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Driehuis - Vorig jaar kwam de samenkomst op de begraafplaats Westerveld door de toen geldende coronabeperkingen te vervallen, maar dit jaar waren bezoekers weer welkom. Het leverde een mooi en 
waardig samenzijn op, bedoeld om dierbare overledenen te gedenken. Met poëzie, muziek en heel veel kaarsjes werd het een indrukwekkende beleving die veel waardering oogstte. Foto: Ton van Steijn.

Allerzielen: waardig gedenkmoment op Westerveld

IJmuiden - Op 17 november wordt in 
de Brulboei een vertelbijeenkomst 
gehouden over de opstandige jeugd 
in de jaren ‘60 in de IJmond. Hoe was 
het in IJmuiden in de jaren zestig? 
Was de jeugd opstandig en hoe uitte 
zich dat? In de jaren zestig was het: je 

bent wat je bromt; Kreitler, Zundapp, 
Puch, Tomos, Solex of Mobilette. 
Herkenbaar?
En las je de hitweek en luisterde je 
naar radiozenders van over zee? Was 
je pleiner of dijker? Daar hoorde 
behalve de juiste brommer bij, ook 

de juiste haarstijl, kleding en rook-
gerei. Hoe raar was je haar?
Welke rol speelde de Brulboei in de 
jaren zestig? Ook hier horen de orga-
nisatoren graag verhalen over. Daar-
naast, hoe zat het met het Witte 
Theater en waren er nog meer witte 
projecten? Wat kwam er van de 
nozems en provo’s overgewaaid uit 
Amsterdam?
Kom vertellen op woensdag 17 
november in de Brulboei, van 14.00 
tot 16.00 uur. Iedereen met ervaring 
met de jaren zestig is welkom!
De verhalen worden gebruikt voor 
een podcast-reeks over ‘De roerige 
jaren zestig in de IJmond’ gemaakt 
door Stichting KIST. 

Meld je aan via een mail naar info@
stichtingkist.nl, via de website www.
stichtingkist.nl of bel 06-16625571 
om je aan te melden.

Vertelbijeenkomst over de 
roerige jaren ‘60 in IJmuiden
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Het begin van de raadsvergadering van 
donderdag 4 november vond plaats zon-
der haar gebruikelijke voorzitter burge-
meester Frank Dales. De reden hiervoor 
was dat de gemeenteraad vertrouwelijk 
sprak over zijn mogelijke herbenoe-
ming. Na een klein half uur werd Dales 
door raadslid Nathanael Korf (voorzit-
ter van de vertrouwenscommissie) geïn-
formeerd over de uitkomst: de raad be-
sloot unaniem om hem voor een tweede 
termijn aan te bevelen.

Burgemeester Dales: “Ik ben enorm trots en 
blij dat de raad mij voor herbenoeming heeft 
aanbevolen. Velsen is een prachtgemeente 
en mijn werk hier zit er nog niet op. Met alles 
wat ik in mij heb, wil ik mij in blijven zetten 
voor de toekomst van Velsen en het welzijn 
van de Velsenaren. Ik dank de raad voor het 
vertrouwen dat ze in mij stellen om hier met 
hen, het college en vele organisaties in onze 
gemeenschap gestalte aan te geven.”

De nu 64-jarige Dales (D66) werd op 19 april 
2016 benoemd als burgemeester van Velsen, 

als opvolger van Franc Weerwind. In de af-
gelopen jaren wist Dales een impuls te geven 
aan vernieuwing van de samenwerking in de 
regio en aan versterking van de veiligheid 
in onze havengemeente. Dales werd onder 
meer het gezicht van de gemeente in het tac-
kelen van de coronacrisis. De buitenwereld 
leerde Dales kennen als burgemeester die 
slagvaardig wist om te gaan met onrusten in 
de gemeente en als pleitbezorger voor ingrij-
pende vergroening van Tata Steel IJmuiden.

Voordat Dales burgemeester werd van Vel-
sen, was hij actief in het openbaar bestuur 
als gemeenteraadslid (Purmerend en Alp-
hen aan den Rijn), wethouder (Alphen aan 
den Rijn) en burgemeester van Breukelen. 
Van 2007 tot 2015 was Dales directeur van 
de Dierenbescherming en van 2005 tot 2007 
partijvoorzitter van D66. Vanuit de aanbeve-
ling van de raad besluit de Commissaris van 
de Koning tot herbenoeming in het voorjaar 
van 2022. De tweede termijn van Dales zal 
tevens zijn laatste termijn zijn, omdat burge-
meesters uiterlijk tot de leeftijd van 70 jaar 
in functie mogen blijven.

Velsense raad besluit tot 
aanbeveling herbenoeming 
burgemeester Dales

Wanneer ben u mantel-
zorger en wie helpt u?

Gisteren was het de Dag van de 
Mantelzorg. U bent een mantel-
zorger wanneer u langdurig en on-
betaald zorgt voor een chronische 
zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende naaste. Bijvoorbeeld een ou-
der die zorgt voor een kind met een 
geestelijke en/of lichamelijke be-
perking, een partner die zorgt voor 
zijn geliefde die een herseninfarct 
kreeg,  of een dochter die zorgt voor 
haar dementerende moeder. 

Centrum Mantelzorg Velsen is er voor 
mantelzorgers. Voor vragen, advies of 
praktische ondersteuning die aansluit 
bij uw persoonlijke situatie. Voelt u 
zich bijvoorbeeld overbelast of zoekt u 
vervangende zorg? U kunt langskomen 
op kantoor of we komen bij uw thuis. 
Ook hebben wij een wandelgroep, een 
nieuwsbrief en digitale ondersteuning, 
kunnen we een vrijwilliger inzetten én 
voeren we de mantelzorgwaardering 
uit. U kunt zich kosteloos bij ons in-
schrijven. Meer weten? Bezoek onze 
website www.socius-md.nl of bel met 
088-8876900 maar mailen naar info-
mantelzorg@socius-md.nl kan ook.
Afgelopen zaterdag werden mantelzor-
gers in het zonnetje gezet in de Burger-
zaal van het gemeentehuis. Daarnaast 
ging wethouder Marianne Steijn in ge-
sprek met mantelzorger Saskia Zwier. 
Zij is mantelzorger sinds haar 12e jaar. 
Wat doet dat met je? U hoort het in deze 
inspirerende en misschien wel herken-
bare podcast.  

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

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

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  

  
  Testlocatie GGD in Velsen-Noord 

Op donderdag 4 november is de nieuwe 
testlocatie van GGD Kennemerland in 
Velsen-Noord geopend.  Mensen met 
klachten kunnen zich hier zeven dagen per 
week op afspraak laten testen. De nieuwe 
locatie is winterproof en vervangt de testlo-
catie in Beverwijk op P0 bij de Bazaar. Deze 
was woensdag 3 november voor het laatst 
open. In Velsen Noord kunnen per dag 450 
mensen getest worden. 
De adresgegevens van de testlocatie zijn: 

Concordiastraat 26, 1951 AS, Velsen-Noord

Openingstijden: 
Maandag tot en met zondag van 09.00 tot 
16.30. 

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebe-
wijs meeneemt en een mondkapje draagt 
naar de testlocatie. Op deze locatie blijft de 
maatregelen van 1,5 meter afstand houden 
en het dragen van een mondkapje gelden.

Uw huis verduurzamen, 
maar waar te beginnen?
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 novem-
ber vindt de consumentenbeurs Huis & 
Energie plaats in Expo Haarlemmermeer in 
Vij§ uizen. Hier kunt u de meest comforta-
bele warmtepompen en de prachtigste zon-
nepanelen live ervaren in het levensgrote 
Duurzaam Droomhuis en al uw vragen stel-
len aan de ona§ ankelijke experts van Mi-
lieu Centraal. De mooiste woonproducten 
en de heerlijkste biologische hapjes maken 
uw bezoek aan Huis & Energie compleet. 

Benieuwd naar uw duurzame mogelijkheden? 
Vul de kortingscode ‘VELSEN’ in op www.
huisenenergie.nl en bestel uw tickets met kor-
ting! (5 euro korting per ticket)

Agenda de sessies

Beleidskader Participatie Velsen 2022-
2026
De gemeenteraad van Velsen vindt participatie 
belangrijk. Door participatie worden inwoners, 
geïnteresseerden, ondernemers en vertegen-
woordigers van (maatschappelijke) instellin-
gen betrokken bij het opstellen van beleid. Voor 
het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met 
inwoners, betrokken partijen en de raad 

uitgewerkt wat wordt gezien als goede parti-
cipatie en hoe dit vorm wordt gegeven. Tevens 
geeft het beleidskader aan welke stappen er de 
komende jaren worden gezet op het gebied van 
participatie. 

Scenario’s toekomstbestendige Stads-
schouwburg
Er moet een keuze worden gemaakt over de 
functie van de Stadsschouwburg. De gemeente-

raad heeft al eerder gesproken over de Stads-
schouwburg en wilde toen meer scenario’s zien. 
Er liggen nu vijf scenario’s voor aan de raad, 
waaronder drie varianten op de huidige locatie 
en aanvullend twee varianten die te realiseren 
zijn in het centrum. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Het huidige Dierenwelzijnsbeleid is toe aan 
herziening. In deze nota wordt onder andere 

omschreven wat de wettelijke taken van de 
gemeente zijn op het gebied van dierenwel-
zijn. Mede door de bezuiniging uit 2020 is het 
noodzakelijk om het dierenwelzijnsbeleid aan 
te passen. De daarbij behorende aanpak staat 
beschreven in het voorstel en de raad wordt 
gevraagd hier een besluit over te nemen.

Grof afval 
wegbrengen?
Bekijk de openingstijden van het 
afvalbrengstation, check wanneer 
het rustig is en plan je bezoek. 

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Velserduinweg 167,vergroten 1e en 2e 

verdieping (achterzijde) (31/10/2021) 
130788-2021

• Van Galenstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (02/11/2021) 131514-2021

• Groeneweg perceel achter 17 (ka-
dastraal M 10433), kappen boom 
(04/11/2021) 132665-2021

Velsen-Zuid
• Thorbeckelaan 30, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (01/11/2021) 131297-
2021 

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 142-144, wijzigen 

gebruik van kantoor naar 11 studen-
tenkamers (04/11/2021) 132526-2021

• Van Diepenstraat 3, bouwen woning 
(05/11/2021) 133157-2021

• Van Diepenstraat 4, bouwen woning 
(05/11/2021) 133159-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, kappen 6 bomen 

(03/11/2021) 132396-2021
• Overbildtweg 20, vergroten 1e verdie-

ping (05/11/2021) 133182-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Frans Naereboutstraat 66, vervan-

gen kap door opbouw met 2 woningen 
(02/11/2021) 103963-2021

• Lange Nieuwstraat 753 , tijdelijk (5 
jaar) gebruiken voor maatschappelij-
ke bestemming (01/11/2021) 109734-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Middenhavenstraat 76 en Indus-

triestraat, plaatsen tent voor evene-
ment op 28, 29 en 30 oktober 2021 
(02/11/2021) 127866-2021

• Zeeweg 229 en 229 A, wijzigen  voor- 

en zijgevel,  plaatsen dakterras met 
pergola (04/11/2021) 106519-2021

• Velserduinweg 167, vergroten 1e en 2e 
verdieping (achterzijde) (04/11/2021) 
130788-2021

Driehuis
• Jacob Catslaan 1D, bouwen aanbouw 

met kelder (28/10/2021) 88922-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
• Marktplein 44 t/m 58, storten beton 

en monolite afwerken vloeren op 15 
november 2021 tussen 6:30 uur en na 
middernacht 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 4, veranderen gevel 

(02/11/2021) 101092-2021
• Mercuriusstraat 26, dichtzet-

ten inpandig balkon (voorzijde) 
(02/11/2021) 119795-2021

• Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) (02/11/2021) 
120606-2021

• Frans Naereboutstraat 60, plaatsen 
dakopbouw (wijziging op verleende 
vergunning 113102-2020 d.d. 18-03-
2021) (02/11/2021) 127331-2021

• IJmuiderstraatweg 45, vergroten 2e 
verdieping en realiseren dakterras 
(voorzijde) (04/11/2021) 86851-2021

• Bellatrixstraat 26, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/11/2021) 124764-
2021

• Zwaanstraat 10, plaatsen  dakkapel 
(voorzijde) (04/11/2021) 124048-
2021

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146, bouwen tech-

niekruimte (04/11/2021) 89128-2021
• Concordiastraat 28, tijdelijk (6 maan-

den) gebruiken voor test- en vaccina-
tielocatie (04/11/2021) 128248-2021

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 57, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (02/11/2021) 113705-2021
• Brederoodseweg 89,  veranderen 

interne constructie (04/11/2021) 
128839-2021

Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure

Velserbroek
• Linie 2A, het innemen van een lig-

plaats voor een woonschip op het 
perceel Linie 2A  (09/11/2021) 
12867-2020 en 128750-2021;  
NL.IMRO.0453.OM0040LINIE1-
R001 . 

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 6, legaliseren over-

kapping (achterzijde) (28/10/2021) 
57771-2021

Geweigerde standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15
Santpoort-Zuid
• ‘Verkoop visproducten en maaltijden’, 

op vrijdag vanaf 1 november 2021, lo-
catie: Bloemendaalsestraatweg nabij 
169A (04/11/2021) 123353-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Santpoort-Noord
• Verkoop van vuurwerk, op 29, 30 en 31 

december 2021, locatie: Hagelinger-
weg 210 (29/10/2021) 118694-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10

• De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

• Velsen
• ‘MTB Beachrace Hoek van Holland-

Den Helder’, op 7 november 2021 
van 09:00 tot 12:30 uur, locatie: 
strand IJmuiden en Velsen-Noord 
(02/11/2021) 100509-2021

Overige bekendmakingen 
• De raad van Velsen heeft in de verga-

dering van 4 november 2021 besloten, 
om de subsidieverordening Win-
kelfonds Velsen 2020-2022 per direct 
in te trekken.

• Kapmelding Fietscrossclub FCC Wij-
keroog, Velsen-Noord: een dode eik

• Kapmelding Concordiapad, Velsen-
Noord: Langs bosrand 10x populier di-
ameter 20-30 uitdunnen bosrand

• Kapmelding Concordiapad hoek Pont-
weg, Velsen-Noord: Langs bosplant-
soen 4x populier diameter 20-30 over-
hangende zaailingen in berm

• Kapmelding Concordiaweg – Polder-
weg, Velsen-Noord;  2x populier 20-30 
overhangende bomen zaailingen in 
berm

• Kapmelding Herman Harsveldpad- 
hoek Leegwaterweg: Velsen-Noord 1x 
esdoorn 30-50 boom is half dood

• Rooien van een eik in zeer slechte 
conditie t.h.v. Volkstuinvereniging, 
Groenelaantje, Santpoort-Noord

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
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Door Raimond Bos

Achter de ramen van het vier verdie-
pingen tellende gemeentehuis aan 
Plein 1945 prijkt inmiddels een 
metershoge thermometer. Hiermee 
wil de gemeente zichtbaar maken 
hoeveel voortgang geboekt wordt 
met de CO2-reductie. Landelijk is afge-
sproken dat elke gemeente ervoor 
zorgt dat in 2030 bijna de helft minder 
wordt uitgestoten, Velsen wil dat 
proces door middel van het Lokaal 
Klimaat Akkoord verder versnellen. Op 

de website Velsengoedbezig.nl 
kunnen inwoners zelf hun duurzame 
initiatieven indienen. Inmiddels drup-
pelen daar de eerste berichten 
binnen. Een bewoonster schrijft: ,,Ons 
huis is een nieuwbouwhuis. Het heeft 
zonnepanelen, een warmtepomp, 
muur - en dakisolatie, een goed venti-
latiesysteem. In de tuin zijn meerdere 
bomen geplant. De warmtepomp 
haalt warmte uit de lucht, de bomen 
slaan CO2 op, de verwarmingssoort is 
vloerverwarming, de zonnepanelen 
wekken energie op. Voor de leaseauto 

van het werk is gekozen voor een 
E-golf.’’ De website werd vrijdag-
middag door wethouder Sebastian 
Dinjens o�cieel geopend. Dat had 
eigenlijk moeten gebeuren door een 
druk op een grote rode knop, maar: 
,,We zijn de rode knop kwijt, dus 
daarom doen we het maar door een 
klap met deze hamer.’’ Het regende 
vervolgens digitale confetti op het 
grote beeldscherm waarop de website 
geprojecteerd werd.

Initiatieven zichtbaar maken
Dat in Velsen nog heel wat kansen 

liggen, blijkt uit de volgende cijfers. 
Sinds 2019 kwamen er in de 
gemeente 25.000 zonnepanelen bij. 
Dat lijkt veel, maar slechts zeven 
procent van de potentiële oppervlakte 
op panden blijkt te zijn benut. Volgens 

wethouder Dinjens is vooral belangrijk 
dat de samenleving als geheel iets 
doet om het klimaat te redden. ,,Als 
één van de partners iets doet, zijn we 
er nog steeds niet.’’ Een van de doelen 
van het Lokaal Klimaat Akkoord is dan 
ook het zichtbaar maken van de initia-
tieven die al genomen zijn, zodat dit 
anderen inspireert. Tot 19 november 
hangen in de Lange Nieuwstraat de 
duurzame verhalen van inwoners en 
lokale ondernemers. Ze verhuizen 
daarna naar de Galle Promenade in 
Velserbroek. Met deze duurzame 
verhalenroute wil men bijdragen aan 
de bewustwording rond het thema 
klimaat. Jammer is wel dat een spel-
fout in de tekst op een van de borden 
onopgemerkt is gebleven. Door met 
een stift een handtekening op een 
groot paneel te zetten, onderte-
kenden diverse klimaatpartners vrij-
dagmiddag het lokale akkoord.

Velsen - Een feestelijke bijeenkomst vrijdagmiddag in het gemeentehuis, maar wel met een serieuze onder-
toon. Hier vond de ondertekening van het Lokaal Klimaat Akkoord plaats, een initiatief waarmee Velsen voorop 
loopt in ons land. Inwoners, klimaatpartners en klimaatsupporters moeten in de komende jaren samen zorgen 
voor een drastische reductie van de CO2-uitstoot en daarmee de aarde redden van het dreigende onheil door 
opwarming. Door de resultaten steeds openlijk te tonen, hoopt men zo veel mogelijk mensen mee te krijgen in 
dit proces.

Lokaal Klimaat Akkoord moet mensen stimuleren

Diverse klimaatpartners van de gemeente Velsen waren vrijdagmiddag 
vertegenwoordigd. 

Wethouder Sebastian Dinjens zette namens de gemeente als eerste zijn 
handtekening. Foto’s: Bos Media Services.

De grote thermometer achter de ramen van het gemeentehuis aan Plein 1945. 



