de hals-
helften, waar de kop aan vast zat. Kinderen knipten de mal, met ouder-
hulp, uit en trokken dit over op karton, waarna alles werd uitgeprikt. Want 
prikken konden ze wel, geleerd op de kleuterafdeling. Tenslotte werden 
alle onderdelen aan elkaar geplakt, 
ook dit keer met ouderhulp, de 
ballonnen werden doorgeprikt, een 
gat geknipt voor het lampje, twee 
touwtjes aan de romp geniet en 
alle resultaten in de klas opge-
hangen. Op de dag van Sint 
Maarten ging alles mee naar huis. 
Op lampjesavond ben ik stiekem 
een rondje door de wijk gelopen 
om te kijken en zag kinderen uit 
mijn klas met Dinolampions lopen. 
Groep drie was een leerzame, leuke 
tijd. Ik ervan heb genoten. Maar… 
voor één jaar. Groep drie... een vak 
apart. 

Foto: Pixabay

IJmuiden - Mamalou vertelt: ,,Het 
geven begint op 11 november met Sint 
Maarten. Op die avond geef ik weer 
iets speciaals als de kinderen een 
ongezond opgehaald snoepje met veel 
suiker en E-nummers inleveren. Dit jaar 
kunnen ze kiezen voor ‘mooi’ of ‘goed’, 
al wil ik nog niet verklappen wat ze 
krijgen. Ook aan de ouders is gedacht, 
die door weer en wind altijd klaar staan 
om hun kinderen te begeleiden. Voor 
hen is er een grabbelton’’, lacht ze, 
,,zodat ook in hen het kind tot leven 
komt. Wees er vroeg bij, want op is op.’’

Kunstlijn 2022
In het weekend dat er op volgt is het 
Kunstlijn ‘22. Iedereen is dan ‘s middags 
welkom in de Waalstraat waar 
Mamalou de rollen eens wil omdraaien. 
,,Voorheen zette ik de kinderen altijd 
creatief aan het werk, denk aan het 
Havenfestival, de zwemvierdaagse, de 
Parksessies of de blijheid in Velserbeek 

of in de speeltuin. De afgelopen jaren 
heb ik zelf veel geschilderd. In mijn 
kleurrijke huisje mag iedereen op 12 en 
13 november mijn werk zien en beoor-
delen. Wat zie jij? En wat heb ík erbij 
gevoeld en bedoeld. Dat kan mooie 
gesprekken opleveren.”

Gevonomie
Het werk is zeer uiteenlopend qua 
genre. Van portretten tot abstracten. 
Graag wil ze eens horen wat jou het 
meeste aanspreekt. Wanneer je iets 
mooi vindt, kan het ook nog zijn dat 
het straks bij jou aan de muur hangt. 
Een dikke beurs hoef je daarvoor niet 
mee te brengen, want het gaat bij 
Mamalou nog steeds om de blijheid. Er 
zijn ook ingelijste aquarel tekeningen 
en kleurplaten, gewoon om weg te 
geven. ,,Ik kan het niet allemaal zelf 
aan de muur hangen en ik maak geen 
opslag-kunst. Dus lieve mensen, maak 
er een gezellig blij weekend van en 

Gevonomie bij Mamalou, voor 
blije gezichtjes, ook die van jou!

Het kunstwerk kan zo maar aan je 
muur komen te hangen.
Foto: aangeleverd

geniet eens op een andere manier van 
kunst, zonder stil te zijn, zoals het in 
een museum hoort en misschien dat je 
nog een gesigneerd werkje scoort.’’ Dus 
12 en 13 november thuisexpo bij 
Mamalou, Waalstraat 130 IJmuiden. 
‘Gevonomie bij Mamalou’, voor blije 
gezichtjes, ook die van jou!