   

Waar komt ons geld vandaan? begroot 
2021

begroot 
2022

(bedragen x € 1.000)

1 Algemene uitkering 105.669 114.247

2 Uitkeringsverstrekkingen 20.780 20.924

3 Lokale he�ngen 20.275 18.528

4 Afvalstoenhe�ng en rioolrecht 17.689 19.459

5 Grondexploitaties en vastgoed verkoop 1.727 2.416

6 Overige inkomsten 25.210 22.561

Totaal 191.353 198.138

Waar gaat ons geld naar toe? begroot 
2021

begroot 
2022

(bedragen x € 1.000)

1 Ondernemend en duurzaam Velsen  15.329  15.845 

2 Vitaal en sociaal Velsen  95.281  97.073 

3 Wonen en leven in Velsen  27.235  27.300 

4 Burger en bestuur  16.816  17.357 

5 Organisatie en financiën  36.690  39.143 

Totaal 191.353  196.719 

Gemeente Velsen heeft voor het komende 
jaar zeven prioriteiten op basis van het 
raadsakkoord en het collegeprogramma:

Lokaal Klimaatakkoord

Innovatieve en duurzame economie

Voorkomen van armoede in Velsen

E ectievere en betaalbare jeugdhulp

Impuls aan woningbouwopgave

Aantrekkelijke leefomgeving

Integrale veiligheid

3.   Voorkomen van 
armoede in Velsen

We starten pilots om kinderarmoede te 
voorkomen en het taboe over schulden te 
doorbreken. Daarnaast onderzoeken we 
hoe de schuldhulpverlening beter en kosten-
besparender kan.  

In 2022 komt er een campagne om armoede 
en schulden tegen te gaan. We stellen de 
hulpvraag van inwoners centraal en gaan 
meer samenwerken met huisartsen en 
werkgevers. We willen een Financieel Café 
organiseren voor bewoners die vragen 
hebben over geldzaken of orde willen 
scheppen in hun financiële situatie. Ook 
maakt de gemeente een lokaal programma 
in aansluiting op de Week van het Geld. 

       E�ectievere en 
betaalbare jeugdhulp

Door extra inzet van CJG-coaches en prak-
tijkondersteuners ggz jeugd (POH) willen we 
de laagdrempelige en preventieve hulp aan 
jeugd versterken. Zo zorgen we ervoor dat 
de jeugdhulp eectiever wordt en betaalbaar 
blijft in de toekomst. Zwaardere zorg is dan 
minder vaak nodig is.

De begroting in een oogopslag

Daarnaast proberen we de nadelige 
gevolgen van corona te beperken. 

Gevolgen corona beperken
Corona heeft onder andere nadelige 
gevolgen voor onze sportverenigingen 
en -aanbieders. Daarom stellen we het 
verhogen van de tarieven uit. Zo krijgen 
de sportverenigingen meer tijd om de 
gevolgen van corona op te vangen en aan 
te pakken. Ook bezuinigen we minder op 
ontmoetingsactiviteiten en vrijwilligers
werk. Welzijnswerk in buurthuizen is in 
hard nodig, mensen hebben behoefte aan 
verbinding met elkaar. 

2.     Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie
Citymarketing
Stichting Citymarketing Velsen verstevigt de 
regio en de relatie tussen inwoners en onder-
nemers onderling. Het helpt de bekendheid en 
aantrekkelijkheid van Velsen te vergroten, onder 
meer als Techport regio. IJmuiden als centrum 
van innovatieve maakindustrie, oshore wind, 
energietransitie en visserij. 

Gemeente Velsen steunt Citymarketing aankomend 
jaar met subsidie. Daarnaast vraagt de gemeente 
cofinanciering aan partners waarmee Citymar-
keting samenwerkt. Cofinanciering maakt City-
marketing nog meer van de gemeenschap.

Walstroom
De gemeente wil graag walstroom voor de schep-
en van DFDS. Dat betekent dat een schip gebruik 
kan maken van een aansluiting op het elektriciteits-
net van de wal. In 2021 diende de gemeente hier-
voor subsidieaanvragen in bij Europa en het Rijk. 
De gemeente, Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) 
en Zeehaven IJmuiden werken hierin samen. 
Het toepassen van walstroom voor schepen 
bevordert een gezonde leefomgeving en een 
duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. 
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5.   Impuls geven aan woningbouw voor Velsen 
van de toekomst

Versnellen woningbouw
Gemeente Velsen werkt in 2022 o.a. verder aan 
de woningbouwprojecten Hofgeest en Sportpark 
Schoonenberg. Daarnaast gaan we aan de slag
met het Actieprogramma Versnellen Woning-
bouw. We richten werkprocessen e�ciënter in 
en wijzigen beleid om sneller woningen te kun-
nen bouwen. We zetten extra capaciteit in door 
samen te werken met Metropoolregio Amster-
dam (MRA). Dit geldt bijvoorbeeld voor project 
de Schouw in Velsen-Noord.

Pont tot Park
De gebiedsvisie Pont tot Park gaat onder andere 
over het thema voorzieningen. Winkelvoor-
zieningen maar ook maatschappelijke voor-
zieningen spelen een belangrijke rol; de verschil-
lende functies versterken elkaar. Door internet-
aankopen komen sommige winkels vaker leeg te 
staan. Gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en 
levensvatbaar winkelcentrum met een horeca-
plein realiseren. Om het compacter en levendiger 
te maken wordt een bedrag uit de reserve 
Winkelfonds Velsen gereserveerd. 

5

    Lokaal Klimaatakkoord

Om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt moeten we actie ondernemen. Dit moeten sámen 
doen. Het Lokaal Klimaat Akkoord is een middel om CO2-verlaging in Velsen te versnellen. Dit 
doen we door het bedrijfsleven, inwoners en organisaties met elkaar te verbinden. Door kennis 
en ervaringen met elkaar te delen. Gemeente Velsen stelt geld beschikbaar voor het verder 
uitvoeren van het Lokaal Klimaatakkoord.
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Luister de podcast van Marianne 
Steijn over de voedselbank

Het Pontplein door de ogen 
van wethouder Bram Diepstraten

Wethouder Jeroen Verwoort (midden) met de 
kunstenaars die streetart maakten om het rauwe 
DNA van IJmuiden te vergroten

Het verschil tussen de baten en lasten is het resultaat. Dit resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve.
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Waar komt ons geld vandaan? begroot 
2021

begroot 
2022

(bedragen x € 1.000)
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Totaal 191.353 198.138
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2022
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Totaal 191.353  196.719 

Gemeente Velsen heeft voor het komende 
jaar zeven prioriteiten op basis van het 
raadsakkoord en het collegeprogramma:

Lokaal Klimaatakkoord

Innovatieve en duurzame economie

Voorkomen van armoede in Velsen

E ectievere en betaalbare jeugdhulp

Impuls aan woningbouwopgave

Aantrekkelijke leefomgeving

Integrale veiligheid

3.   Voorkomen van 
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in aansluiting op de Week van het Geld. 

       E�ectievere en 
betaalbare jeugdhulp
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minder vaak nodig is.

De begroting in een oogopslag

Daarnaast proberen we de nadelige 
gevolgen van corona te beperken. 

Gevolgen corona beperken
Corona heeft onder andere nadelige 
gevolgen voor onze sportverenigingen 
en -aanbieders. Daarom stellen we het 
verhogen van de tarieven uit. Zo krijgen 
de sportverenigingen meer tijd om de 
gevolgen van corona op te vangen en aan 
te pakken. Ook bezuinigen we minder op 
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hard nodig, mensen hebben behoefte aan 
verbinding met elkaar. 

2.     Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie
Citymarketing
Stichting Citymarketing Velsen verstevigt de 
regio en de relatie tussen inwoners en onder-
nemers onderling. Het helpt de bekendheid en 
aantrekkelijkheid van Velsen te vergroten, onder 
meer als Techport regio. IJmuiden als centrum 
van innovatieve maakindustrie, oshore wind, 
energietransitie en visserij. 

Gemeente Velsen steunt Citymarketing aankomend 
jaar met subsidie. Daarnaast vraagt de gemeente 
cofinanciering aan partners waarmee Citymar-
keting samenwerkt. Cofinanciering maakt City-
marketing nog meer van de gemeenschap.

Walstroom
De gemeente wil graag walstroom voor de schep-
en van DFDS. Dat betekent dat een schip gebruik 
kan maken van een aansluiting op het elektriciteits-
net van de wal. In 2021 diende de gemeente hier-
voor subsidieaanvragen in bij Europa en het Rijk. 
De gemeente, Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) 
en Zeehaven IJmuiden werken hierin samen. 
Het toepassen van walstroom voor schepen 
bevordert een gezonde leefomgeving en een 
duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. 
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6.  Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit
In de IJmond is de aandacht voor het verbeter-
en van de luchtkwaliteit en daarmee de ge-
zondheid van de inwoners nog nooit zo groot 
geweest als nu. We stellen geld beschikbaar om 
als gemeente onze bijdrage te leveren aan het 
programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. Dit 
programma is samen met de andere IJmond-
gemeenten Beverwijk en Heemskerk opgesteld. 
En in nauw overleg met provincie Noord-
Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied, GGD Kennemerland en Omgevings-
dienst IJmond, zodat we elkaar kunnen ver-
sterken waar er raakvlakken zijn. Door samen 
te werken als één overheid, kunnen we stappen 
zetten om samen met onze inwoners en be-
drijven werk te maken van een gezonde en 
leefbare IJmond. 

Stadschouwburg klaar voor de toekomst
Stadsschouwburg Velsen heeft een belang-
rijke rol in het Velsense culturele leven. Het col-
lege vindt het belangrijk dat het aansprekende 
theater blijft in Velsen en wil het gebouw daar-
om beter geschikt maken voor de toekomst. 

Stadsschouwburg Velsen heeft een visie voor 
de langere termijn gemaakt. Ook is de bedrijfs-
voering helemaal op orde gebracht. Zodoende 
kan Stadsschouwburg Velsen zich weer richten 
op de toekomst. Het verscherpt toezicht is 
teruggeschakeld naar basistoezicht. Stads-
schouwburg Velsen blijft financieel kwets-
baar; de subsidie vanuit de gemeente is van 
37% van de totale exploitatie van Stadsschouw-
burg Velsen. De komende tijd buigt de gemeen-
teraad zich over de toekomst van het gebouw. 
Om Stadsschouwburg Velsen tot en met de 
verbouwing aan het pand financieel minder 
kwetsbaar te maken, stellen we extra subsidie 
beschikbaar.

Samenspel
De gemeente Velsen wordt beter als we samen-
werken met inwoners en andere betrokkenen. 
Het programma Samenspel legt de basis 
voor het samenspel met onze omgeving en 

het wijkgerichte werken. Eind 2022 stopt dit 
programma. De opgedane kennis, het verder 
professionaliseren van het samenspel en het 
wijkgerichte werken moeten goed worden 
geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 
Hiervoor wordt één jaar een adviseur 
samenspel/wijkregisseur extra ingezet. Dit 
betreft een combinatiefunctie. Verder maken 
we werk van experimenten met bewoners- 
en wijkinitiatieven om als gemeente beter te 
kunnen inspelen op dergelijke initiatieven.

Impuls verkeersveiligheid
Uitwerking van de mobiliteitsagenda
De mobiliteitsagenda Velsen heeft zes thema’s:
verduurzamen van mobiliteit, verbeteren 
verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser 
en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer,
goed functionerende wegen en goede 
parkeervoorzieningen. 
Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid een 
speerpunt. In Velsen-Noord wordt met het wijk-
platform toegewerkt naar een inrijverbod op 
de Grote Hout- of Koningsweg in de avondspits 
om sluipverkeer tegen te gaan. Op de Kanaal-
dijk verbeteren we de verkeerveiligheid, o.a. 
door het opvullen van de goot. Uiteindelijk 
willen we de Kanaaldijk en het kruispunt met 
De Geul herinrichten. 

Meer waarde uit afval
Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ 
bevordert Velsen samen met HVC de afval-
scheiding. Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appar-
tementen en flats containers geplaatst voor: 
• groente, fruit en tuinafval (GFT)
• etensresten (GFE)
• plastic, blik en drankpakken (PBD).
Dit jaar beoordelen we het e¤ect hiervan en 
of we deze manier van inzamelen ook gaan
toepassen bij hoogbouw in de rest van Velsen. 
Of dat we de afvalscheiding bij hoogbouw in 
de toekomst anders moeten vormgeven.  In 
2022 bepalen we of het recycle-tarief 
(betalen voor restafval) geschikt is om de 
landelijke norm van 100kg restafval per 
inwoner per jaar te halen.    

      Inzetten op integrale veiligheid
Bezuiniging HALT terugdraaien
Vernieling van een openbare afvalbak, iets 
stelen uit een winkel; het kan het begin zijn van 
ernstigere vormen van jeugdcriminaliteit. In 
Velsen speelt Stichting Halt! een belangrijke 
rol bij het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag bij jongeren. Zij geven voorlichtings-
lessen op basisscholen en middelbare scholen. 
Bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast, 
verboden wapenbezit of vuurwerk. Preventie 
en vroegtijdig ingrijpen is van cruciaal belang. 
Daarom maken we de bezuinigingsmaatregel 
uit 2020 ongedaan. 

Pilot Jeugdboa’s
Om meer zicht en grip te krijgen op jeugd-
overlast startte de gemeente in april 2021 met 
de pilot jeugdboa’s. Jeugdboa’s staan in nauw 
contact met jongeren en bouwen een band 
met hen op. Dit draagt bij aan het voorkomen 
van jeugdoverlast. We zetten deze pilot voort 
in 2022 . Signalen die jeugdboa’s oppikken 
op straat, helpen het jeugdnetwerk (Jongeren-
werk, Straathoekwerk, politie en de gemeen-
telijke netwerk-coördinator) inzicht te krijgen
in jeugdgroepen. Hierdoor kan snel op groeps-
niveau en individueel niveau bemiddeld 
worden of doorverwezen worden naar 
passende hulpverlening. Zo kan worden 
voorkomen dat jongeren verder afglijden. 

Aanpak ondermijning
Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich 
door de verwevenheid tussen de onderwereld 
en de bovenwereld. Criminelen maken gebruik 
van legale structuren voor de uitvoering van 
hun illegale activiteiten. Wij willen dat wijken 
en buurten veilig en leefbaar zijn. Om beter 
zicht te krijgen op ondermijning is in 2020 
een regisseuse aanpak ondermijning aan-
gesteld tot 2022. Gemeente Velsen verlengt 
deze aanstelling en om ondermijnende 
criminaliteit tegen te blijven gaan. 

Geld voor Bibob-coördinator  
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Wethouder Floor Bal: ‘Het goed 
verwerken van afval is cruciaal’

    Reserves Bedragen x € 1.000
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Samenvatting kengetallen
Rekening

2019 
Rekening

2020 
Begroting

2021 
Begroting

2022 
Waardering 
kengetal

Netto schuldquote  89,99  78,85  103,16  109,93 Hoe lager dit % hoe beter

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen  88,11  77,49  102,23  109,27 Hoe lager dit % hoe beter

Solvabiliteitsratio  19,49  16,71  12,03  9,74 Hoe hoger dit % hoe beter

Kengetal grondexploitatie  2,69  1,72  0,96  -   Hoe lager dit % hoe beter

Structurele exploitatieruimte  (1,22)  (2,02)  (2,57)  1,34 Hoe hoger dit % hoe beter

Belastingcapaciteit: Woonlasten 
meerpersoonshuishouden 110 103 110 109 Hoe lager dit % hoe beter

Baten en Lasten (bedragen x €1 mln)

Som van Begroting 2021 Som van Begroting 2022

Burger en bestuur      16.816.182 17.357.859

Ondernemend en duurzaam Velsen 15.329.802 15.845.154

Organisatie en financiën  36.690.320 39.143.475

Vitaal en sociaal Velsen   95.281.940 97.073.220

Wonen en leven in Velsen   27.235.053 27.300.096

Eindtotaal 191.353.297 196.719.804

Bibob betekent Bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur. 
De Wet Bibob regelt dat de gemeente vergun-
ningen en aanbestedingen mag weigeren of 
intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen 
daar misbruik van maken. 

In Velsen worden nu minder Bibob-toetsen 
uitgevoerd dan bij gemeenten van gelijke 
omvang en/of met een vergelijkbaar risico-
profiel. We hebben niet genoeg mensen in huis 
met de expertise hiervoor. Daarom stellen we 
in 2022 een Bibob-coördinator aan die het 
proces rondom de Bibob onderzoekt en 
verantwoordelijk voor de (meer complexe) 
integriteitsonderzoeken.

Burgemeester Frank Dales 
met jeugdboa Mike, 

Vlog: wethouder Sebastian Dinjens 
op pad met jeugdboa Mike

De hele begroting leest u 
hier online
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6.  Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit
In de IJmond is de aandacht voor het verbeter-
en van de luchtkwaliteit en daarmee de ge-
zondheid van de inwoners nog nooit zo groot 
geweest als nu. We stellen geld beschikbaar om 
als gemeente onze bijdrage te leveren aan het 
programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. Dit 
programma is samen met de andere IJmond-
gemeenten Beverwijk en Heemskerk opgesteld. 
En in nauw overleg met provincie Noord-
Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied, GGD Kennemerland en Omgevings-
dienst IJmond, zodat we elkaar kunnen ver-
sterken waar er raakvlakken zijn. Door samen 
te werken als één overheid, kunnen we stappen 
zetten om samen met onze inwoners en be-
drijven werk te maken van een gezonde en 
leefbare IJmond. 

Stadschouwburg klaar voor de toekomst
Stadsschouwburg Velsen heeft een belang-
rijke rol in het Velsense culturele leven. Het col-
lege vindt het belangrijk dat het aansprekende 
theater blijft in Velsen en wil het gebouw daar-
om beter geschikt maken voor de toekomst. 

Stadsschouwburg Velsen heeft een visie voor 
de langere termijn gemaakt. Ook is de bedrijfs-
voering helemaal op orde gebracht. Zodoende 
kan Stadsschouwburg Velsen zich weer richten 
op de toekomst. Het verscherpt toezicht is 
teruggeschakeld naar basistoezicht. Stads-
schouwburg Velsen blijft financieel kwets-
baar; de subsidie vanuit de gemeente is van 
37% van de totale exploitatie van Stadsschouw-
burg Velsen. De komende tijd buigt de gemeen-
teraad zich over de toekomst van het gebouw. 
Om Stadsschouwburg Velsen tot en met de 
verbouwing aan het pand financieel minder 
kwetsbaar te maken, stellen we extra subsidie 
beschikbaar.

Samenspel
De gemeente Velsen wordt beter als we samen-
werken met inwoners en andere betrokkenen. 
Het programma Samenspel legt de basis 
voor het samenspel met onze omgeving en 

het wijkgerichte werken. Eind 2022 stopt dit 
programma. De opgedane kennis, het verder 
professionaliseren van het samenspel en het 
wijkgerichte werken moeten goed worden 
geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 
Hiervoor wordt één jaar een adviseur 
samenspel/wijkregisseur extra ingezet. Dit 
betreft een combinatiefunctie. Verder maken 
we werk van experimenten met bewoners- 
en wijkinitiatieven om als gemeente beter te 
kunnen inspelen op dergelijke initiatieven.

Impuls verkeersveiligheid
Uitwerking van de mobiliteitsagenda
De mobiliteitsagenda Velsen heeft zes thema’s:
verduurzamen van mobiliteit, verbeteren 
verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser 
en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer,
goed functionerende wegen en goede 
parkeervoorzieningen. 
Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid een 
speerpunt. In Velsen-Noord wordt met het wijk-
platform toegewerkt naar een inrijverbod op 
de Grote Hout- of Koningsweg in de avondspits 
om sluipverkeer tegen te gaan. Op de Kanaal-
dijk verbeteren we de verkeerveiligheid, o.a. 
door het opvullen van de goot. Uiteindelijk 
willen we de Kanaaldijk en het kruispunt met 
De Geul herinrichten. 

Meer waarde uit afval
Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ 
bevordert Velsen samen met HVC de afval-
scheiding. Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appar-
tementen en flats containers geplaatst voor: 
• groente, fruit en tuinafval (GFT)
• etensresten (GFE)
• plastic, blik en drankpakken (PBD).
Dit jaar beoordelen we het e¤ect hiervan en 
of we deze manier van inzamelen ook gaan
toepassen bij hoogbouw in de rest van Velsen. 
Of dat we de afvalscheiding bij hoogbouw in 
de toekomst anders moeten vormgeven.  In 
2022 bepalen we of het recycle-tarief 
(betalen voor restafval) geschikt is om de 
landelijke norm van 100kg restafval per 
inwoner per jaar te halen.    

      Inzetten op integrale veiligheid
Bezuiniging HALT terugdraaien
Vernieling van een openbare afvalbak, iets 
stelen uit een winkel; het kan het begin zijn van 
ernstigere vormen van jeugdcriminaliteit. In 
Velsen speelt Stichting Halt! een belangrijke 
rol bij het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag bij jongeren. Zij geven voorlichtings-
lessen op basisscholen en middelbare scholen. 
Bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast, 
verboden wapenbezit of vuurwerk. Preventie 
en vroegtijdig ingrijpen is van cruciaal belang. 
Daarom maken we de bezuinigingsmaatregel 
uit 2020 ongedaan. 

Pilot Jeugdboa’s
Om meer zicht en grip te krijgen op jeugd-
overlast startte de gemeente in april 2021 met 
de pilot jeugdboa’s. Jeugdboa’s staan in nauw 
contact met jongeren en bouwen een band 
met hen op. Dit draagt bij aan het voorkomen 
van jeugdoverlast. We zetten deze pilot voort 
in 2022 . Signalen die jeugdboa’s oppikken 
op straat, helpen het jeugdnetwerk (Jongeren-
werk, Straathoekwerk, politie en de gemeen-
telijke netwerk-coördinator) inzicht te krijgen
in jeugdgroepen. Hierdoor kan snel op groeps-
niveau en individueel niveau bemiddeld 
worden of doorverwezen worden naar 
passende hulpverlening. Zo kan worden 
voorkomen dat jongeren verder afglijden. 

Aanpak ondermijning
Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich 
door de verwevenheid tussen de onderwereld 
en de bovenwereld. Criminelen maken gebruik 
van legale structuren voor de uitvoering van 
hun illegale activiteiten. Wij willen dat wijken 
en buurten veilig en leefbaar zijn. Om beter 
zicht te krijgen op ondermijning is in 2020 
een regisseuse aanpak ondermijning aan-
gesteld tot 2022. Gemeente Velsen verlengt 
deze aanstelling en om ondermijnende 
criminaliteit tegen te blijven gaan. 

Geld voor Bibob-coördinator  
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Wethouder Floor Bal: ‘Het goed 
verwerken van afval is cruciaal’
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Samenvatting kengetallen
Rekening

2019 
Rekening

2020 
Begroting

2021 
Begroting

2022 
Waardering 
kengetal

Netto schuldquote  89,99  78,85  103,16  109,93 Hoe lager dit % hoe beter

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen  88,11  77,49  102,23  109,27 Hoe lager dit % hoe beter

Solvabiliteitsratio  19,49  16,71  12,03  9,74 Hoe hoger dit % hoe beter

Kengetal grondexploitatie  2,69  1,72  0,96  -   Hoe lager dit % hoe beter

Structurele exploitatieruimte  (1,22)  (2,02)  (2,57)  1,34 Hoe hoger dit % hoe beter

Belastingcapaciteit: Woonlasten 
meerpersoonshuishouden 110 103 110 109 Hoe lager dit % hoe beter

Baten en Lasten (bedragen x €1 mln)

Som van Begroting 2021 Som van Begroting 2022

Burger en bestuur      16.816.182 17.357.859

Ondernemend en duurzaam Velsen 15.329.802 15.845.154

Organisatie en financiën  36.690.320 39.143.475

Vitaal en sociaal Velsen   95.281.940 97.073.220

Wonen en leven in Velsen   27.235.053 27.300.096

Eindtotaal 191.353.297 196.719.804

Bibob betekent Bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur. 
De Wet Bibob regelt dat de gemeente vergun-
ningen en aanbestedingen mag weigeren of 
intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen 
daar misbruik van maken. 

In Velsen worden nu minder Bibob-toetsen 
uitgevoerd dan bij gemeenten van gelijke 
omvang en/of met een vergelijkbaar risico-
profiel. We hebben niet genoeg mensen in huis 
met de expertise hiervoor. Daarom stellen we 
in 2022 een Bibob-coördinator aan die het 
proces rondom de Bibob onderzoekt en 
verantwoordelijk voor de (meer complexe) 
integriteitsonderzoeken.

Burgemeester Frank Dales 
met jeugdboa Mike, 

Vlog: wethouder Sebastian Dinjens 
op pad met jeugdboa Mike

De hele begroting leest u 
hier online

VLSN_Begroting op Placemat.indd   2 29-10-2021   14:46





Wij zijn ook te volgen via:

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl November 2021

Squash is een leuke, intensieve en uitdagende racketsport. Het 
squashcentrum gevestigd in sporthal Het Polderhuis, te Vel-
serbroek, beschikt over 3 squashbanen. De banen zijn per 45 
minuten te huur en kan al vanaf €12,50. Wilt u meerdere keren 
squashen dan is het ook mogelijk om een 12 banenkaart te ko-
pen, of een abonnement voor 3 maanden of een geheel seizoen 
af te sluiten. 

Om te reserveren kunt u contact opnemen met de accommoda-
tiebeheerder van Het Polderhuis 023-5374218 of via Sportloket 
Velsen 0255-567666.

Kom squashen in Het Polderhuis

Het te gekke Experience Center (zie foto) ligt ieder weekend in het recreatiebad. 
Op zaterdag van 10:30-12:00 uur en op zondag van 09:00-12:00 uur. Zwemple-
zier gegarandeerd! Ook volop zwemplezier tijdens de Drijf Inn die 26 november 
plaatsvindt. Samen met je vrienden en vriendinnen kun je dobberend op een 
luchtbed kijken naar een leuke film. Het zwembad wordt deze avond omgeto-
verd tot een bioscoop. De Drijf Inn is van 18:15 t/m 21:00 uur en wordt georgani-
seerd voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. 
Zwembad De Heerenduinen is blij om weer aquasporten aan te bieden. Op di-
verse groepen zijn nog plekken vrij. Op maandagochtend meedoen met een les 
aquagym dat kan om 09:00 en 09:30 uur. Dinsdag wordt op diverse momenten 
aquarobics en aquarobics 55+ aangeboden. 
Ook zijn er nog diverse plekken vrij voor baby-en peuterzwemmen. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan een activiteit, neem dan contact op met 
de receptie. Dit kan via zwembadreceptie@velsen.nl. 

Zwembad nieuws!

Terugblik eerste school-
sporttoernooien
Volleybalvereniging Smashing Velsen heeft op 20 
oktober afgetrapt met het eerste schoolsporttoer-
nooi dit kalenderjaar. Het toernooi vond plaats 
in sporthal Zeewijk. Evenals het schoolkorfbal 
toernooi dat door korfbalvereniging DKV werd 
georganiseerd. Door mee te doen aan toernooien 
verdienen scholen punten en maken zij kans om 
uitgeroepen te worden tot sportiefste school van 
Velsen! Bassisschoolleerlingen uit groep 6 konden 
gratis deelnemen aan de schoolschaatsclinic die 
woensdag 3 november plaatsvond. Ruim 400 
kinderen hebben hieraan deelgenomen. Sportloket 
Velsen draagt de kosten voor de activiteit en heeft 
als doel om het schaatsen bij de jeugd te stimuleren.  

Inmiddels is de inschrijving voor de 47e Dubbel6Kamp in gemeente Velsen 
begonnen! Wil jij deel uitmaken van de Dubbel6Kamp? Dat kan!
Op dinsdag 28 en woensdag 29 december organiseren de buurtsportcoaches 
van de gemeente Velsen de Dubbel6Kamp in Sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Op dinsdag brengen we de groepen 3, 4 en 5 in beweging en op woensdag  
groepen 6, 7 en 8. Voor dit evenement is de organisatie nog dringend op zoek 
naar hulp! 

Wij zijn op zoek naar mensen die enthousiast zijn, affectie hebben met kinderen 
en sport én minstens 15 jaar oud zijn. Ook moet je het leuk vinden om één van 
de zes spellen te begeleiden, deze uit te leggen en indien nodig in te grijpen, dit 
zijn namelijk je taken op de dag(en) zelf. 
Wij bieden jou één of twee dagen die in het teken staan van samen sporten 
en plezier maken, je krijgt een lunch aangeboden bij Café Nol én kunt direct 
ervaring opdoen in de sport. 

Wanneer: 28 & 29 december 2021 (evt. één van de dagen)
Locatie: Sporthal Zeewijk IJmuiden
Tijden: Beide dagen van 08.00-16.00 uur (ongeveer)
Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar buurtsportcoach Jerry via jvakkeren@
sportsupport.nl

Oproep vrijwilligers 47e Dubbel6Kamp 
op 28 en 29 december 2021

Urban Sports IJmuiden

3x3 Schoolbasket-
baltoernooi
Op woensdag 17 november 2021 zal het 3x3 school-
basketbaltoernooi voor eerste en tweedejaars leer-
lingen van uit het voorgezet onderwijs in gemeente 
Velsen plaatsvinden in het Polderhuis.
Het 3x3 schoolbasketbaltoernooi wordt georgani-
seerd door Stichting SportSupport Kennemerland 
in samenwerking met Akrides en 3x3Unites.
Dit jaar zullen er maar liefst 14 teams deelnemen. 
De deelnemende scholen zijn het Tender College, 
Vellesan College, Duin en Kruidbergmavo, Tech-
nisch Maritiem, Ichtus Lyceum en in het bijzonder 
het Rudolf Steiner College uit Haarlem.
Wij wensen de eerste en tweedejaars leerlingen 
heel veel plezier toe. Eindelijk weer een school-
sporttoernooi, nu het weer kan!
Het 3x3 schoolbasketbaltoernooi zal om 12.30 uur 
beginnen. Wij verzoeken toeschouwers vriendelijk 
om thuis te blijven.

Op www.sportpasvelsen.nl wordt sport- en beweegaanbod gebundeld. Je treft 
er een overzicht van alle sport- en beweegaanbieders en vindt er activiteiten 
die in Velsen plaatsvinden. Inschrijven voor te gekke beweegactiviteiten die de 
buurtsportcoaches organiseren of voor schoolsporttoernooien verloopt ook via 
deze site. Daarnaast lees je welke (subsidie)regelingen er voor zowel inwoners 
van Velsen als voor verenigingen zijn. Kun je de sportbrochures downloaden en 
tref je vacatures aan! Vaak krijgen wij de vraag of er ook een fysieke pas nodig 
is. Dit is niet het geval! Neem eens een kijkje op de veelzijdige site en bekijk het 
sport- en beweegaanbod dat Velsen rijk is.

Sportpas Velsen

Sinds zomer 2020 heeft Velsen een Sport- en Preventieakkoord. Vanuit dit 
akkoord is uitvoeringsbudget beschikbaar voor het neerzetten of uitbreiden 
van sport- en beweegaanbod. Dit kunnen nieuwe initiatieven zijn, maar ook 
als impuls voor reeds bestaande activiteiten. Voor 2021 en 2022 is respectie-
velijk €110.000 en €70.000 beschikbaar. In deze budgetten is nog ruimte voor 
nieuwe plannen. Om aanspraak te maken op financiering dient er een aanvraag 
ingediend te worden bij de stuurgroep. De stuurgroep beslist of een aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend. Wilt uw een 
aanvraag doen mail dan naar Tim Joon tjoon@sportsupport.nl

Nieuwe aanvraag mogelijkheid Sport- 
en Preventieakkoord

SportNite
In de herfstvakantie hebben de buurtsportcoaches van Velsen weer het jaarlijkse 
evenement ‘Sportnite’ georganiseerd.
Dit evenement brengt fantasie tot leven. Het spel Fortnite wat op de spelcom-
puter wordt gespeeld, kon hier in realiteit worden gebracht, om zo te laten zien 
dat de digitale wereld zeker kan worden omgezet in sport en bewegen. Er werd 
gestreden met wapens, zoals nerfguns, trefballen en sneeuwballen. Ervoor 
zorgen dat je niet geraakt wordt en schuilen achter de obstakels die door de hele 
gymzaal verspreid staan maakte het enorm spannend! 
Het was wederom een groot succes en er zijn hiermee bijna 200 kinderen uit heel 
Velsen in beweging gebracht!

Zwembad De Heerenduinen, onderdeel van de afdeling Sportzaken is op zoek 
naar een enthousiaste medewerker receptie voor 36 uur per week.
Tevreden bezoekers! Daar doe je het voor. Jij bent het eerste gezicht en je weet 
wat ze zeggen over eerste indrukken. Samen met je collega’s zorg je dat onze 
bezoekers vertrekken met een goed gevoel na een dag vol plezier en jouw 
glimlach bij aankomst is de beste start die ze zich kunnen wensen. Jij zorgt voor 
de ontvangst van onze bezoekers en je beantwoordt hun vragen. Aan de balie, 
aan de telefoon en per e-mail. Je bedient onze kassa’s, dus je weet als de beste 
hoe ze werken. Je vervangt de personeelsplanning, dus kun je goed overweg 
met computers en systemen. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en 
je vindt het niet erg om in de avonden of het weekend te werken. De vacature is 
te lezen via www.zwembadvelsen.nl of via www.velsen.nl/vacatures

Vacature receptie
Receptionist(e) zwembad 
De Heerenduinen

Begin deze zomer is SportSupport een samenwer-
king met CityShapers aangegaan. Iedere vrijdag-
middag organiseren zij de activiteit: Urban Sports 
in het Stadspark Zuid in IJmuiden.
Het doel van deze activiteit is om jongeren tussen 
de 12 en 16 jaar te betrekken bij de organisatie 
van leuke sport- en spelactiviteiten, waarbij de 
jongeren zelf kunnen bepalen welke sport er 
gedaan wordt. Vooral de niet-alledaagse urban 
sports zijn erg populair. Denk aan 3x3 basketbal, 
Free-run, Archery Tag, Skateboarden en andere 
toffe activiteiten.
Ken je iemand die het tof vind om hieraan deel te 
nemen? Of ben je zelf tussen de 12 en 16 jaar en 
wil je graag na schooltijd chillen en sporten in het 
stadspark?
Wees welkom en meld je aan via: https://www.
sportpasvelsen.nl/urban-sports-ijmuiden
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IJmuiden - Op zaterdag 13 
november is er weel een �lmmiddag 
in Seniorencentrum Zeewijk. Er 
worden twee natuur�lms gedraaid: 
Het leven in de jungle en Woeste 
rivieren in de wereld. 
Beide �lms laten zien hoe de mensen 
in de jungle en om de woeste 
rivieren moeten leven voor hun 
bestaan. Ze doen dit op spectaculaire 
wijze.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.00 
uur. Entree 2 euro. Kaartverkoop aan 
de zaal. 
In de pauze wordt de haring weer 
gesponseerd  door vishandel 
Martens.

Zeewijk wat 
vertel je me nou

Door Ingeborg Baumann

Er wordt niet heel veel over 
gepraat, hoewel gelukkig meer dan 
vroeger. Het is ook moeilijk om 
herinneringen te delen die nooit 
gemaakt konden worden. Doodge-
boren kindjes, stille baby’s. Heel 
soms zie je een toespeling of een 
berichtje voorbijkomen dat je laat 
weten dat het noemen van de 
naam, het blijven benoemen van 
het kindje, heel belangrijk is. 
Zoals dit berichtje: ‘Vijftien jaar 
geleden werd, in oorverdovende 
stilte, een prachtig jongetje 
geboren. En al zou hij nooit mama 
tegen me zeggen, hij was wel 
degene die me moeder maakte. 
Some people dream of angels, I 
held one in my arms.’ 

Stichting Allerzielen Velsen 
Verlicht
Alice Loeters is voorzitter van Stich-
ting Allerzielen Velsen Verlicht en 
op haar initiatief werd het bijzon-
dere monument op begraafplaats 
Duinhof gerealiseerd. ,,We vierden 
Allerzielen altijd op een heel 
speciale manier met kunst, klank en 
licht op de Westerbegraafplaats in 
IJmuiden.’’ Kunstenares Dominiek 
Steinmeijer vult aan: ,,Daar heb ik 
zulke mooie herinneringen aan, het 
was zo mooi toen.’’ 
En dan wandelt het kleine en 
intieme gezelschap betrokkenen 
naar het monument over een stille 
begraafplaats in herfstkleuren, 
waar een ree nieuwsgierig kijkt wat 
die mensen allemaal op haar plek 
doen. Wethouder Marianne Steijn 

houdt bij het nog in tule gehulde 
kunstwerk een lieve en bewogen 
toespraak, zij kan dat als geen 
ander. Steijn ging ervan uit dat er 
meer ouders van stille baby’s 
aanwezig zouden zijn en als ze de 
paar vaders en moeders toespreekt 
bedoelt ze alle ouders die deze 
rouw hebben moeten meemaken. 

Het meest dierbare 
dat mensen ontvangen
,,Er is een verdriet dat zonder 
woorden verbindt als het meest 
dierbare wat twee mensen kunnen 
ontvangen stil geboren wordt. 
Want hoe deel je je verdriet als er 
geen gedeelde herinneringen zijn? 
Het is een ander soort verdriet en 
het is noodzaak om de verhalen te 
blijven delen. Het niet gekende 

kind, het niet gekende broertje of 
zusje mag er zijn en hoort erbij. 
Gelukkig worden de kindjes niet 
meteen meer weggehaald en 
wordt de tijd en de ruimte gegeven 
om te rouwen.’’ En dan leest ze een 
prachtig gedicht van Rainer Maria 
Rilke voor. ,,Heb je vragen lief -Heb 
geduld met alles wat onopgelost is 
in je hart en probeer je vragen met 
liefde te bezien, als kamers die 
gesloten zijn. Of als boeken in een 
volslagen vreemde taal. Zoek nog 
niet naar antwoorden. Die kunnen 
je nog niet gegeven worden, 
omdat je niet in staat zou zijn ze te 
leven. Het gaat erom alles ‘te leven’. 
Leef nu de vragen. Misschien zul je 
dan geleidelijk, zonder het te 
merken, jezelf, ooit op een dag, in 
het antwoord terug vinden.’’ 
Op deze plek, in dit gezelschap en 
met deze woorden lijkt het makke-
lijker om gewoon te huilen om wat 
was, zelfs als je zelf deze rouw nooit 
hebt hoeven ondergaan. 

Wegvliegende vlinder
Dominiek Steinmeijer vertelt wat 
over haar bijzondere en delicate 
opdracht, zoals ze het noemt. ,,Het 
verlies van de dromen van een 
toekomst van je kind wordt gesym-
boliseerd door de kleurige, 
wegvliegende vlinder. De 
gekleurde kiezels staan voor het 
spel van een kind en de kleuren zijn 
zoals je die zou verwachten in een 
kindertekening.’’ En dan zingen de 
zangeressen Michaela Bijlsma en 
Lolita Hooglugt een lied en 
iedereen is even doodstil, alleen de 
bomen �uisteren hun woorden.  