Regio - Vroeger werd een uitvaart 
gekenmerkt door veelal zwarte kleding 
en bepaalde vaststaande rituelen. De 
rituelen varieerden naargelang het 
geloof van de overledene, maar in grote 
lijnen kun je stellen dat er één uitvaart-
draaiboek was met kleine verschillen in 
de uitvoering. In deze tijd kan je een 
uitvaart helemaal op ‘je eigen manier’ 
vormgeven. Of dat nu in een kerk of 
een uitvaartcentrum is, de overledene 
of diens nabestaanden bepalen. 
Natuurlijk is dat een goede ontwikke-
ling. Uitvaarten worden persoonlijker 
en er is heel veel mogelijk. De nieuwe 
lichting uitvaartverzorgers, veelal 
werkend als zzp’er en ook vaak inge-
huurd door de grotere uitvaartbe-
drijven, spelen hier handig op in. Een 
uitvaart moet uniek, spraakmakend en 
onvergetelijk zijn maar daarbij hoort 

Etiquette? vaak ook een uniek prijskaartje. Je zou 
je kunnen afvragen voor wie je die 
uitvaart zo uniek maakt: voor de overle-
dene of voor de naamsbekendheid van 
de uitvaartondernemer. Natuurlijk is het 
een goede ontwikkeling dat we kunnen 
bepalen dat we in het crematorium 
meezingen met het lij�ied van de over-
ledene of dat een kleinkind nog een 
dansje doet voor opa of oma maar laten 
we blijven bedenken waar het om gaat: 
afscheid van een geliefde. Misschien is 
een ‘beetje’ etiquette helemaal zo gek 
nog niet: bij een uitvaart kan het een 
gevoel van troost geven als het afscheid 
op een vertrouwde manier wordt vorm-
gegeven. Liturgie, kledingvoorschriften 
of ‘ko�e met cake’, waar het uiteindelijk 
om draait is respect. Respect voor de 
overledene en voor de nabestaanden.

Martin Uitendaal
Uitvaartverzorging Uitendaal

Waar het uiteindelijk om draait is 
respect. Foto: aangeleverd

Santpoort - Op vrijdag 4 november 
om 20.00 uur treden in ‘t Mosterd-
zaadje de getalenteerde zusjes 
Beltiukova(Minsk) op. Het zijn de �ui-
tiste Dasha en de violiste Ksenia. 
Samen met de pianist Vital Stahie-
vitch (Minsk) hebben ze een gevari-
eerd programma dat in verschillende 
combinaties uitgevoerd wordt. 
Muziek voor trio, duo en pianosolo. 
Trio’s van van Sergey en Nikita Belti-
ukov en Dmitri Sjostakovitsj. Voor 
viool en piano twee werken van de 
Finse componist Jean Sibelius, voor 
�uit en piano werk geïnspireerd op 
de natuur van de Letse componist 
Peteris Vasks en de volksmuziek van 
de Hongaarse Bela Bartok. Pianosolo 
schittert Vital Stahievitch in een van 
de meest formidabele composities 
die Franz Liszt schreef. Het is de 
duivels moeilijke, heel bijzondere 
Dante Sonate. 

‘Ubuntu’s droom’: een live 
luisterboek
Muziektheatergroep ‘Revolve’ komt 
op zondag 6 november om 15.00 uur 
in ‘t Mosterdzaadje met een nieuwe 
muziekvoorstelling. Waan je in de 

ware droomwereld met ‘Ubunta’s 
Droom’: Een kijk- en luisterervaring 
voor de ziel in de vorm van een live 
luisterboek. De uitvoerenden zijn: 
Luca Warmer – zang, Abel Rodriguez 
García – viool, Petra Wolters - fagot 
en piano en Roelof Meijer - 
contrabas, gitaren en spreekstem. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Toegang 
vrij. Na a�oop collecte.  

Ongekend talent en 
muziektheatergroep Revolve

Ksenia en Dasha Beltiukova in ’t 
Mosterdzaadje. Foto: John 
Oosterhuis
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drank-
buffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting
(afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27.
toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticon-
ceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel
van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haar-
loos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg
met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54.
roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uit-
roep van een schildwacht; 65. knevel; 67. projectieplaatje; 68. uit-
roep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76.
koninklijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78.
bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.

Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest;
4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de
grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
werpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets
overhellen; 66. deel van de hals; 67. laagte tussen bergen; 69.
rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.
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Regio - Na twee jaar een opgebroken 
programma wegens Covid, kon de 
Week van de Industriecultuur dit jaar 
weer haar volledige programma 
realiseren. Met bijna 70 activiteiten, 
tientallen bedrijven en een groot 
team vrijwilligers stonden de deuren 
weer wagenwijd open om de 
honderden bewoners en bezoekers 
in het Noordzeekanaalgebied te 
verwelkomen. Sinds 2015 richt Stich-
ting Industriecultuur Noordzeeka-
naalgebied in de herfstvakantie de 
spotlights op de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van de maak-
industrie. Samen met de gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Zaanstad en 
provincie Noord-Holland ontwikkelt 
de Stichting Industriecultuur Noord-
zeekanaalgebied een aantrekkelijk 
programma voor jong en oud. Tal van 
workshops op het gebied van foto-
gra�e, technologie en zelfs ko�e-
branden werden ook dit jaar weer 

afgewisseld met vaartochten en 
bedrijfsbezoeken

Kanaalgravers
Op theatraal gebied stond het 
dramatische verhaal van de kanaal-
gravers centraal. In het monumentale 
Oud-Velsen leidden acteurs de 
bezoekers rond en namen ze hen 
mee in het Mysterie van de Kanaal-
gravers, geschreven door theater-
maker Erris van Ginkel. De formule 
van het programma, waarin de 
bezoeker centraal staat en kan kiezen 
uit laagdrempelige activiteiten is 
succesvol gebleken. De Week dankt 
dit succes aan de inzet van de part-
ners en het hechte netwerk van 
trouwe vrijwilligers die overal in de 
weer zijn om de vele activiteiten te 
begeleiden. In 2023 zal de 9e editie 
van de Week van de Industriecultuur 
plaatsvinden van 20 oktober tot en 
met 27 oktober 2023.

Succesvolle Week van de 
Industriecultuur 2022

De theaterwandeling ‘Het geheim van de kanaalgravers’ nam bezoekers mee op 
ontdekkingstocht door Oud-Velsen. Foto: Justa Justa

Velserbroek - Ook dit jaar laten de 
meeste deelnemers van Schilders-
club Velserhooft, onder leiding van 
Afke Spaargaren, een keuze zien hun 
werk van de afgelopen tijd. Thema’s 

zijn ‘Vogelpracht’, naar aanleiding 
van een expositie in het Teylers 
Museum in Haarlem met dezelfde 
titel en werk geinspireerd op Frida 
Kahlo of vrij werk. Zo hangt bij 

Schildersclub Velserhooft 
exposeert in de Hofstede

Hanneke Cortel is een van de exposanten van de tentoonstelling. Foto: aangeleverd

binnenkomst op de pilaar een 
aquarel met houtskool van Nel de 
Vries, van de magnolia. Paul Egner 
laat zijn aquarel zien van een 
buizerd. Hanneke Cortel portret-
teerde Frida Kahlo en een vogel met 
pastelkrijt, omringd door tropische 
bloemen, maar ook twee kool-
meesjes op paddenstoelen met 
acrylverf. De meeste deelnemers 
hebben geschilderd met acryl verf 
op doek. Het is een bonte verzame-
ling geworden van diverse vogel-
soorten zoals kraanvogels, een haan, 
kolibri’s, een lepelaar, kippen en 
�amingo’s. Verder hebben Jan 
Schoorl en Nell Leidekker nog 
aandacht geschonken aan waterme-
loenen en cocktail fruit. Iedereen is 
van harte welkom de expositie te 
komen bekijken tijdens de openings-
tijden van de Hofstede,Aletta 
Jacobsstraat 227 in de Velserbroek, 
vanaf 26 oktober t/m februari 2023, 
informatie over het werk en de Schil-
dersclub Velserhooft is te verkrijgen 
bij Afke Spaargaren. 
afke.spaargaren@gmail.com. 