De tekst op het monument spreekt 
voor zich: 

Vlinderkind
  

Zo mooi, zo gewenst mijn kind
Tot je meeging met de wind

Als wind
Mijn vlinderkind 

IJmuiden - Wethouder Marianne Steijn onthulde vorige week donderdag op begraafplaats Duinhof in IJmuiden 
het monument voor doodgeboren kinderen dat mogelijk is gemaakt door Stichting Allerzielen Velsen Verlicht. 
Het monument, ontworpen door Dominiek Steinmeijer, biedt een herinneringsplek voor ontmoeting en geeft 
erkenning aan al die kinderen die hier maar kort mochten zijn.

‘Zo mooi, zo gewenst mijn kind’

Marianne Steijn, Alice Loeters en de zangeressen bij het monument op Duinhof.  Foto: Ingeborg Baumann

Na het tellen van alle stemmen bleek 
St. Hospice Groep M-K als grote 
winnaar uit de bus te komen. Zij 
ontvangen een bijdrage van € 
3.611,-- vanuit Rabo ClubSupport 
voor het realiseren van nieuwe tele-
visies in de 4 gastenkamers. Maar er 
waren veel meer winnaars. Zo 
ontving H.T.V. Assumburg een 
bijdrage voor LED voor de tennis-
banen en kan Badmintonclub Velsen 
Bamito’s Jeugdprogramma gaan 
realiseren. Het totale overzicht is te 
bekijken op www.rabobank.nl/
leden/clubsupport/club-overzicht.

Actief verenigingslid 
zorgt voor betrokken buurt 
,,Het is fantastisch om te zien 
hoeveel leden gestemd hebben,” 
vertelt Jerry Notenboom, directeur 

coöperatieve Rabobank Haarlem-
IJmond. ,,Daaruit spreekt een 
enorme betrokkenheid. En terecht. 
Het verenigingsleven vervult een 
belangrijke sociale en maatschappe-
lijke rol in onze regio. Het is een plek 
waar iedereen welkom is, je van 
elkaar kan leren, je kan ontwikkelen 
en jezelf kan zijn. We vinden het 
belangrijk dat iedereen die dat wil 
kan deelnemen. Dankzij Rabo Club-
Support versterken we het vereni-
gingsleven zodat ze die rol kunnen 
blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs 
en verenigingen zich aanmelden 
voor ondersteuning op het gebied 
van kennis, netwerk en �nanciën. Dit 
jaar hebben meer dan 30.000 clubs 

zich landelijk opgegeven, dat zijn er 
meer dan in 2020. In Haarlem-
IJmond hadden 159 verenigingen 
zich aangemeld. Tot en met 25 
oktober konden leden van de Rabo-
bank via de Rabo Bankieren App 
stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. 

Zaterdag 6 november zijn de resul-
taten bekendgemaakt en werden de 
deelnemende clubs van Rabobank 
Haarlem-IJmond verwacht bij de 
IJsbaan Haarlem. Meer dan de helft 
van de 159 deelnemende clubs was 
aanwezig om de cheques in 
ontvangst te nemen.

Regio - De afgelopen weken hebben ruim 3100 leden van Rabobank 
Haarlem-IJmond via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs 
en verenigingen. In totaal waren er 159 doelen en projecten waaruit men 
kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een 
ondersteuning.

Inwoners Haarlem-IJmond steunen 
lokaal verenigingsleven massaal

De deelnemende clubs werden zaterdag verrast met een cheque, met daarop de 
bijdrage waarop ze kunnen rekenen voor het door hen opgegeven bestedingsdoel. 
Foto: JudithCapponFotogra�e
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TYPISCH IJMUIDEN

Harige mosdiertjes op ons strand
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 harige 
mosdiertjes op ons strand.

Door Erik Baalbergen

De zee neemt en de zee geeft. Met dat laatste weet de 
zee ons nog wel ‘ns te verrassen. Zeehonden, “scheer-
mesjes”, rouwboeketten, zeesterren of algenschuim, we 
staan nergens meer van te kijken op ons strand langs 
de vloedlijn. Maar in de laatste week van oktober word 
ik tijdens een strandwandeling verrast met iets wat ik 
op dat moment niet beter kan beschrijven als “bruine 
hooi”. Over een lengte van een paar honderd meter is 
het strand vanaf de vloedlijn tot tientallen meters 
strandopwaarts bedekt met een soms wel dertig centi-
meter dikke laag bruin sponsachtig goedje met een 
vreemd luchtje. In de verte zie ik langs de vloedlijn nog 
meer van dit spul liggen.
Uit reacties bij enkele door mij op facebook geplaatste 
foto’s blijkt dat het om zogenaamde afgestorven harige 
mosdiertjes gaat. Onder het motto ‘Google is mijn 
vriend’ duik ik in deze materie. Niet letterlijk natuurlijk, 
gezien de kwalijke dampen die uit het bruine spul 
opstijgen…
Het harige mosdiertje is een van de ongeveer zesdui-
zend soorten mosdiertjes. Mosdiertjes zijn waterdier-
tjes en leven vooral in zee. Ze komen overal ter wereld 

voor maar hebben toch een voorkeur voor warm water. 
Harige mosdiertjes leven onder meer in de Noordzee, 
in de Waddenzee en in de Zeeuwse wateren. Een 
mosdiertje is tot 1 millimeter groot. En dan toch zo’n 
dikke laag op het strand?
Het zijn er miljoenen, misschien wel miljarden tegelijk! 
Harige mosdiertjes hebben een beschuttend omhulsel 
van kalk. Via ongeslachtelijke voortplanting vormen de 
mosdiertjes hele kolonies via hun aan elkaar gegroeide 
omhulsels. Een kolonie groeit op zeewier, schelpen, 
poliepen of rotsen en stenen op zeebodem, of zelfs op 
schepen en o�shore installaties.
Door stromingen in het zeewater, bijvoorbeeld bij een 
storm, raken kolonies los en gaan ze rollen over de 
zeebodem, waarbij ze dikwijls samenklonteren met 
andere kolonies. Uiteindelijke spoelen de klonten 
ergens op een kust aan en sterven de diertjes. Net als 
bij andere dode organismen gaat de ontbinding 
gepaard met een onaangename walm.
De afgelopen jaren zijn de hoeveelheden aange-
spoelde harige mosdiertjes toegenomen, waarschijnlijk 
omdat ze zich prettiger voelen in het steeds warmer 
wordende zeewater in combinatie met de toegenomen 
stormen.
Vooral op de stranden van de Waddeneilanden zijn de 
laatste jaren veel mosdiertjes aangespoeld. Ameland 
kwam in juli dit jaar in het nieuws vanwege een zeld-
zaam grote hoeveelheid van dit na enkele dagen 
onwelriekende spul. Ter voorkoming van nog grotere 
stankoverlast werd de kilometerslange en vele centi-
meters dikke laag van het strand verwijderd. Nou, ik 
kan me wat van die stank voorstellen na mijn ontmoe-
ting met de harige mosdiertjes op ons strand! Typisch 
IJmuiden? Ik hoop het niet...

Miljoenen harige mosdiertjes op ons strand eind oktober. Het is maar goed dat de geuren niet zijn meegekomen met deze 
foto! Foto: Erik Baalbergen

Haarlem - De hele maand 
december staat bij Bison Bowling in 
het teken van oud-Hollandse gezel-
ligheid met sfeervolle verlichting en 
versiering. ,,Zodra de Sint ons land 
weer verlaat, toveren wij ons pand 
weer om in de Kerstsfeer die zoveel 
Haarlemmers al decennia van ons 
kennen”, aldus Marco Nederstigt. 
Met een nieuwe chef aan boord 
hebben de royale bu�etten een 
prachtige upgrade gehad, waarmee 
het oergezellige tafelgrillen nóg 
meer culinaire mogelijkheden biedt 
dan voorheen. Bison Bowling op de 
hoek van Orionweg en de Westelijke 
Randweg is op dat gebied al jaren 
een begrip.

Nederstigt: ,,Wij willen graag een 
vertrouwde, veilige en warme 
ontmoetingsplek zijn voor groepen 
vrienden, families, collega’s en 
kinderen. Het was hartverwarmend 
om te merken hoeveel gasten wij 
sinds de heropening in juni van dit 

jaar alweer hebben mogen 
ontvangen”. Bison Bowling is 7 
dagen per week open, en biedt elke 

dag diverse arrangementen aan die 
op www.bisonbowling.nl zijn te 
bekijken en te reserveren.

Bison Bowling klaar voor feestdagen

Bison Bowling is 7 dagen per week open, en biedt elke dag diverse arrangementen 
aan. Foto: aangeleverd

Door het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) is een beroep 
gedaan op alle Nederlandse 
gemeenten. Men vraagt om uit te 
kijken naar geschikte locaties voor 
het onderbrengen van asielzoekers. 
De beschikbare accommodatie is al 
geruime tijd overbelast en dat leidt 
tot zeer schrijnende situaties. Om 
een betere spreiding te kunnen 
bewerkstelligen, zijn extra panden 
nodig. Het gemeentebestuur van 
Velsen ziet deze nood en spant zich 
in om een bijdrage te leveren. 
,,Eenvoudig is dit niet, onder meer 
vanwege gebrek aan geschikte loca-
ties en panden die gemeentelijk 
eigendom zijn’’, laat een woord-
voerder weten.
Bij een eerste inventarisatie van de 
mogelijke opties kwamen ook de 
panden van Levvel5 naar voren. Deze 
jeugdzorginstelling heeft het in 
�nancieel opzicht momenteel zwaar 

en verhuist daarom de jeugdzorg 
vanuit Driehuis binnenkort naar een 
andere locatie. De panden aan de 
Duin- en Kruidbergerweg, die ze nu 
nog - voor een deel - gebruiken, 
komen dan vrij. Dit zijn de panden 
waarin ooit kindertehuis ’t Vinken-
nest was gevestigd. Ze zijn echter 
niet in het bezit van de gemeente 
Velsen en de eigenaar heeft ze al te 
koop gezet voor een totaalbedrag 
van 12,5 miljoen euro. ,,Of het een 
reële optie is om deze speci�eke 
panden voor te kunnen stellen aan 
het COA, hebben we nu nog niet in 
beeld’’, aldus de gemeente Velsen.
Ook het Wijkcomité Driehuis heeft 
kennisgenomen van de boven-
staande informatie. In de nieuwsbrief 
van 5 november laat het comité 
weten de vinger aan de pols te 
houden met betrekking tot dit 
onderwerp en hierover contact op te 
nemen met de gemeente Velsen.

Driehuis - Kunnen in de panden van jeugdzorginstelling Levvel5 aan de 
Duin- en Kruidbergerweg tijdelijk asielzoekers gehuisvest worden? Het 
antwoord op die vraag moet in de komende tijd duidelijk worden. De 
gemeente onderzoekt de mogelijkheden hiertoe, maar concludeert in elk 
geval dat er voor grootschalige opvang of huisvesting geen ruimte is.

Gemeente onderzoekt mogelijkheid 
asielzoekers in panden Levvel5

COLUMN GGD KENNEMERLAND

De laatste weken is het aantal meldingen van covid-19 stevig toege-
nomen. Dat is toe te schrijven aan de eerdere versoepeling van maatre-
gelen en de gewijzigde weersomstandigheden. De herfst maakt dat we 
meer binnenshuis zijn of binnen sporten en dus is er meer kans om het 
virus op te lopen. Dat is de hele crisis al zo geweest. We zitten inmiddels 
in de vijfde golf. Dus zou je denken dat we ons inmiddels hebben inge-
steld op het grillige verloop en ons hadden ingesteld op de situatie van 
“mondkapje op en mondkapje af” en af en toe te moeten accepteren dat 
groepsvorming aan banden wordt gelegd. 

In de praktijk lijkt dat toch anders. Het lijkt erop alsof we ervan schrikken, 
wat zich laat zien in veel ach en wee over de maatregelen. Natuurlijk is 
het altijd goed vragen te stellen bij de aanpak en je in te beelden hoe jij 
het zou doen als je aan het roer zou zitten. Het is geen pretje om beslis-
singen te nemen die mensen in hun vrijheid beperken. Daar gaat een 
zorgvuldige afweging aan vooraf. En als je dan iedereen een beetje tege-
moet wil komen, doe je uiteindelijk iedereen in zijn of haar ogen te kort. 

Laten we ons realiseren dat dit nog wel even gaat duren en ons dan ook 
wat voorbereiden op nieuwe versoepelingen en daarna weer de nodige 
maatregelen. Als we allemaal een beetje meewerken, slaan we er ons 
doorheen. Als je je alleen maar aan de basisregels houdt, dan levert je al 
een bijdrage om kwetsbaren te beschermen en het zorg systeem over-
eind te houden. We willen toch altijd een dokter of verpleegkundige bij 

de hand als het nodig is. 
Dat brengt mij op een bericht dat ik 
las waarin stond dat de testbereid-
heid sterk is afgenomen. Dat is niet 
de bedoeling. Als we ons niet laten 
testen bij klachten, dan weten wij 
niet meer waar het virus zich 
bevindt en kunnen we niet bij de 
bron verspreiding voorkomen. Dat 
stokje in de neus is natuurlijk niet 
het meest prettige gevoel, maar dat 
kleine ongemak levert veel op. 
Vanuit het publieke gezondheids-
belang vraag ik iedereen hier zijn of 
haar medewerking aan te verlenen. 
Bij voorbaat dank!

Testen, testen, testen

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

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Velserbroek - Het afgelopen weekend 
was weer zeer succesvol voor VSV, 
want de zaterdag 1 pakte een belang-
rijke overwinning tegen mede-concur-
rent Wijk aan Zee, waarbij de jarige 
Remco Knol zich als matchwinner kon 
bestempelen (2-1). Als klap op de 
vuurpijl zegevierde de O-19-1 
diezelfde dag in de titanenstrijd tegen 
de leeftijdsgenoten van Stormvogels 
met een 6-3 overwinning. Een dag 
later stond voor de zondag 1 de lastige 
uitwedstrijd tegen Alliance op het 
programma. Na een 0-2 stand bij rust 
(2x Malcolm Meijer) leek er voor VSV 
niets meer aan de hand, maar in de 
tweede helft stond het vizier niet meer 
op scherp, waardoor Alliance met de 

1-2 zich weer terug in de wedstrijd 
knokte. VSV hield stand zodat er in de 
strijd voor het kampioenschap/
promotie er uiteindelijk weer 3 belang-
rijke punten werden behaald. 

Daarnaast heeft VSV door de 
gestaagde ledenaanwas bij de jongste 
leeftijdscategorieën weer een geheel 
nieuw guppenteam weten te formeren 
die haar kunsten in de voorwedstrijd 
tegen Spaarnwoude gelijk kon 
vertonen.

VSV heeft het opleiden van jeugd jaren 
geleden als speerpunt benoemd en 
begint hiervan over de gehele linie 
duidelijk haar vruchten te plukken.  

VSV heeft de weg naar boven gevonden
Het nieuwe guppenteam van VSV. Foto: aangeleverd

Winst voor de O-19-1 tegen 
Stormvogels! Foto: aangeleverd

Santpoort - Vanaf zaterdag steken 
de leden van de BIZ Puur Santpoort 
de vlag uit om Sinterklaas welkom te 
heten in het dorp. Ook klinkt er 
muziek door de straten om alvast in 
de stemming te komen. Zelf thuis 
ook de vlag uitsteken? Speciaal voor 
kinderen is bij de Readshop een 
pakket te koop voor 19,95 euro met 
een vlag en een familiespel. Dit 
pakket wordt op adressen in Sant-

poort thuisbezorgd door Bezorgpiet. 
Alleen een vlag kopen kan ook, dat 
kost 12,50 euro.
Op 20 november viert Santpoort ‘De 
dag van Sinterklaas’ met een Pieten-
ontbijt bij de horecabedrijven 
Laantje, De Bokkesteeg, La Mia, De 
Bank en Eetlokaal ’t Palet. Schrijf je 
vooraf in bij het bedrijf van je keuze! 
Bij Snackbar Peter kunnen kinderen 
tussen 11.00 en 15.00 uur genieten 

van een Frietje van Pietje, bij Ramsis 
serveren ze een Piet’za punt en wie 
zoet is krijgt lekkers bij Koppes. 
Verder zijn er door het hele dorp 
spelletjes voor de kinderen georgani-
seerd waarmee ze een Pietendiploma 
kunnen verdienen. Deze activiteiten 
vinden plaats van 11.00 tot 15.00 uur. 
Lees het laatste nieuws op de 
kanalen van Puur Santpoort via de 
sociale media.

Santpoort in Sinterklaassfeer
De winkeliers in Santpoort-Noord doen er, zoals altijd, weer alles aan om een gezellige sfeer in de Hoofdstraat te realiseren. 
Foto: aangeleverd

Velsen - De woningmarkt in Neder-
land staat onder druk. Zo ook in 
Velsen en dan met name de sociale 
huur in IJmuiden en Velsen Noord . 
De sociale huurwijken worden 
gebruikt als vangnet voor de huisves-
ting van steeds meer kwetsbare 
groepen, al dan niet met urgentie. 
Dit gaat ten koste van de reguliere 
woningzoekende die daardoor jaren 
langer op de wachtlijst blijft staan. 
Denk hierbij aan de vele jongeren die 
noodgedwongen thuis blijven 
wonen of in de dure commerciële 
huur terecht komen. 

Zorgen
De huurdersraad van Velison Wonen 
maakt zich zorgen over deze ontwik-
kelingen. In samenwerking met de 
huurdersraden van Woningbedrijf 
Velsen en Brederode Wonen zet de 
huurdersraad van Velison Wonen bij 

de besprekingen van de prestatieaf-
spraken onder andere stevig in op 
meer spreiding van kwetsbare huur-
ders over Driehuis, Velserbroek, Sant-
poort Noord en Santpoort Zuid zodat 
IJmuiden en Velsen Noord ontzien 
worden. 
,,Op onze jaarlijkse huurdersvergade-
ring willen wij graag met de huurders 
van Velison Wonen in gesprek gaan 
over de situatie op de Velsense 
woningmarkt’’, aldus de Huurders-
raad van Velison Wonen. 

Huurdersvergadering
Ze nodigen de huurders van Velison 
Wonen dan ook graag uit om op 
woensdag 17 november aanwezig te 
zijn op de jaarlijkse huurdersverga-
dering in Zalencentrum Velserduin 
op het Velserduinplein in IJmuiden 
om 19.30 uur. Zie uitnodiging elders 
in deze krant.

Huurdersvergadering 
Huurdersraad Velison Wonen

Velsen-Noord - Het wijkplatform in 
Velsen-Noord heeft zichzelf per 
direct op non-actief gezet. Volgens 
voorzitter Michel Sjoers is de 
communicatie met de gemeente 
Velsen volledig mislukt. In een brief 
aan gemeenteraad en college wijst 
hij erop dat het wijkplatform niet is 
geïnformeerd over de komst van een 
logiesgebouw voor buitenlandse 
werknemers. Het wijkplatform moest 
volgens hem uit de krant en via 
enkele bewoners uit het dorp 
vernemen dat die voorziening er 
gaat komen, terwijl de gemeente al 
in december 2020 een aanvraag voor 
het logiesgebouw kreeg. Sjoers zet 

ook vraagtekens bij het feit dat 
woonboten in de derde Rijksbinnen-
haven en in het binnen-spuisluiska-
naal moesten verdwijnen op grond 
van het bestemmingsplan, terwijl de 
gemeente nu juist een wijziging van 
dat bestemmingsplan voorstelt om 
het logiesgebouw mogelijk te 
maken.
Toch lijkt dat laatste een iets te voor-
barige conclusie te zijn. Burge-
meester en wethouders bena-
drukken dat er men weliswaar onder 
bepaalde voorwaarden positief staat 
tegenover het initiatief voor het 
logiesgebouw, maar dat over de 
uitvoering nog geen besluit is 

genomen. Voordat men een besluit 
aan de gemeenteraad presenteert, 
volgen nog verschillende stappen, 
waaronder een participatietraject. 
Eén van de voorwaarden van het 
college is dat de initiatiefnemer 
verantwoordelijk is voor het partici-
patietraject. Met dat traject is men 
inmiddels gestart. De eerste inloop-
avond staat gepland voor 15 
november. In een straal van driehon-
derd meter zijn de inwoners rond het 
plangebied uitgenodigd. Het wijk-
platform kreeg van de initiatiefnemer 
geen uitnodiging, die is op verzoek 
van de gemeente Velsen alsnog 
verstuurd.