Oud-Velsen - Zaterdag 5 november 
11.00 uur opent Ed de Jong zijn 
schilderijenexpositie in Oud Velsen. 
Schilderen is de passie van Ed de 
Jong. Hij moet af en toe bloemen, 
natuur en interieurs in een bepaalde 
sfeer schilderen en beleven met het 
licht, dat een belangrijke factor is. 
Vooral bloemen schildert hij in een 
fantasie. Hij begint vrij abstract met 
kleuren te schilderen en gaat dan 
bepalen, hoe hij de compositie wil 
en gaat dan wat vormen 
herkennen. Vooral rozen en de 
romantiek van deze bloemen 
spreken hem erg aan. Voor bos- en 
interieursfeer heeft hij vaak een 

foto gemaakt van de plek waar hij 
geweest is, maar het is slechts de 
aanleiding om te starten met schil-
deren en er toch weer een eigen 
sfeer aan te geven, zodat het niet 
helemaal de foto meer lijkt en een 
eigen compositie is. Toegang is 
gratis, openingstijden: Zaterdag 5 
november van 11.00 tot 17.00 uur, 
zondag 6 november van 12.00 tot 
17.00 uur, zaterdag 12 november 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
13 november van 12.00 tot 17.00 
uur. Locatie: Engelmunduskerk Oud 
Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid. Zie 
ook: www.engelmunduskerkoud-
velsen.nl/kunstcultuur. 

Schilderijenexpositie Ed de Jong 
tijdens de Kunstlijn

Ed de Jong moet af en toe bloemen en 
natuur schilderen. Foto: aangeleverd
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Regio - In mei van dit jaar is bij 
Hockeyclub HBS gestart met Walking 
Hockey. Dat is een groot succes. Er is 
inmiddels een vaste groep enthousi-
aste mannen en vrouwen, die weke-
lijks actief zijn op de velden van HBS. 
Walking Hockey is een nieuwe spel-
vorm. Niet meer op een groot veld 
achter een bal aanhollen, maar op 
een klein veldje ‘lekker ballen’. Geen 
verplichtingen meer die competitie-
wedstrijden met zich meebrengen, 
maar wel de sociale contacten, die 
ook Walking Hockey zo leuk maken. 
Een groot voordeel is dat ook 
mannen en vrouwen die niet meer zo 
goed kunnen of willen rennen 
kunnen blijven sporten. Bij Walking 
Hockey gelden dezelfde regels als bij 
het gewone hockey, maar met een 

aantal uitzonderingen. Er mag niet 
worden geslagen, alleen pushen is 
toegestaan. Er is geen keeper maar 
wel kleine doeltjes, Er wordt 
gespeeld met een normale hockey-
stick. Rennen is niet toegestaan en 
een bitje of scheenbeschermers zijn 
niet nodig.

Warming up
Walking Hockey is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds en geor-
ganiseerd in samenwerking met 
Hockeyclub HBS, SportSupport en 
Welzijn Bloemendaal. Sander Rotte-
veel van SportSupport begeleidt op 
professionele manier de trainingen. 
,,We beginnen de training altijd met 
een warming-up. Hoewel er geen 
grote krachtinspanning wordt 

Walking Hockey in Bloemendaal

gevraagd blijft het belangrijk de 
spieren los te maken voordat we een 
partijtje gaan spelen’’, aldus Rotte-
veel. Walking Hockey wordt gespeeld 
op een kwart van het normale veld.

Sociale contacten
Sociale contacten zijn minstens zo 
belangrijk als regelmatig bewegen 
en beide zijn speerpunten van 
Welzijn Bloemendaal. Toen directeur 
Johan van Buren werd benaderd om 
de handen ineen te slaan hoefde hij 
ook niet lang na te denken. Van 
Buren: ,,Ik was gelijk enthousiast. We 
hebben al veel beweegactiviteiten 
bij Welzijn Bloemendaal maar door 
de combinatie met sport bereiken 
we weer een andere doelgroepen en 
hopen mensen ook te interesseren 
voor andere activiteiten’’. Het sociale 
aspect krijgt een extra dimensie 
doordat er een keer per maand 
wordt afgesloten met een gezamen-
lijke lunch. Iedere dinsdagmorgen 
start om 10.00 uur de inloop met 
ko�e. De training start om 10.30 uur 
en gaat door tot circa 11.45 uur. 
Rotteveel: ,,Iedereen kan meedoen, 
of je nou wel of geen ervaring hebt 
met hockey. Aanmelden hoeft niet. 
Gewoon komen en lekker 
meespelen. Eerst een keer proberen 
kan ook en als je geen hockeystick 
hebt zorgen wij daar voor.’’
Degenen die meer informatie willen 
kunnen mailen met contactpersonen 
Herman Westerhoud, via 
herman.b.westerhoud@gmail.com, 
of Co Nieuwenhuijse, conieuwen-
huijse@gmail.com.

Walking Hockey is een nieuwe spelvorm, geen competitie maar ‘lekker ballen’. 
Foto: aangeleverd

De springwedstrijd stond in het teken van Halloween. Foto: Anneke Anema

Santpoort - Afgelopen zondag konden 
de ruiters van manege Kennemer-
gaarde meedoen aan de springwed-
strijd die deze dag geheel in het teken 
stond van Halloween. De foyer, rijbaan 
en hindernissen waren gehuld in spin-
nenwebben en griezelige attributen en 
er liepen spoken, skeletten, vampiers 
en bloederige monsters in het rond! In 
de rubriek 20-40 cm ging de eerste 
prijs naar Saar Westerhuijs op ZsaZsa 
en Joyce Asselman werd tweede op 

Zsazsa. De rubriek 40-60 cm werd 
gewonnen door Lotte Levin op Uk en 
Djenna van Veen werd tweede op 
Gwen. Amber de Groot werd op 
Dancing Queen eerste in de rubriek 
50-70 cm. Tot slot werd de rubriek 
60-80 cm gereden en daar werd Famke 
van der Gaarden eerste op Daz en 
Robin Meekel tweede op Fifty Shades 
of Grey. De ruiter met de leukste out�t 
kon de originaliteitsprijs winnen en 
deze ging naar Annabelle Rutte.

Griezelige springwedstrijd op 
manege Kennemergaarde

Driehuis - Thuis- en uitwedstrijden: 
ze blijken een wereld van verschil dit 
seizoen voor Damclub IJmuiden 
(DCIJ). Waar de verre uitwedstrijden 
in Twente en Groningen moeizaam 
verliepen (11-9 zege en 8-12 neder-
laag), is DCIJ vooralsnog heer en 
meester in eigen huis. Nadat een 

maand eerder het reserveteam van 
topclub Hijken met 18-2 naar huis 
werd gestuurd, maakten de IJmuide-
naren ditmaal korte metten met 
Heerenveen. Penningmeester Krijn 
ter Braake had zijn tegenstander 
binnen 30 zetten al schaakmat. 
Secretaris Conall Sleutel volgde snel 

DCIJ-nieuws: Tiental naar tweede 
plaats na nieuwe monsterscore

Cees van der Vlis trapte in de opening in een doorbraak. Foto: aangeleverd

met een meerslagtruc: 4-0. Martin 
van Dijk probeerde tegen de Friese 
kopman spanningen te creëren met 
een Leningrader, maar toen de bijbe-
horende hekstelling verdween werd 
snel de vrede getekend. Cees van der 
Vlis trapte in de opening in een door-
braak, herstelde zich op tijd en leek 
winstkansen te hebben. Uiteindelijk 
ontglipte zijn tegenstander nog net. 
Wim Winter was weer onnavolgbaar. 
Toen Jan-Maarten Koorn vanuit een 
verloren stand nog een remisegaatje 
vond, werd het duidelijk dat de 
IJmuidenaren weer zouden winnen. 
Voorzitter Jesse Bos kwam ditmaal 
niet in zijn spel. Met een grote ruil 
dwong hij nog wel remise af. Daarna 
bezweken de tegenstanders van 
Kees Pippel, Stijn Tuijtel en Max 
Doornbosch onder de druk en kwam 
de 16-4 eindstand op het scorebord. 
Met deze zege klommen de IJmuide-
naren naar de tweede plaats. Het 
combinatieteam IJmuiden/Haarlem 
had minder geluk. In de thuiswed-
strijd tegen Reeuwijk moester 
DCIJ’ers Nicole Schouten, Kees van 
Nie, Klaas de Krijger en Jens Mischke 
een nederlaag slikken: 4-12.