Wijkplatform Velsen-Noord op non-
actief na tumult over logiesgebouw

Afslanken is belangrijk in de strijd tegen corona. Foto: Adobe Stock

Velserbroek- Sinds het begin van de 
coronacrisis valt het op: er liggen op 
de IC veel mensen met overgewicht. 
Er is onderzoek gedaan naar corona-
patiënten op de intensive care (IC) in 
Nederland. Zo’n 78% van de corona-
patiënten op de IC heeft overgewicht 
(BMI van 25 of meer). De meeste 
mensen die besmet raken met het 
coronavirus krijgen milde klachten 
en herstellen goed. 

Dat geldt ook voor mensen met over-
gewicht. Coronapatiënten met 
ernstig overgewicht hebben een 
verhoogd risico op ernstige 
problemen. Ze hebben een grotere 
kans om in het ziekenhuis opge-
nomen te worden of op de IC terecht 
te komen. Bij mensen met ernstig 
overgewicht is het afweersysteem 
meestal verstoord. Door af te vallen 
gaat dit systeem beter werken. Ook 
met een gezonde leefstijl verbeter je 
je afweersysteem. Dat laatste geldt 
voor iedereen, ook als je geen over-
gewicht hebt. Gezonder leven kan je 
afweer al binnen een paar weken 
sterker maken.
Mensen met ernstig overgewicht 

hebben ook vaak andere aandoe-
ningen, zoals hart- en vaatziekten of 
diabetes. Hierdoor is ook de kans op 
een ernstiger verloop verhoogd.
Vet bevriezen is vet verliezen! De 
oplossing tegen vet voor mannen en 
vrouwen. Met een blijvend resultaat, 
zonder operatie, pijnloos, veilig en 
e�ectief. 

Het is geweldig dat Afslankstudio 
Velserbroek  al zoveel mensen heeft 
kunnen helpen om van hun overge-
wicht af te komen.  ,,Vooral de erken-
ning van de internist van het zieken-
huis, is fantastisch’’, zegt Annet van 
Afslankstudio Velserbroek. ,,Hij zei: 
wat jullie presteren is ons in een paar 
jaar niet gelukt.’’

Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Pro�teer dan deze 
week van de Black Friday 
aanbiedingen! 
Overtuig uzelf en breng een vrijblij-
vend bezoek aan Beauty & Afslank-
studio Velserbroek aan de Klompen-
makerstraat 7. Voor meer informatie: 
023- 5490556 www.afslankstudiovel-
serbroek.nl. 

Overgewicht beperken belangrijk 
in de strijd tegen corona
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VRIJDAG 12 NOVEMBER
Consumentenbeurs Huis & Energie 
in Expo Haarlemmermeer in Vijf-
huizen. Ook zaterdag en zondag. 
Benieuwd naar uw duurzame 
mogelijkheden? Vul de kortings-
code ‘VELSEN’ in op www.huisen-
energie.nl en bestel uw tickets met 
korting! (5 euro korting per ticket)

Week van de Mediawijsheid in 
bibliotheek Velsen: Lego Brick-
sChallenge. Info: www.bibliotheek-
velsen.nl.

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

Jam Sessie bij Koel op de Driehui-
zerkerkweg 34A in Driehuis, 19.30-
23.00 uur. Gratis toegankelijk voor 
zowel muzikanten als publiek. 
Foto: aangeleverd

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

Finale van de Sterkste Schakel van 
Kennemerland in het SC Telstar/
Buko Stadion in Velsen-Zuid met 
diverse Velsense genomineerden. 
www.sterksteschakel.nl.

Start lezingenreeks over Romeinen 
in Velsen in Huis van Hilde in 
Castricum. Lezingen vandaag, 
donderdag 25 november, 
donderdag 2 december en 
donderdag 9 december om 20.00 
uur. Reserveren: www.huisvan-
hilde.nl. Toegang met de Museum-
kaart is gratis, anders geldt de 
reguliere toegangsprijs van het 
museum (€7,50). Afbeelding 
Castellum Flevum aangeleverd

Diederik van Vleuten met cabaret-
voorstelling Moedig Voorwaarts in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl. Foto: Rogier Veldman

Huisvrouwen bestaan niet, geba-
seerd op de gelijknamige 

bioscoophit uit 2017 in het 
Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. www.kennemertheater.nl. 
Promobeeld: Willem van 
Walderveen

ZATERDAG 13 NOVEMBER
DKV organiseert twee korfbalcli-
nics in sporthal Zeewijk. Van 10 
tot 11 uur voor kinderen uit groep 
1 en 2 en van 11 tot 12 uur voor 
kinderen uit groep 3 tot en met 8. 
Meld je aan via sportpasvelsen.nl 
of mail naar info@dkv-ijmuiden.
nl.

Consumentenbeurs Huis & Energie 
zie vrijdag.

Feest voor jong en oud in het 
donderdag geopende winkelge-
bied Marlo Beverwijk.

Filmtheater Velsen: 11.00 Mijn 
vader is een saucisse (AL) (foto: Kris 
Dewitte), 14.00: The Father (9+) 
(Laatste week!); 17.00 Riders of 
Justice (16+); 20.00 Ei�el (6+). 
www.�lmtheatervelsen.nl

Repair Café in ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid, 
13.30-16.00 uur.

Johannes van Riessen wordt tot 
priester gewijd in de oud-katho-
lieke kerk op de Koningin Wilhelmi-
nakade 119 in IJmuiden. De plech-
tige dienst van priesterwijding 
begint om 14.30 uur.

‘t Mosterdzaadje: zangrecital 
mezzo-sopraan Natali Boghossian 
en pianist Hans van Beelen met 
Franse en Griekse meesterwerken, 
15.00 uur. www.mosterdzaadje.nl. 
Foto: aangeleverd

Ode aan Robert Long in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. www.
kennemertheater.nl. Foto: GG/
Mischa Muijlaert

Introducing Adrian Henry, de 
nieuwe band van Thijs Huijbens in 
café de Flapcan op de Zijlstraat 9 in 
Haarlem, 20.00 uur.

Vocaal ensemble Kwarts bezingt 
Maria in het Verhalenhuis Haarlem; 
van Egmondstraat 7 in Haarlem 
Noord, 20.00 uur. Kaarten: €16,00 
via www.verhalenhuishaarlem.nl.

Lebbis speelt De Ziel; het derde 
deel uit de trilogie De Bovengrens 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. www.kennemertheater.
nl. Foto: Martin Oudshoorn

ZONDAG 14 NOVEMBER
Consumentenbeurs Huis & Energie 
zie vrijdag.

Peter van der Wer� geeft in reli-
gieus centrum de Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal om 10.30 
uur een lezing met als thema: 
Vergeving als dwaalspoor. De 
aanvang is 10.30 uur. Voor meer 
informatie www.dekapel-bloemen-
daal.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 Ei�el (6+); 
14.00 Mijn vader is een saucisse 
(AL); 17.00 Nr. 10 (12+) – Laatste 
week!; 20.00 Riders of Justice (16+) 
(foto: Anders Overgaard). www.
�lmtheatervelsen.nl

Theater aan de Toog, theaterfes-
tival in vijf cafés in de Zijlstraat in 
Haarlem, 13.00-17.00 uur. Meer 
informatie: www.theateraan-
detoog.nl.

ZoMiPo in De Hofstede, A. Jacobs-
straat 227 in Velserbroek met 
optreden Paul Mooren en Corine 
Schols, 14.00 uur. Zaal open 13.30 
uur. Reserveren: 0255-510652.

Zeewijk wat vertel je me nou: �lm-
middag in Seniorencentrum 
Zeewijk, 14.00 uur. Zaal open 13.00 
uur. Entree 2 euro.

Opening expositie foto’s en instal-
laties van Roos van Ge�en in kunst-
centrum De Kolk in Spaarndam, 
14.00 uur. Zie ook onder ‘Exposities’

‘t Mosterdzaadje: twee zeer talent-
volle zussen, de violiste Saskia en 

de pianiste Anna Frijns spelen 
Mozart, Debussy, Proko�ev en 
Gershwin, 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd.

Herdenkingsdienst voor geval-
lenen op zee in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat in IJmuiden, 
15.30 uur. Ook online te volgen, zie 
www.denieuwekerk.nl/

DINSDAG 16 NOVEMBER
Filmtheater Velsen: 11.00 The 
Father (9+) (Laatste week!); 14.00 
Nr. 10 (12+) (Laatste week!); 17.00 
Ei�el (6+); 20.00 Riders of Justice 
(16+). www.�lmtheatervelsen.nl

Online informatiebijeenkomst over 
pleegzorg georganiseerd door 
Kenter, Levvel, Parlan en WSG. Voor 
meer informatie en aanmelden zie: 
https://openjewereld.nu/regio/
noord-holland/

WOENSDAG 17 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. 

Vertelbijeenkomst ‘De roerige jaren 
60 in de IJmond’ in de Brulboei, 
14.00-16.00 uur.  Iedereen met 
ervaring met de jaren ‘60 in 
IJmuiden is welkom. Aanmelden: 
info@stichtingkist.nl, via www.
stichtingkist.nl of bel 06 16625571. 
Beeld: aangeleverd

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

Jaarlijkse huurdersvergadering van 
Huurdersraad Velison Wonen in 
Zalencentrum Velserduin op het 
Velserduinplein in IJmuiden om 
19.30 uur. Zie uitnodiging elders in 
deze krant.

DONDERDAG 18 NOVEMBER

Castle Christmas Fair op Buiten-
plaats Beeckestijn tot en met 21 
november. Open van 11.00 tot 22.00 
uur. www.castlechristmasfair.nl.

Martje Saveur presenteert haar 

nieuwe boek  Rue du Cherche-Midi 
in de Dorpskerk in Santpoort-
Noord, 20.00 uur. Voor meer infor-
matie zie www.cultuurindedorps-
kerk.nl. Foto: aangeleverd

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.pietervermeulen-
museum.nl. 

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

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.hoogovensmuseum.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.

Expositie ‘Landschappen’ in de 
Visserhallen, 17 fotografen, tot en 
met 19 december. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Toegang is gratis, Duin-
straat 4 in IJmuiden. www.visser-
hallen.nl.

Foto’s en installaties van Roos van 
Ge�en in kunstcentrum De Kolk in 
Spaarndam t/m 12 december. 
Zaterdag en zondag van 12 tot 17 
uur.

De Kunstlijnexpositie bij Mariartho 
op de Mandenmakerstraat 13-15 in 
Velserbroek is nog te bezichtigen 
op zaterdag en zondag 13,14, 20 
en 21 november  tussen 13.00 en 
17.00 uur.
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,,Door de krachten van de twee 
scholen te bundelen kunnen we als 
school een prachtig compleet pakket 
aanbieden”, legt Marc Boelsma uit. 
,,Het Vellesan College heeft namelijk 
een sport-, dans- en cultuurpro�el en 
de Duin en Kruidbergmavo blinkt uit 
in bèta- en digitaal onderwijs. Dat 
vult elkaar dus perfect aan.”
,,Bovendien wordt in 2024 de Nieuwe 
Leerweg ingevoerd”, licht de rector 
de o�ciële samenvoeging verder 
toe. ,,Dan verdwijnt de mavo zoals 

we die nu kennen en wordt er naast 
de theoretische vakken ook een 
praktijkgericht programma toege-
voegd. Bij het Vellesan College zal dit 
het nieuwe examenprogramma 
Technologie en Toepassing zijn. Een 
kleine locatie als de Duin en Kruid-
bergmavo heeft helaas niet de 
mogelijkheid om dat zelfstandig aan 
te bieden. Het Vellesan College heeft 
naast de mavo ook een havo/vwo- en 
een vmbo-afdeling en is daardoor 
groot genoeg om dat wel aan te 

kunnen bieden. Door de samenwer-
king hebben leerlingen een ruimere 
keuze en kunnen ze ook veel makke-
lijker doorstromen naar MBO of 
havo.”

De leerlingen die nu op de Duin en 
Kruidbergmavo zitten blijven voor-
lopig nog lessen volgen in het 
huidige schoolgebouw aan de Nico-
laas Beetslaan in Driehuis. 
,,Bestuur en schoolleiding werken 
aan het plan om het Vellesan College 
in IJmuiden uit te breiden”, gaat 
Boelsma verder. 

,,Als die nieuwbouw af is, kunnen alle 
leerlingen van de nieuwe leerweg op 
één locatie naar school. En in de 
nieuwbouw zal niet alleen plaats zijn 
voor ruime lokalen, maar ook voor de 
speciale technische voorzieningen 
die horen de richting Technologie en 
Toepassing binnen de Nieuwe 
Leerweg.”

Marc Boelsma: ,,Sommige docenten 
�etsen nu nog heen en weer tussen 
Driehuis en IJmuiden om daar én hier 
les te geven. Zodra de nieuwbouw 
klaar is, leren en werken alle leer-
lingen en docenten samen op één 
locatie op een moderne school voor 
vmbo, mavo/Nieuwe Leerweg, havo 
en vwo waar je als leerling en als 
medewerker graag komt en alle 
kansen krijgt om je optimaal te 
ontwikkelen.”

Velsen - Met ingang van deze week gaat de Duin en Kruidbergmavo uit 
Driehuis, het Vellesan College heten, net als de IJmuidense partnerschool 
waarmee al sinds 2011 samengewerkt wordt. De scholen hebben sinds 
die tijd ook al één rector/directeur, Marc Boelsma.

Duin en Kruidbergmavo gaat 
verder als Vellesan College

De nieuwe naam staat al op het gebouw in Driehuis. Foto: aangeleverd

In anderhalf jaar van weinig spelen 
en amper contact met medemuzi-
kanten was er opeens tijd voor 
re�ectie en creatie. Geen optredens 
maar wel een gitaar en een bloknoot. 
Zo was ook deze periode voor Thijs 
Huijbens. Thuis, alleen en genoeg 
gebeurd en gevoeld om liedjes over 
te schrijven. 
Materiaal voor een kleine EP werd 
vanzelf genoeg voor een dubbel-
album. Laten sto�en op de harde 
schijf is zonde, dus er werd een 
optreden geboekt om de nummers 
een leven buiten de deur te geven. 
Voor een dubbelalbum is het te 
vroeg, maar optreden van twee sets 

is een goede start. Zaterdag 13 
november is de primeur in Café De 
Flapcan. Naast Thijs nemen Kevin 
Smal, Noach Meged, Niels van der 
Weiden, Jurriaan Kurpershoek en 
Jordy Janssen plaats op het podium. 
Verwacht een mix van funk, soul, 
blues, country en jazz met genoeg 
ruimte voor improvisatie. 

Café De Flapcan vind je op Zijlstraat 9 
te Haarlem, de aanvang van het 
concert is zaterdag 13 november 
rond 20:00. Uiteraard worden de 
geldende coronamaatregelen nage-
leefd en is het tonen van een 
QR-code bij binnenkomst verplicht.

Introducing Adrian Henry, 
splinternieuwe livemuziek 
Regio - Komende zaterdag vindt in Café De Flapcan het eerste optreden 
van de nieuwe band Adrian Henry plaats. Het project is een initiatief van 
Thijs Huijbens die de liedjes die hij in de coronamaanden heeft 
geschreven graag naar buiten brengt.

Thijs Huijbens presenteert graag de door hem in de coronaperiode geschreven 
liedjes. Foto: aangeleverd

IJmuiderstraatweg 6 - 9, 1971 LA IJmuiden I www.rigoverfcentrum.nl

verfmakers, sinds 1938

Vroege vogel actie!
Zaterdag 13 november
van 8.00 tot 11.00 uur

Alles uit eigen fabriek
30% korting.
Andere producten
BTW vrij

Vanaf 12.00 uur zijn we gesloten.

Stapelkorting is niet mogelijk en de actie geldt niet 
in combinatie met andere kortingsacties.



20 inderegio.nl • 11 november 2021NIEUWS

Santpoort - Op 18 november om 
20.00 uur is er weer een avond geor-
ganiseerd door Stichting Cultuur in 
Santpoort in de Dorpskerk op de 
Burg. Enschedelaan 65. Die avond 
presenteert Martje Saveur haar 
nieuwe boek ‘Rue du Cherche-Midi’ 
en wordt geïnterviewd door Barbara 
Stammer-Lapouge.

Martje is in 1940 geboren in het 
voormalige Nederlands-Indië en 
heeft daar de oorlogsjaren doorge-
bracht in Japanse internerings-
kampen. Op vij�arige leeftijd kwam 

ze met haar moeder en zusje naar 
Nederland. Haar vader was als 
oorlogsgevangene aan de Birma 
Spoorweg overleden. Ondanks de 
moeilijke jaren voor het gezin na de 
oorlog heeft Martje een gelukkige 
jeugd gehad. 
Na haar eindexamen is ze een jaar als 
au pair naar Parijs gegaan. Haar 
nieuwe boek ‘Rue du Cherche-Midi’ 
beschrijft met humor en ontroering 
de gedachten en belevenissen van 
een meisje dat open staat voor de 
wereld.
Ze is getrouwd en heeft drie doch-

ters. Het gezin heeft een aantal jaren 
in Nigeria en de Verenigde Staten 
gewoond. Ze heeft als directiesecre-
taresse op het Provinciaal Ziekenhuis 
gewerkt.
Haar schrijfambities kwamen pas 
later. De Alliance Française verleende 
haar in 2003 uit wereldwijd 3000 
inzendingen het Lauréat de la Plume 
d’Or. De vragen van haar kleinkin-
deren hebben haar aangezet om te 
gaan schrijven. In 2017 verscheen 
“Het ko�ertje van mijn moeder”, een 
boek over de Japanse internering dat 
zeven drukken beleefde. Sindsdien 

wordt ze veel gevraagd voor lezingen 
en als gastdocent op scholen. In haar 
tweede boek “Rue du Cherche-Midi 
– Parijs 1958’ beschrijft ze haar bele-
venissen als au pair in een Parijs van 
eind jaren vijftig.

De avond wordt georganiseerd door 
de St. Cultuur in de Dorpskerk in 
samenwerking met Boekhandel 
Bredero. Datum: 18 november, 20.00 
uur in de Dorpskerk Santpoort-
Noord, Burg. Enschedelaan 65. 
Toegang € 5,-. Zie ook: www.cultuur-
indedorpskerk.nl. Foto: aangeleverd

Martje Saveur presenteert haar nieuw boek in de Dorpskerk

Driehuis - Vrijdag 12 november is er 
een jamsessie Bij Koel. Van 19.30 tot 
ongeveer 23.00 uur zijn muzikanten 
en gezellig publiek weer welkom in 
De 3Klank in Driehuis. De gratis 
toegankelijke jamsessie is bedoeld 
voor beginnende en ervaren muzi-
kanten van alle leeftijden. De muziek-
stijlen variëren doorgaans van pop, 
funky, latin, blues, tot jazz. De sessie is 
onder leiding van gitarist Thijs Huij-
bens. Vind je het leuk om alleen te 
komen luisteren naar leuke muziek? 
Ook helemaal prima! De bar is 
geopend. Adres: Driehuizerkerkweg 
34A Driehuis. 
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worden ze gerooid. Hiervoor is een 
kapvergunning vereist. Particulieren 
moeten die zelf aanvragen bij de 
gemeente. Staat een boom op de 
monumentenlijst, dan heb je ook een 
kapvergunning nodig als de boom dood 
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij 
om er meubels van te maken, hout van 
wilgen en populieren wordt gebruikt 
voor pallets en klompen. Het resterende 
houtafval wordt versnipperd of verkocht 
als brandhout.

Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de 
eikenprocessierups ook in Bloemendaal 
op. De haartjes van deze rups kunnen 
ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van 
de grond waarop de boom staat is 
verantwoordelijk voor het bestrijden van 
de rups. Particuliere boomeigenaren 
kunnen ze door ons laten weghalen met 
een speciale stofzuiger.” 

Ook uw bomen laten onderhouden? 
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl 
023 - 584 5312

we in Overveen nog veertien hectare bos 
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en 
beukenbos stond vol met esdoorns. Die 
moesten weg om het bos weer lucht te 
geven.”

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kun-
nen de gezondheid van bomen aantas-
ten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld  al in 
de zomer veel blad of het blad verdort 
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken 
op de stam of scheuren en gaten in de 
stam wijzen op een ziekte. Dan is het ver-
standig een professionele boomverzor-
ger in te schakelen. Daarnaast hebben 
bomen last van de droogte. “Water geven 
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want 
vooral oudere bomen drinken duizen-
den liters grondwater. Je kunt beter be-
strating uit de tuin halen en meer groen 
aanleggen.” 

Wanneer bomen ziek zijn, schade 
veroorzaken of in de weg staan 

advertorial

Vakkundige verzorging houdt bomen gezond

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden
beschutting, geven schaduw en leveren
voedsel aan vogels, dieren en insecten.
Ze zijn van levensbelang en bovendien
prachtig om te zien.

Boomverzorger Bram Versteeg groeide
op tussen het monumentale groen van
Landgoed Elswout, waar zijn liefde voor
bomen ontstond. Hij startte 36 jaar ge-
leden zijn eigen bedrijf in Zwaanshoek.
Onderhoud aan bomen is specialistisch
werk, dat vakmanschap en kennis vereist.
Daarnaast moet je beschikken over het
nodige materieel, zoals hoogwerkers,
zaagmachines en freesgereedschap. Voor
Versteeg Boomverzorging is geen boom
te groot of te hoog.

Het bedrijf werkt meestal in opdracht
van gemeenten en andere overheden,
die hun openbaar groen door Versteeg
laten onderhouden. In een bosrijke
omgeving als Bloemendaal is altijd veel
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben 

tekst: Maaike Brouwer (Bee Media)

Jamsessie bij Koel

IJmuiden - Op zaterdag 13 
november zal Johannes van Riessen 
tot priester worden gewijd in de oud-
katholieke kerk te IJmuiden. De 
plechtige dienst van priesterwijding 
begint om 14.30 uur. 
Johannes van Riessen is opgegroeid 
binnen de Oud-Katholieke  parochie 
IJmond. Hij was er actief als misdie-
naar, koster, kerkmeester, en lector. 
Vanaf december 2020 is hij als pastor 
werkzaam in de oud-katholieke kerk 
te Krommenie, alwaar hij op zondag 
14 november voor het eerst zal voor-
gaan in de eucharistie. 
De dienst van priesterwijding is vrij 
toegankelijk voor bezoekers. Wel 
dient men de in de kerk geldende 
coronaregels in acht te nemen 
(mondkapje op bij lopen door de 
kerk, 1,5 meter afstand houden, 
handen reinigen bij binnenkomst).
Adres van de kerk: Kon. Wilhelmina-
kade 119, IJmuiden

Priesterwijding

Velserbroek - Het ZoMiPo in Velsen 
brengt zondag  14 november een 
mooi programma met Paul Mooren 
en Corine Schols in Wijkcentrum De 
Hofstede, A. Jacobsstraat 227, 
Velserbroek.

Paul Mooren begeleidt zangeres 
Corine Schols op de piano. Ze 
vertolken Nederlandse liedjes en 
popsongs, waaronder Het Dorp, Mag 
ik dan bij jou, Yesterday, Streets of 
London.
Corine zingt verder nog in een 
popband en een bigband. Paul zingt 
en speelt in meerdere duo’s , maar 
ook in jazzbands en solo.
Het optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten kunt u reserveren via Buurt-
huis De Brulboei, Kanaalstraat 166, 
IJmuiden, tel. 0255 510652. Zie ook 
www.welzijnvelsen.nl.

ZoMiPo in Hofstede
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Santpoort-Noord – Hospice de 
Heideberg wordt wel het liefste 
huis van Velsen genoemd. Het 
prachtige pand was vroeger een 
nonnenklooster. Nu biedt het 
onderdak aan mensen in de laatste 
fase van hun leven op de meest 
liefdevolle manier die je maar kunt 
bedenken. Daar zorgen onder 
andere de meer dan 100 vrijwilli-
gers voor. Of dat nu is aan het bed 
of op een andere manier. 
De volgende woorden zijn altijd 
van toepassing; Jij doet er toe tot 
de laatste minuut van je leven. En 
wij zullen ál het mogelijke voor je 
doen. Niet alleen om je te helpen 
rustig te sterven, maar om je te 
helpen leven tot je sterft. *Cicely 
Saunders

Op 17 november zal Hospice de 
Heideberg voor de tweede keer op 
rij het NOV Keurmerk ontvangen. 
Een keurmerk dat laat zien dat je 
als organisatie werkt aan een goed 
vrijwilligersbeleid en -manage-
ment. Is dat belangrijk? Jazeker is 
dat belangrijk. Om zo veel vrijwil-

ligers betrokken te laten zijn en 
blijven, zo veel mensen hetzelfde 
doel te laten dienen en de organi-
satie vlekkeloos te laten verlopen 
vraagt kennis en inzicht. De vrijwil-
ligers, of ze nu de tuin zo prachtig 
onderhouden of aan het bed staan, 
stralen trots en liefde voor het 
hospice en de gasten uit. De 
mensen werkzaam in de terminale 
zorg aan huis houden altijd de lijn-
tjes waarmee ze zijn verbonden 

aan het huis.  

Het einde van - weer- een bewogen 
jaar brengt nog meer mijlpalen. Het 
Hospice zetelt 28 december al weer 
10 jaar in het markante pand op de 
hoek van de Wulverderlaan. Zo’n 
huis waarvan je denkt; als de 
muren zouden kunnen praten dan 
zouden er mooie, verdrietige en 
emotionele verhalen loskomen. En 
dat is óók iets om trots op te zijn.  

De trots van de vrijwilligers
van Hospice de Heideberg

De trots van de vrijwilligers van Hospice de Heideberg. Foto: aangeleverd

COLUMN VOEDSELBANK VELSEN

,,Het was een lastige stap om naar de Voedselbank te gaan. Ik ben heel 
zelfstandig, maar ik had geen keus. Zonder de voedselpakketten kan ik 
mijn huur niet meer betalen.” Schaamte en trots zorgen ervoor dat het 
vaak lang duurt voor mensen een beroep op de Voedselbank doen. Ze 
zetten de stap omdat ze echt niet anders meer kunnen. 
Toch schaamt niet iedereen zich ervoor. ,,Ik schaam me niet. Ik ben zo blij 
dat mijn bewindvoerder heeft geregeld dat ik voedselpakketten kan 
halen. Anders zou ik halverwege de week op een houtje moeten bijten.” 

Twee klanten willen ons vertellen wat ze van de Voedselbank in IJmuiden 
vinden. Ze zijn beiden onder heel verschillende omstandigheden bij ons 
gekomen. De ene door een scheiding en de andere doordat ze te veel 
schulden heeft die moeten worden afbetaald. Alle twee volgen ze een 
opleiding en zien daarom dat ze op termijn ook weer zonder de Voedsel-
bank kunnen. ,,Er komen wel weer betere tijden.” 
Ze zijn alle twee erg tevreden over de inhoud van de voedselpakketten, 
veel groenten en ook vlees, kaas en ook wat lekkers of schoonmaakmid-
delen. Veel beter dan gedacht. Verder vinden ze dat ze met respect 
worden behandeld, er tijd is voor een praatje en de vrijwilligers denken 
met ze mee. Hun ervaringen sluiten naadloos aan bij een kaartje waarin 
een oud-klant de Voedselbank bedankt. 
Een van de twee heeft gebruik gemaakt van het welkomstpakket. Dit 
zorgt ervoor dat ze heel snel geholpen wordt. Ondertussen heeft ze de 
tijd om via Socius de formele intake te regelen. Voor alle twee geldt dat 
de voedselpakketten perspectief geven in situatie die anders tamelijk 
hopeloos zou zijn.

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankvelsen.nl.

Schaamte en trots

Santpoort - Vrijdag is Sayhun Colin 
Bakker (7e dan Taekwon-Do) met zijn 
groep neergestreken bij de Sant-
poortse Sportvereniging Dschen Dui. 
,,Als vereniging zijn wij erg blij met 
deze toevoeging op onze bestaande 
disciplines (Karate, Jiu Jitsu, Pencak 
Silat, Krav Maga, Tai Chi en Yoga) en 
weten zeker dat Taekwon-Do bij ons 
tot zijn recht komt en verder zal gaan 
groeien’’, aldus voorzitter George 
Smits. ,,Na a�oop van de eerste trai-
ning gaf Colin aan dat hij en zijn 
leden zich zeer welkom voelden en 
dat zij nu in een echte Dojo trainen 
en daar zeker de ‘spirit’ konden 

voelen van Martial Arts.’’
Taekwon-Do is een van origine 
Koreaanse martial art en wordt beoe-
fend volgens de International 
Taekwon-Do Federation (ITF) stijl 
zoals ontwikkeld door de grond-
legger generaal Choi-Hong Hi. 
Taekwon-Do is een vechtkunst, 
waarbij je leert omgaan met de 
mogelijkheden van je lichaam en 
geest om confrontaties tegemoet te 
kunnen treden. Dit is dus gedeeltelijk 
een fysiek, maar ook zeker een 
mentaal en zelfs �loso�sch proces. 
Colin: ,,Je wordt uitgedaagd om je 
eigen potentieel te ontdekken, we 

gaan ervan uit dat we elkaar naar een 
hoger niveau helpen. Daarbij horen 
respect, vertrouwen, motivatie, 
samenwerken en natuurlijk hard 
trainen.’’
Taekwon-Do traint op de vrijdag-
avond vanaf 21.00 uur, op de 
zondagmorgen vanaf 10.00 uur en 
de minimum leeftijd is 12 jaar. Kom 
eens kijken of volg 2 gratis proef-
lessen. Dschen Dui is gevestigd aan 
de Wüstelaan 79 in Santpoort-Zuid 
(www.dschendui.nl), heeft een 
professioneel afzuigsysteem in de 
Dojo en kleedkamers en volgt de 
maatregelen van de RIVM.

Taekwon-Do terug bij Dschen Dui
De dojo met professioneel afzuigsysteem van Dschen Dui. Foto: aangeleverd

Suikerbeesten en taaitaai 
bij bakkerij Ben Vreman
Santpoort - Bij Bakkerij Ben Vreman 
zijn ze er trots op dat ze bijna een van 
de laatste bakkerijen zijn die bijna 
alles zelf maken. Suikerbeesten en 
ambachtelijk bereide taaitaai zijn 
echt lekkernijen die onmisbaar zijn 
voor het Sinterklaasfeest volgens Ben 
Vreman. Al drie generaties worden ze 
bij bakker Vreman op traditionele 
wijze bereid. Vooral het gieten van de 
suikerbeesten is een heel gespeciali-
seerd en tijdrovend werk. Heel secuur 
moet dit gebeuren met suiker en 
water dat gekookt wordt en in mallen 
gegoten. De vader van Ben deed dit 

al in de jaren ‘30 en nu gaat de 
traditie weer over van vader op zoon.
De vormen van houtsnijwerk, die 
gebruikt worden om de suiker-
beesten te maken, zijn ruim 100 jaar 
oud en zijn niet meer te krijgen.
December is een drukke maand voor 
de bakkers, maar ook ieder jaar weer 
een uitdaging om de lekkerste 
producten te maken. Veel tijd wordt 
daarom besteed aan het selecteren 
van de beste grondsto�en.
Brood- en Banketbakkerij Ben 
Vreman, Terrasweg 24, 2071 BC Sant-
poort-Noord, 023-5376978.

De traditie gaat weer over van vader op zoon. Foto: aangeleverd

Audicien HoorCare viert 10-jarig bestaan
Santpoort/Heemskerk - Klanten weten alweer 10 jaar de weg te vinden 
naar de winkels van HoorCare in Santpoort-Noord en Heemskerk. Een 
zelfstandige hoorwinkel met derde generatie hoorspecialist Van Els.

In 2011 opende de eerste winkel aan 
de Hagelingerweg 45 in Santpoort-
Noord. Pal naast snackbar Koppes en 
elke vrijdag markt voor de deur, 
gezellig en bereikbaar. ,,Een goed 
bereikbare winkel in de buurt van 
bushalte en goede parkeerplaatsen 
voor  de deur was wat we wilden. Een 
speciaal geïsoleerde en verbouwde 
winkel voor de perfecte meting en 
afstelling van het hoortoestel”, vertelt 
audicien Arthur van Els. 
Een jaar later opende de tweede 

zaak, Van Els Optiek in Heemskerk. 
Van Els: ,,Ook aan de andere kant van 
het kanaal was behoefte aan opti-
male zelfstandige hoorzorg. In beide 
winkels hebben we heel veel mensen 
geholpen met optimaal horen de 
afgelopen 10 jaar. De toekomst ziet 
er goed uit, de technologische voor-
uitgang gaat heel erg hard” aldus Van 
Els. 
De winkel is een mooie plek volgens 
de audicien. ,,Onze klanten zijn 
mensen met een leven vol erva-

ringen, karakter en wijsheid. We 
maken een hoop mee want elke 
klantsituatie is toch weer anders. Het 
gehoor van de mens is uniek en 
verdient maatwerk. Daar zijn we in 
gespecialiseerd.”
Je wordt maar eenmaal 10 jaar en 
wie jarig is trakteert. ,,Iedereen die 
start met een hoortoestel in de 
maand november krijgt 20 procent 
korting op de beste hoortoestellen. 
Vraag naar de voorwaarden in de 
winkel”.

Bel voor een afspraak met 023 - 539 
52 80 (Santpoort-Noord) of 0251 - 
234 167 (Heemskerk).



gerechten. Terwijl het juist zo 
goed is om gevarieerd te eten.” 
Met een assortiment van ruim 300 
maaltijden waarvan er elke week 
24 andere op het menu staan is dat 
bij Uitgekookt gemakkelijk. “Zelfs 
voor mensen die wel zelf koken 
maar vaak hetzelfde klaarmaken, 
levert het gezondheidswinst op.”

Koken op ambachtelijke wijze
Wat verder een groot verschil 
maakt, is de bereidingswijze 
en smaak. “Wij koken op 

ambachtelijke wijze, met verse 
groenten en brengen onze 
maaltijden op smaak met pure en 
verse kruiden. We zijn geen fabriek 
en willen dat ook niet worden.”  

“Negen van de tien 

Nederlands eet te weinig    

groente en 85% krijgt te 

veel zout binnen. Dit 

willen wij veranderen.”

Nederland gezonder 
laten eten
De maaltijdbezorger die 
inmiddels zes generaties geleden 
begon als groenteteler heeft 
zich de afgelopen jaren gefocust 
om maaltijden aan te bieden 
die passen binnen een gezond 
voedingspatroon. Eigenaar Johan: 
“Negen van de tien Nederlands 
eet te weinig groente en 85% 
krijgt te veel zout binnen. Dit 
willen wij veranderen, door het 
zo makkelijk mogelijk te maken 

Kant-en-klaarmaaltijden 
staan nou niet echt bekend 
als gezond. Te veel vet, te 
veel zout, te weinig groente. 
Maaltijdbezorger Uitgekookt 
laat zien dat het ook anders 
kan. De maaltijdbezorger 
wil Nederland gezonder 
laten eten en nam de proef 
op de som door hun meest 
populaire maaltijden te 
vergelijken met die van 
bekende supermarkten.

Hierbij kwam Uitgekookt in 
alle gevallen beter uit de bus. 
“We hebben gekeken naar wat 
het belangrijkst is binnen een 
gezond voedingspatroon”, aldus 
voedingsexpert Laura. Je lichaam 
heeft voedingsstoffen nodig die 
je haalt uit groenten, eiwitten, 
koolhydraten en gezonde vetten. 
Ook is het belangrijk om niet te 
veel ongezonde vetten, suikers 
en zout binnen te krijgen.” 

“Vooral op groente en 

variatie scoort Uitgekookt 

bijzonder hoog.”

Variatie is belangrijk
“Vooral als het gaat om groente 
scoort Uitgekookt hoog”, 
aldus Laura. “Maar wat ook 
niet vergeten moet worden, 
is variatie”, vervolgt ze. “Wie 
vaker kant-en-klaar eet komt 
al snel uit op steeds dezelfde 

Uitgekookt maaltijden winnen van supermarkt

Vergelijking voedingswaarden

om gezond te eten. Onze klanten 
krijgen hun gezonde maaltijden 
gewoon thuisbezorgd en hoeven 
ze alleen nog even op te warmen.”

Probeer de best 
beoordeelde maaltijden
Wie het ook wil ervaren dat gezond 
gemak ook erg lekker kan zijn, kan 
nu een proefpakket bestellen met 
vier populaire Najaars-toppers 
voor maar € 19,95

Voedingswaarde per 100 gram

Energie 95kCal / 398kJ

Vetten
Op basis  van 10% rundvlees

2,9g

Koolhydraten
waarvan suikers

13,0g
7,2g

Eiwitten 3,5g

Zout 0,68g

Bekende supermarkt

Voedingswaarde per 100 gram

Energie 107kCal / 410kJ

Vetten
Op basis  van 27% rundvlees

4,2g

Koolhydraten
waarvan suikers

9,7g
4,6g

Eiwitten 6,5g

Zout 0,5g

UitgekooktUitgekookt

Voedingswaarde per 100 gram

Uitgekookt

107kCal / 410kJ

Voedingswaarde per 100 gram

Uitgekookt

Hachee rodekool met aardappelpuree

9,

Bestel via UITGEKOOKT.NL 
of  bel 085-0190066

10.000+
klantreviews

UitgekooktUitgekooktUitgekooktUitgekookt

Als 
beste uit 

de test

“Nieuw hoortoestel? Wie jarig is trakteert!”

_                     _

HoorCare bestaat 10 jaar en dat vieren we! U krijgt onze hoogste korting ooit op de 
beste hoortoestellen van 2 merken. Dus bel nu en maak een afspraak.

Hoor|Care 
Onze winkels zijn open om u te helpen!
Dinsdag tot en met vrijdag geopend.