Driehuis – Afgelopen zaterdag won 
RKAVV. Furieus gingen de mannen uit 
Leidschendam van start en in de 
eerste minuut was het al bijna raak. 
In het eerste kwartier had de thuis-
ploeg al zes corners mogen nemen. 
Na een tegenstoot van Velsen schoot 
Marc Kloosterboer net over. In de 23e 
minuut een handsbal van de verdedi-
ging van RKAVV en dus een straf-
schop. Tim Groenewoud belastte zich 
met dit voordeeltje, maar de doelman 
wist de bal uit de linkerbenedenhoek 
corner te tikken. In de 26e minuut 
werd een schot van RKAVV door 
Dennis Flekken gestopt. In de blessu-
retijd van de eerste helft kwam RKAVV 
aan een voorsprong. Een afgeslagen 

corner werd ingeschoten en de bal 
rolde langzaam over de achterlijn: 1-0. 
Het was wel een verdiende voor-
sprong. Na rust hetzelfde beeld. Een 
veel sterker RKAVV speelde een prima 
wedstrijd en dat leverde in de 54e 
minuut tot een verdubbeling in de 
score: 2-0. Een aanval over de rechter-
kant werd scherp voorgetrokken en 
de wedstrijd werd door RKAVV op slot 
gegooid: 3-0 tilde.’’ Velsen: Dennis 
Flekken, Bryan Dijkhuizen, Remco van 
Dam, Mischa Plug, Daan Tervoort, 
Richie Agyapong, Daniël Man, Tim 
Groenewoud (80: Jur Pluimert), Marc 
Kloosterboer, Chris Snijders (72: 
Patrick Castricum), Abdelmajid Bouali 
(66: Floris Reurts). 

RKAVV - RKVV VELSEN
RKAVV spelde een prima wedstrijd. Foto: aangeleverd

De jeugd heeft de toekomst bij VSV. Foto: aangeleverd

VSV scoort op alle fronten
Velserbroek - In 2017 is bij VSV het roer drastisch omgegaan en is besloten dat de jeugdopleiding de basis moet zijn 
voor een groeiscenario van de vereniging. Wie afgelopen weekend op sportpark De Hofgeest aanwezig was, zag met 
eigen ogen wat dit beleid VSV heeft opgeleverd. Bij de guppen werd er weer een nieuw 2e team geïntroduceerd, die 
tegenstander Haarlem/Kennemerland gelijk op een 7-3 nederlaag trakteerde. Ook is er dit seizoen veel eigen kweek 
naar de O19 en O23 doorgestroomd en bij thuiswedstrijden van de senioren-selectieteams is het dan ook een drukte 
van belang als de VSV-familie de teams komt steunen. Voor de zaterdag 1 stond thuis de kraker tegen EDO op het 
programma. Toen VSV fysiek een tandje bijzette, wisten de jonge EDO-ers daar niet meer mee om te gaan en zagen 
VSV na de rust via Justin Kunst en ‘man of te match’ Jesse Kooijman een 2-0 zege in de wacht slepen. De zondag 1 is 
qua leeftijd met het team van EDO te vergelijken. Diego Mudde wist vier maal het doel te vinden, waarna Moreno 
Blom en Jesse Posseth de ‘zes’ vol maakten. Voor de zaterdag 1 staat zaterdag dé wedstrijd uit tegen Stormvogels op 
het programma en de zondag 1 gaat naar Nieuw West United op bezoek. Tot slot was er van het weekend de start van 
de nieuwe club van 100.