Alleen in 

November 

€ 1.000,-

korting 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een
dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan; 14. bejaard; 15.
muzieknoot; 17. plundering of diefstal; 19. fijn licht weefsel;
21. Verenigde Naties (afk.); 22. hevig (intens); 24. wedstrijd
tussen twee landenteams; 27. raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort; 33.
boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38.
niet proper (vies); 41. vruchtennat; 42. deel van een vracht-
wagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47.
Engelse lengtemaat; 48. wetsovertreding; 49. soldatenkost;
50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar
worden; 56. deel van een schoen; 58. een rondrit maken; 61.
toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Brazilië
(afk.); 65. blauw bloed; 67. deel van een dag; 68. mollengang;
70. nakomeling; 72. kever; 73. opvliegend iemand; 76. geslo-
ten; 77. maanstand (afk.); 78. balsport; 79. koud en vochtig;
81. gewicht (afk.); 82. meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84.
gevangenis; 86. strooifolder; 87. bij iemand anders slapen.

Verticaal 1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3.
Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbalteam; 6. wild zwijn;
7. zeer zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelij-
ke (afk.); 11. bijdrage voor een goed doel; 16. loofboom; 18.
gewicht; 20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide
huid; 25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams
gerecht; 29. vol genegenheid en passie; 32. periode van vol-
wassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats
voor kinderen; 37. naar aanleiding van (afk.); 39. ongekleed;
40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat;
45. Russisch ruimtestation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil;
53. oude lap; 54. deel van een fiets; 55. berggeel; 56. tuinge-
reedschap; 57. bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de
nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63. zilverwit
metaal; 66. scheepsherstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69.
ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doelpunt; 74. hetzelfde (Lat.);
75. militaire positie; 78. verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82.
rector magnificus (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

Puzzel mee en maak kans op een wieldoppenset aangeboden 
door van Eck Occasions. Mail de oplossing voor maandag 
15 november naar puzzel@jutter.nl

in- en verkoop gebruikte auto’s

www.vaneckoccasions.nl
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Trainers-clinic door technische staf Telstar bij VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Dinsdag 2 november 
heeft de traininer van Telstar, 
Andries Jonker samen met twee 
van zijn assistenten, Michael 
Dinsdag en Dirk van der Lugt, een 
trainers-clinic gegeven aan de 
jeugdtrainers van VV IJmuiden. Dit 
gebeurde aan de hand van een 
veldtraining aan de jeugdteams 

JO12 -1 en JO12-2 van VV IJmuiden 
in het BUKO stadion , gadeslagen 
door ruim 50 jeugdtrainers  van de 
VV IJmuiden.

De interactie tussen Andries Jonker 
en de jeugdtrainers was mooi om te 
zien, terwijl Michael Dinsdag en 
Dirk van der Lugt de jongens van 

JO12 onder handen namen met 
een gevarieerde training. Verschil-
lende spelvormen kwamen aan bod 
en de jeugdtrainers kregen, aan de 
hand van voorbeelden, een aantal 
tips mee die ze eventueel in hun 
eigen trainingen kunnen gebruiken 
en toepassen.  
Daarnaast was het voor de jongens 

van de JO12 een onvergetelijke 
avond om door de staf van een 
profclub getraind te worden. 
Na a�oop van de training ging het 
gezelschap weer naar de kantine 
van VV IJmuiden, waar Andries de 
training evalueerde en nog iets 
dieper op de trainingsstof van een 
jeugdtrainer in ging.

Ook was er na a�oop nog gelegen-
heid tot het stellen van vragen aan 
het adres van Andries, Michael en 
Dirk waar gretig gebruik van 
gemaakt werd en tevens kwamen 
er de nodige anekdotes voorbij 
over de carrières van Andries en 
Michael wat de avond helemaal af 
maakte.

De jeugdteams en de jeugdtrainers van VV IJmuiden zullen deze leuke avond niet snel vergeten. Foto aangeleverd door Chris Dinsdag van AmsterdamNed Photography
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Om dit Paleis der Wonderen te 
realiseren, zijn de Ashton Brothers 
op zoek naar creatieve, volwassen 
vrijwilligers met de meest uiteenlo-
pende talenten. Hierbij kan 
gedacht worden aan: koren, close 
harmony groepjes, rondlopende 
muzikanten, goochelaars, dansers, 
clowns, acrobaten, pantomimespe-
lers, straatdichters, handlezers, 
poppenspelers en sneltekenaars. 
Maar ook het rondleiden van 
mensen met een mooi verhaal of 
iets tentoonstellen dat bijdraagt 
aan een wonderbaarlijk kerstge-
voel, zoals een kerstdorp of een 

diorama is ook mogelijk. 
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 
zondag 14 november via www.
theater-haarlem.nl/oproep

Een co-productie met 
Stadsschouwburg Haarlem
Na de kerstsuccessen van Hemels 
Haarlem en Scrooge gaat de Stads-
schouwburg Haarlem een exclu-
sieve samenwerking aan met de 
Ashton Brothers voor Paleis der 
Wonderen. In deze muzikale fami-
lievoorstelling voor 8 tot 108 jaar 
stappen zij samen met het publiek 
in een wondere wereld waar een 

rondreizend circus schoonheid, 
verbeelding en troost brengt in de 
grauwe en uitzichtloze wereld van 
de Haarlemse textielindustrie. Na 
het grote succes van hun eigen 
circusfestival Ashtonia, waar de 
Ashton Brothers van 2017 tot 2019 
ruim 50.000 bezoekers mochten 
verwelkomen, zullen zij nu Haarlem 
verrassen met hun unieke mix van 
theater en muziek, circus en 
variété. Als speciale gasten hebben 
de Brothers hun Sisters opgetrom-
meld; Tina de Bruin, Eva van der 
Gucht en Anne-Marie Jung.

Paleis der Wonderen is vanaf 17 
december exclusief te zien in Stads-
schouwburg Haarlem. Voor meer 
informatie: www.paleisderwon-
deren.nl. Meedoen? Klik hier voor 
het aanmeldformulier: www.
theater-haarlem.nl/oproep

Regio - De Ashton Brothers zijn op zoek naar vrijwilligers met theaterta-
lent uit Haarlem en omstreken. Van 17 december wordt de Stadsschouw-
burg Haarlem omgetoverd tot het Paleis der Wonderen. Niet alleen in de 
theaterzaal, maar ook in de foyers, bij de entree en op het voorplein zal 
een wonderlijke wereld gecreëerd worden. Aanmelden kan tot zondag 14 
november.

Ashton Brothers zoeken 
theatertalent voor kerstproductie

Regio - Door de eeuwen heen is 
Maria bezongen, als jonge maagd en 
ook als de treurende moeder van de 
Piëta. Het heeft tot de mooiste koor-
muziek geleid. Vocaal Ensemble 
Kwarts o.l.v. dirigent Gerrit Maas laat 
dit horen op zaterdagavond 13 
november 2021 om 20.00 uur in een 
a capella programma van compo-
nisten uit de 15de tot en met de 
20ste eeuw. Het concert vindt plaats 
in het Verhalenhuis Haarlem; van 
Egmondstraat 7 in Haarlem Noord. 
Tijdens het concert speelt Piet 
Hulsbos intermezzi en improvisaties 
op het orgel.

In dit programma worden scènes 
belicht uit het leven van Maria: de 
aankondiging van haar zwanger-
schap, de geboorte van haar kind, de 
eerste keer dat ze Jezus meeneemt 
naar de tempel en tenslotte het 
verdriet bij het aanschouwen van 
Jezus’ lijden. 
De muziek wisselt van vrolijk naar 
serieus naar hartverscheurend. 
Geheimzinnig in de noten van de 
Vlaamse oude meester Obrecht, 

sentimenteel bij Hendrik An-driessen 
en Oosters-mystiek in de Lamenta-
tion of the Virgin uit 1995 van Ivan 
Moody. Van William Byrd zingen wij 
het O Magnum Mysterium en The 
Mass for Four Voices. 
De zangers van Kwarts zijn blij dat ze 
eindelijk weer een concert kunnen 

geven na een hele lange pauze.

Kaarten - inclusief consumptie – in 
de voorverkoop €16,00 via www.
verhalenhuishaarlem.nl. Aan de zaal   
€18,50. Controleer actuele toegangs-
voorwaar-den op de site van het 
Verhalenhuis.

Vocaal ensemble Kwarts bezingt Maria

Vriend en vijand lijken het er inmid-
dels over eens dat het minimumloon 
omhoog kan en moet. De SER advi-
seert het te vormen kabinet om het 
minimumloon in stappen te 
verhogen, ook voor mensen met een 
uitkering en de AOW. Het CPB voor-
ziet eerst een stijging van de werkge-
legenheid, mogelijk gevolgd door 
een lichte daling. De kosten vloeien 
voor de helft terug in de vorm van 
hogere belastinginkomsten van het 
rijk. 
De armoede in het rijke Nederland 
groeit. Veel mensen kunnen van hun 
loon of uitkering niet meer rond-
komen. Daarbij stijgen de huren, 
prijzen en de kosten van gezond-
heidszorg ook nog eens. De rijken 
zien de ene lastenverlichting op de 
andere volgen. De constructies voor 
bedrijven om de belasting te 
ontwijken blijven in stand. Dat moet 
stoppen. De rijkdom moet eerlijker 
verdeeld worden!
Bij de invoering werd het minimum-
loon ingesteld op 65% van het toen-

malig gemiddelde inkomen. Omdat 
dát minimaal nodig was om van te 
kunnen leven. Nu is dat nog maar 
43%. Twee miljoen mensen zijn 
afhankelijk van het minimumloon. 
Daaronder veel vrouwen, mensen 
van kleur en een migratieachter-
grond en mensen die lichamelijk en 
geestelijk afwijken van de norm. 
Onze strijd voor een hoger mini-
mumloon is daarom onlosmakelijk 
verbonden met de strijd tegen iedere 
vorm van uitsluiting, achterstelling of 
onderdrukking.  
Op 20 november start om 13.00 uur 
op het Stationsplein een programma 
met opmerkingen van direct betrok-
kenen en ervaringsdeskundigen. 
Aansluitend gaat de MarsVoor14 van 
start door de binnenstad van 
Haarlem, om nog eens luid en duide-
lijk te maken wat wij willen: 14 euro 
per uur per 1 januari 2022. Niet 
minder en niet later! Terug op het 
Stationsplein is een afsluitend 
programma met muziek en 
versnaperingen. 

Mars voor 14 euro minimumloon
Regio - Op zaterdag 20 november gaan lokale afdelingen van de FNV in 
Haarlem de straat op, om andermaal het belang en de noodzaak te 
onderstrepen van een hoger minimumloon. Zij eisen 14 euro per uur per 
1 januari 2021. Niet minder en niet later!

Als speciale gasten hebben de Brothers hun Sisters opgetrommeld; Tina de Bruin, Eva van der Gucht en Anne-Marie Jung. 
Foto: Kim Krijnen

Muzikaal ensemble Kwarts. Foto: aangeleverd

In deze tijd van aandacht voor verduurza-
ming is er in het nieuws zelden nog iets te 
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze 
gasgestookte toestellen hebben in het tijd-
perk voor de cv-ketel de meeste huizen voor-
zien van warmte. 

Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor 
deze manier van verwarmen zijn er nog di-
verse mensen die gebruik maken van deze 
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel, 
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vin-
den die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen 
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder 
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel 
te laten onderhouden door een gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf. 

Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van 
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn 
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte 
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit 
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op 
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om 
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u ge-
waarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.

Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slacht-
o� ers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onder-
zoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxide-
vergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht 
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecerti� ceerd 
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans 
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al 
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot 
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecerti� ceerd 
zijn de tijd om zich te certi� ceren voor de co-certi� cering.  

Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voor-
kom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid 
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem 
hiervoor contact op met een CO-gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf zoals 
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu 
voor de optie klantenservice. 

Kijk voor meer informatie op 
 onder vacatures.Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf 

of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur.  Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Heeft u een 
Kachel of Geiser?

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek
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Velsen-Zuid - Op Buitenplaats Beec-
kestijn wordt van 18 tot en met 21 
november de Castle Christmas Fair  
gehouden. 

Wederom wordt uitgepakt met leuke 
stands, winterse lekkernijen, inspire-
rende workshops, sfeervolle (big)
bands en koren. Het muziekpro-
gramma en de deelnemerslijst staan 
binnenkort op de website www.cast-
lechristmasfair.nl 
Openingstijden van donderdag tot 
en met zaterdag van 11.00 tot 22.00 
uur en zondag van 11.00 tot 18.00 
uur.
Geniet van ruim 150 verkoop- en 
culinaire stands met vele lokale 

bedrijven, ambachten maar ook 
internationale merken. Van zelfge-
maakte zeep, lokale biologische 
lekkernijen tot internationale mode-
huizen. Reden genoeg om onder het 
genot van een glühwein of warme 
chocolademelk de markt te 
verkennen.
Verspreid over het evenemententer-
rein zijn wederom meer dan 50 live-
optredens gepland, waaronder de 
bekende zanger Bart Brandjes (Zong-
festival, gast optreden Toppers in 
concert), Bigbands zoals The Swing-
masters, maar ook populaire lokale 
artiesten zoals de Troubabroers. Het 
de�nitieve programma wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 

Castle Christmas Fair 
op Buitenplaats Beeckestijn

De fair telt ruim 150 verkoop- en culinaire stands. Foto: www.bertilvanbeek.nl

,,Voor deze collecteweek zijn we 
altijd op zoek naar meer vrijwilligers 
die een paar uurtjes deze week zich 
willen inzetten voor het gehandi-
capte kind’’, vertelt Danielle van der 
Burg, de organisator van de collecte 
in IJmuiden. ,,Tijdens de collecte-
week ga je op pad met de collec-
tebus in je eigen straat of wijk. Mocht 
je liever niet de deur uit gaan, of ben 

je hierin verhinderd, je kunt ook een 
digitale collectebus opstarten! Meer 
informatie vind je op www.gehandi-
captekind.nl.’’

De opbrengst van de collecte wordt 
verspreid over diverse projecten door 
Nederland. Zo is in 2018 natuurspeel-
tuin Zeewijk een �ink bedrag gedo-
neerd om de speeltuin toegankelijk 

en speelvriendelijk te maken voor 
kinderen met en zonder handicap.
Behalve speeltuinen gaan de dona-
ties ook naar sportverenigingen en 
scholen. Zo is er bijvoorbeeld een 
Samen naar School klas in Haarlem 
ingericht waar leerlingen met en 
zonder handicap samen naar school 
gaan.

Mocht je meer informatie willen of 
geïnteresseerd zijn, dan kun je een 
mail sturen naar: burgDvd@hotmail.
com.

IJmuiden - Van 15 tot en met 20 november is de collecteweek voor het 
gehandicapte kind. de organisatie in IJmuiden is nog op zoek naar 
collectanten.

Vrijwilligers gezocht voor 
collecte Het Gehandicapte Kind

Jan Koster en Bob Negryn laten 
rivierlandschappen zien. De beelden 
van Jan Koster zijn een soort school-
platen. Vroeger werd op school aan 
de hand van deze platen uitgelegd 
hoe het Nederlandse landschap 
eruit ziet. Het waren beelden waar je 
als kind graag naar keek. Het stand-
punt van Bob Negryn is anders. Hij 

laat zien dat er beweging zit in een 
rivier of wijst op iets in de 
omgeving.
Bob Wielaard is gefascineerd door 
het deel van de nacht vlak voordat 
de ochtend aanbreekt, een soort 
tussentijd. ‘s Nachts heerst er een 
diepe traagheid, het lijkt of de tijd 
dan stilstaat. De abstraherende 

werking van zwart-wit versterkt de 
onwerkelijke sfeer.
Mischa Keijser komt ook met nacht-
beelden. Het zijn fascinerende tafe-
relen die door de mysterieuze 
belichting sterk de aandacht 
trekken.
De kleurige landschappen van Greet 
Weitenberg en Lisa Hamstra zijn 
geheel anders. Zij hebben hun eigen 
landschappen gecreëerd in de vorm 
van collages of eerst een landschap 
in het klein gemaakt en dat weer 
gefotografeerd.
Het landschap is sterk beïnvloed 
door de mens. In de loop der tijd zijn 
cultuurlandschappen ontstaan in de 
vorm van landbouwgebieden, 
stedelijke agglomeraties en indus-
triegebieden. De invloed van de 
mens op het landschap is echter niet 
altijd positief. Ook deze keerzijde 
komt aan bod. Zo zijn er beelden te 
zien van vervuiling en van schaalver-
groting in de landbouw. 
De expositie wordt ingeleid met 
tekstpanelen die geïllustreerd 
vertellen over het landschap in de 
fotogra�e door de jaren heen.
De expositie is van 13 november tot 
en met 19 december. Te bezichtigen 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Toegang is 
gratis. Visserhallen, Duinstraat 4, 
1975 DC IJmuiden. Zie ook: www.
visserhallen.nl.

IJmuiden - Vanaf 13 november tot en met 19 december is in de Visser-
hallen in IJmuiden de expositie ‘Landschappen’ te zien. 17 fotografen 
tonen op geheel eigen wijze een breed scala aan landschappen.

Nieuwe expositie in de Visserhallen

Een foto van Bob Negryn. Foto: aangeleverd

Velsen - De Week van de Media-
wijsheid (5 tot en met 12 
november) staat in het teken van: 
Samen Sociaal Online. Samen staan 
we stil bij wat we écht belangrijk 
vinden in de online wereld. Tijdens 
deze campagne wordt ruimte 
gemaakt om hierover met elkaar in 
gesprek te gaan en krijg je hand-
vatten om jezelf of een ander 
mediawijzer te maken. Zo worden 
we allemaal een stukje weer-
baarder en digitaal vaardiger.

Mediawijs in Bibliotheek Velsen
De Bibliotheek Velsen organiseert 
diverse workshops en cursussen 
om digitaal vaardiger en mediawijs 
te worden voor jong en oud. Zo is 
er 12 november de Lego Brick-
sChallenge  en 19 november de 
workshop Vloggen in de vestiging 
Velserbroek voor de jeugd. Op 18 
november is er in IJmuiden een 

Digisterker bijeenkomst met het 
thema gezondheid en 25 
november begint de cursus 
Digisterker. 

Voor inschrijven of meer informatie 
kijk op www.bibliotheekvelsen.nl 
of kom langs in de vestigingen in 
IJmuiden of Velserbroek.

Week van de Mediawijsheid 
in de bibliotheek Velsen

Het thema van de Week van de Mediawijsheid is Samen Sociaal Online. 
Foto: aangeleverd

Geen undercoveronderzoek
in Velsense moskeeën

Het onderzoek richtte zich op radica-
lisering van religieuze organisaties en 
bestuurders en vond eind 2019 en 
begin 2020 plaats. Aanleiding hier-
voor was jihadisme en radicalisering 
zowel landelijk als in Noord-Holland 
naar voren kwamen als belangrijkste 
bedreigingen voor de veiligheid. Ook 
in Velsen is onderzoek gedaan in het 
kader van de quickscan. Voor het 
onderzoek is dossieranalyse verricht 
en zijn interviews gehouden met 
professionals van gemeente, politie 
en Openbaar Ministerie. Er zijn open-
bare rapporten en presentaties 
bestudeerd en er is gesproken met 
theologen, predikers en imams. Door 

een landelijke publicatie vorige 
maand over de undercoveracties van 
het bedrijf ontstond onrust binnen 
de moskeeën in ons land. Dales heeft 
daarom persoonlijk contact gelegd 
met de twee moskeeën in Velsen om 
toe te lichten dat er in Velsen geen 
undercoveronderzoek door NTA in of 
rond moskeeën heeft plaatsge-
vonden. Hij wilde horen wat bij de 
moskeeën de impact is van de lande-
lijke berichtgeving en eventuele 
zorgen bespreken en wegnemen. 
Dales: ,,Dit initiatief werd op prijs 
gesteld door de moskee besturen. 
Beiden bevestigden dat de goede 
relatie geen schade heeft opgelopen. 

Velsen - Het bedrijf Nuance Training en Advies (NTA) heeft geen underco-
veronderzoek verricht in Velsense moskeeën. Dat heeft burgemeester 
Frank Dales aan de besturen van de moskeeën Kuba en Assalaam laten 
weten. Vorige maand werd duidelijk dat het bedrijf in opdracht van zeker 
tien gemeenten in ons land dergelijk onderzoek heeft verricht. In de 
betre�ende gemeenten waren de moskeeën hiervan niet vooraf op de 
hoogte gesteld.

Het interieur van de Kuba Moskee in IJmuiden. Foto: archief
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Santpoort - In Inloophuis Kenne-
merland is Santpoort-Noord wordt 
dinsdag 23 november een voorlich-
tingsbijeenkomst gehouden over de 
e�ecten van bestraling bij 
borstkanker.
Deze informatiebijeenkomst is voor 
mensen met borstkanker en hun 
naasten. U krijgt uitleg over het nut 
en noodzaak van bestralen bij borst-
kanker. Ook de vroege en late bijwer-
kingen van bestraling worden 
besproken. Er is ruime gelegenheid 
om uw vragen te stellen.
Sprekers is R. Kalisvaart, physician 
assistant afdeling radiotherapie AVL

De voorlichtingsbijeenkomst is van 
19.30 tot 21.00 uur in Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 51, 
2071 BH  Santpoort- Noord.
U kunt zich voor deze bijeenkomst 
aanmelden bij het Inloophuis Kenne-
merland via info@inloophuiskenne-
merland.nl of (023) 888 5367.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze bijeen-
komst? Neem dan contact op met de 
afdeling patiëntenvoorlichting van 
het Spaarne Gasthuis via patienten-
voorlichting@spaarnegasthuis.nl of 
via (023) 224 2060. 

Bijeenkomst over effecten
van bestraling bij borstkanker

Velsen-Zuid - Na anderhalf jaar 
gedwongen pauze komt “Engel-
mundus en meer” weer uit de start-
blokken. Met het in acht nemen van 
de recente coronamaatregelen 
kunnen de organisatoren nu een 
volle kerk verwelkomen. In dit vierde 
seizoen hebben ze een gevarieerd 
winterprogramma samengesteld: 
concerten, lezingen, toneel en 
andere vormen van kleinkunst, 
steeds op zondagmiddag, van 15 tot 
17 uur. Ze willen op deze manier veel 
mensen laten genieten van bijzon-
dere momenten in hun mooie, 

eeuwenoude kerk.
De voorverkoop is nu begonnen. 
Kaarten kunt u bestellen via de 
website: www.engelmundusker-
koudvelsen.nl. Daar vindt u ook meer 
informatie.
Op zondag 21 november komen 
Mónica Coronado & Manito 
optreden. Zangeres Mónica Coro-
nado heeft samen met gipsy �amen-
cogitarist Manito een programma 
genaamd ”Melodías del Corazón“. 
Met deze warmbloedige voorstelling 
wordt de luisteraar meegenomen 
naar een wereld vol passie, weemoed 

en hartstocht. Op het repertoire 
staan zowel bestaande als zelfge-
schreven Spaanstalige nummers. 
Mónica Coronado is geboren en 
opgegroeid in Barcelona. Haar 
ouders komen van origine uit Castilla 
de la Mancha. In de auto van haar 
vader hoorde ze vaak �amencomu-
ziek. Op haar 25ste levensjaar is ze 
met haar gitaar op muzikale wereld-
reis gegaan. In deze periode heeft ze 
met allerlei muziekstijlen kennis 
gemaakt.  Via Cuba, Amerika en India 
belandde ze uiteindelijk in Neder-
land. In Arnhem heeft ze lichte 
muziek gestudeerd. 
Manito is op zeer vroege leeftijd 
begonnen met gitaarspelen. Hij 
ontwikkelde zijn eigen stijl op de 
�amencogitaar. Zijn spel is intuïtief 
en rijk aan diverse invloeden. Met 
zijn vurige en verhalende improvisa-
ties houdt Manito een dialoog met 
Mónica. Zijn naam is een directe 
verwijzing naar de Franse gitaarle-
gende ‘Manitas de Plata’. 
Meer info www.monicacoronado.
com
Verder in het seizoen kunt u onder 
meer genieten van: Familievoorstel-
ling: Saxyon Klassiek concert: The 
Hague Stringtrio. Natuurlezing: 
Johan Stuart. Luisterconcert: Lenny 
Kuhr. Kijk op de website voor meer 
informatie.

‘Engelmundus en meer’ van start

IJmuiden/Haarlem – De Sintinzame-
lactie van Kringloopwinkel Zolder023 
is een buitengewoon succes. De 
inwoners uit de regio Haarlem en 
IJmuiden hebben 100 kuub speel-
goed gedoneerd voor voedselbank-
gezinnen die geen �nanciële 
middelen hebben voor een feestelijk 
pakjesavond.
Voor het tweede jaar doet Kringloop-
winkel Zolder023 mee met de Sintin-
zamelactie. ,,We zijn echt verrast 
door de gulheid van deze regio’’, zegt 
Roderik Lamers marketingmanager 
van WGF Capital waar Zolder023 
onderdeel van uitmaakt. ,,Vorig jaar is 
er in Nederland 190 kuub speelgoed 
ingezameld en dit jaar hebben we 
ruim 100 kuub alleen al uit de regio 
Haarlem en IJmuiden. We kunnen 
hiermee duizenden kinderen voor-

zien van een echt Sinterklaascadeau 
en daar mogen we trots op zijn. Het 
hele team van Zolder023 heeft de 
afgelopen vier weken heel hard 
gewerkt en zaterdag 6 november 
heeft Van Santen transport het speel-
goed naar het centrale distributie-
centrum van de voedselbank in 
Utrecht gebracht.’’ 
De bekendheid van de Sintinzamel-
actie is aan het toenemen en Lamers 
kijkt nu al uit naar volgend jaar. ,,Het 
zal lastig worden om de hoeveelheid 
van dit jaar te overtre�en maar we 
hebben nieuwe plannen en mooie 
ideeën om volgend jaar nog meer 
gezinnen te kunnen helpen. Voor nu 
mag de regio Haarlem en IJmuiden 
trots zijn. Ieder kind heeft recht op 
een Sinterklaascadeau en daar is 
gehoor aan gegeven!’’

100 kuub speelgoed ingezameld 
voor voedselbank-gezinnen

Er is hard gewerkt door de medewerkers van kringloopwinkel Zolder023 om al het 
ingeleverde speelgoed te verwerken. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De eerlijke vinder van een setje sleutels liet op de vindplaats aan 
het Marktplein een brie�e achter. ‘heb de hier gevonden sleutels bij Vomar 
afgegeven’ staat te lezen op het brie�e, dat aan de vuilnisbak tegenover de 
parfumerie is bevestigd. Foto: Arita Immerzeel

Sleutels gevonden aan het 
Marktplein, nu de eigenaar nog

Mónica Coronado & Manito openen het seizoen van ‘Engelmundus en meer’. 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Als je voor het eerst je 
deuren openzet na twee jaar klussen 
samen met een vriendin en van een 
voormalige bedrijfsruimte een heuse 
expositieruimte gemaakt hebt, dan 
hoop je maar een ding, dat is dat er 
mensen komen kijken naar je schil-
derijen en die van de 8 andere Kunst-
lijners. De kunstenaars die expo-
seerden bij Mariatho in Velserbroek 
hadden alles goed voorbereid en 

met spanning wachtten ze vrijdag de 
opening af.
Om 11.00 uur stonden de eerste 
bezoekers al voor de deur. Velen 
reageerden enthousiast. Uit de reac-
ties bleek dat men zo’n prachtige, 
museale expositieruimte niet 
verwacht had op een 
industrieterrein.
Opvallend was de perfecte indeling. 
Bij binnenkomst had Henk Zwanen-

burg zijn  afdeling, waarna  je steeds 
weer bij een persoonlijke ruimte  van 
de volgende kunstenaars binnen-
stapte. Bert Maurits, Luna Meis en 
Saskia Minoli zijn  voor de meeste 
Velsenaren nieuw gezichten. 
Zo hadden Dakmar Scholten en Ernst 
Merhottein  een eigen hal, Petra 
Meskers en Winnie Meijer ieder een 
zaaltje. In Mariartho 1, bereikbaar via 
Mariartho 2, hangt permanent een 
indrukwekkende hoeveelheid werk  
van Mariska Hofman. Het weekend 
was feestelijk en gezellig, hier en 
daar “zitjes” en  lekkere hapjes en 
drankjes. Heel enthousiast was men 
over de diversiteit van de werken. 
Feitelijk zijn het 9 volwaardige expo-
sities van de aanwezige kunstenaars. 
In totaal bezochten meer dan 300 
belangstellenden de expositie. 

Mensen die dit weekend niet in de 
gelegenheid waren om te komen 
kunnen  de expositie nog bezoeken 
op: zaterdag 13, zondag 14 en 
zaterdag 20 en zondag 21 november 
van 13.00  tot 17.uur.  Het adres: 
Mandenmakerstraat 13-15 in 
Velserbroek.

Kunstlijn expositie bij Mariartho 
nog te zien tot 21 november

Meer dan 300 belangstellenden bezochten dit weekend de expositie.
Foto: aangeleverd

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Voor de circa 21.000 huisaanslui-
tingen, graaft KPN circa 134 kilo-
meter. De werkzaamheden voert KPN 
samen met aanlegpartner Selecta uit. 
De aanleg begint in de Dollardstraat 
in de Rivierenwijk. Hierna volgen 
IJmuiden-Noord en de rest van de 
omgeving. De bewoners zijn geïnfor-
meerd over deze werkzaamheden.

Goede samenwerking gemeente 
en tevreden inwoners
Regiodirecteur Willem O�erhaus van 

KPN: ,,We kijken uit naar een voor-
spoedige glasvezelaanleg met 
weinig complicaties en minimale 
overlast voor de inwoners. Dit komt 
door een goede samenwerking met 
de gemeente Velsen en lokale 
woningcorporaties Velison Wonen en 
Woningbedrijf Velsen. Daarnaast 
heerst er een goed sentiment onder 
de inwoners met een klanttevreden-
heid van 7,3. Zo krijgen collega’s op 
straat soms een kopje ko�e aange-
boden, iets wat zij erg waarderen.”

Bram Diepstraten, wethouder Beheer 
Openbare Ruimte bij gemeente 
Velsen: ,,Ik ben blij dat we veel meer 
glasvezel krijgen in Velsen. Er is 
steeds meer vraag naar sneller 
internet door bedrijven en inwoners. 
Ook het thuiswerken en toenemend 
gebruik van streamingdiensten zorgt 
voor een grotere behoefte aan een 
snel netwerk. Daarnaast is glasvezel 
een voorwaarde om in de toekomst 
slimme toepassingen te ontwikkelen 
in het kader van het thema ‘Smart 
City’.”

Half miljoen glasvezellijnen per 
jaar
KPN levert een grote bijdrage aan de 
digitalisering van Nederland. Het 
bedrijf biedt momenteel bij ruim een 
derde van de Nederlandse huishou-
dens glasvezel tot in de meterkast. 
KPN Netwerk rolt jaarlijks circa 
500.000 nieuwe glasvezellijnen uit. 
Het is de bedoeling om, samen met 
het glasvezelbedrijf van KPN en APG, 
uiteindelijk meer dan 80% van 
Nederland op het toekomstbesten-
dige netwerk van KPN aan te sluiten. 
Als iedereen glasvezel heeft, wordt 
op termijn het kopernetwerk 
uitgezet.

Stabieler en energiezuiniger
Glasvezel biedt de hoogst mogelijke 
up- en downloadsnelheid en is een 
stabiel en betrouwbaar netwerk. Het 
verbruikt minder energie dan het 
huidige kopernetwerk. Samen met 
het volledig vernieuwde mobiele 
5G-netwerk van KPN vormt dit een 
netwerk waar Nederland tot ver in de 
21e eeuw op kan bouwen.

Velsen - De huisaansluiting op het glasvezelnetwerk in de gemeente 
Velsen is van start. Afgelopen week sloot KPN de eerste woning aan in de 
Dollardstraat in de Rivierenwijk te IJmuiden. Volgens planning zijn de 
huisaansluitingen begin 2023 voltooid. In totaal sluit KPN circa 21.000 
huizen aan op het glasvezelnetwerk.

Huisaansluiting glasvezel
in gemeente Velsen gestart

Wethouder Bram Diepstraten (l) en Frans Dankaart van KPN zetten mevrouw 
Beijdor� in de bloemen. Zij werd als eerste in IJmuiden op het glasvezelnetwerk 
aangesloten. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Afgelopen week heeft 
OIG-IHD een mooie donatie boeken 
aan Milka´s boekenhoekje gedaan. 
De stichting OIG-IHD heeft als doel-
stelling het bieden van ontspanning 
en vervoer aan ouderen en mensen 
met een beperking in de gemeente 
Velsen. Dit proberen zij te bekostigen 
door de verkoop van kleding, 
boeken, snuisterijen en dergelijke in 
hun winkel in het havengebied.
Omdat de ruimte en openingstijden 
beperkt zijn hebben ze soms te veel 
spullen om het in de winkel kwijt te 
kunnen. Daarom doen zij af en toe 
een schenking aan scholen, of een 
ander goed doel.
Zo zijn ze bij Milka’s boekenhoekje 
voor de Maarten van der Weijden 
foundation terecht gekomen. Olym-
pisch kampioen openwater 
zwemmen Maarten van der Weijden 
zet zich door middel van sportieve 
activiteiten in om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeronder-
zoek nadat hij zelf genezen is van 
leukemie.
Milka de Waart zou in 2018 
meezwemmen met Maarten in zijn 
11stedenzwemtocht. Zij had daar-
voor geld nodig en heeft toen in 
eerste instantie wat boeken uit haar 
eigen boekenkast verkocht. Na de 
eerste poging van Maarten is hieraan 
aandacht besteed en is zij overvoerd 
met boeken.
In 2019 is ze met haar verkoop door-

gegaan en heeft ze in Stavoren 
meegezwommen.

Begin vorig jaar is zij op facebook 
haar “eigen” boekengroep begonnen.  
Ook dat jaar zou ze meezwemmen in 
de 11stedenzwemtocht en er was 
dus weer geld nodig. Dit was net 
voordat corona haar intrede deed.
Veel mensen gingen ontspullen en 
na een oproep van Milka heeft zij 
veel boeken geschonken gekregen 
die zij niet alleen aanbiedt in haar 
boekengroep, maar bij mooi weer 

ook vanuit haar voortuintje aan de 
Wijk aan Zeeërweg.
Het zwemevenement ging dat jaar, 
evenals dit jaar vanwege corona niet 
door. Tussentijds heeft zij daarom 
ook al mooie donaties kunnen doen 
door de opbrengst van haar actie.
Het bedrag dat zij opgehaald heeft 
met haar boekenverkoop is inmid-
dels een prachtbedrag geworden dat 
zij in februari hoopt te kunnen 
schenken aan de foundation.
Zij is blij dat zoveel mensen en nu 
ook het OIG aan haar denken.

OIG schenkt boeken aan Milka voor de 
Maarten van der Weijden foundation

Milka bij haar boekenhoekje aan de Wijk aan Zeeërweg. Foto: aangeleverd

Door Arita Immerzeel

Driehuis - Zaterdag vond in de 
Engelmunduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg de jaarlijkse boekenmarkt 
plaats. Onder de zegenende handen 
van de beeltenis van Jezus werd een 
ieder voor de deur gecheckt via de 
coronacheckapp en vriendelijk 
verzocht om een mondkapje te 
dragen. Vóór in de kerk waren tevens 
veel muziekdragers te koop, zoals 
CD’s en langspeelplaten. Ook curiosa, 
met name servieswerk, was in grote 
getale aanwezig. Vervolgens kon 
men uitgebreid snu�elen tussen 
duizenden en duizenden boeken. 

Vrijwilligers hadden de weken ervoor 
alles gerubriceerd om de keuze te 
vergemakkelijken. Zo waren er cate-
gorieën als spanning, kunst, romans, 
romantiek, reizen, koken en historie. 
Achterin de kerk waren veel kinder-
boeken en strips in de aanbieding. 
Een boek deed 1 euro 50 per stuk. En 
dat voor veelal ongelezen gebonden 
exemplaren zoals ‘Het verdriet van 
België’ en de nieuwste Isabel Allende. 
Logisch dat boekenliefhebbers van 
heinde en ver de markt bezochten. 
Na de eerste tellingen blijkt er zo’n 
4500 euro ten bate van de kerk te 
komen. Daar zijn heel wat boeken 
voor van eigenaar gewisseld!

Boekenwurmen halen hart op
in Engelmunduskerk Driehuis

Heel wat boeken wisselden van eigenaar in de Engelmunduskerk. 
Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - We hebben al een aantal gemaalpompen heen en weer gevaren 
zien worden tussen Breman O�shore en het Gemaal IJmuiden. Vrijdagmorgen 
heeft de Hebo-Lift 9 weer een gemaalpomp overgebracht van Breman 
O�shore naar het Gemaal IJmuiden. De pomp is tijdens zijn reis een paar keer 
gedoopt met een plensbui (net als de fotograaf overigens...) en gezegend met 
een regenboog, dus deze zal het wel een tijdje gaan volhouden! Foto: Erik 
Baalbergen

Gemaalpomp in de takels

Velsen - Het is deze week Kookboe-
kenweek in Nederland. Ook in Biblio-
theek velsen staan kookboeken in de 
schijnwerpers. Ook wordt er een 
teceptenwedstrijd gehouden.

Het gouden Kookboek
Op de Avond van het Kookboek werd 
bekend gemaakt dat Een Kookboek  
van Seppe Nobels de winnaar is van 
het Gouden Kookboek 2021. Het 
boek van Nobels is het vijfde kook-
boek van de Belgische chef en auteur. 
De vakjury omschrijft het boek als 
een ‘eigentijds, chefwaardig kook-
boek dat ondanks het hoge niveau 
van de gerechten erg haalbaar is voor 
de thuiskok’. 
Seppe Nobels was in  2018 en 2019 te 

zien bij tv-programma Grillmasters.

Win een kookschort 
zoals een echte chef
Tijdens de Kookboekenweek kun je je 
laten inspireren in de Bibliotheek. 
Zoek vast mooie gerechten voor de 
feestdagen of verlekker je aan de 
prachtige foto’s van de heerlijkste 
gerechten. Natuurlijk mag je de 
boeken lenen om thuis mee te 
oefenen. Heb je al een heerlijk 
gerecht van over de grens dat je 
graag wil delen? Doe dan mee met 
de wedstrijd en stuur je recept in 
(voor 15 november) naar info@biblio-
theekvelsen.nl. De winnaar ontvangt 
een prachtig Kookboekenweek 
kookschort. 

Kookboekenweek in bibliotheek
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Door Raimond Bos

Het liefdesverhaal van het echtpaar is 
een echte Velsense aangelegenheid. 
Walter (79) groeide op in een IJmui-
dens gezin met vier kinderen, het 
gezin waaruit Nel (78) afkomstig is, 
telde vijf kinderen en woonde in 
Velsen-Noord. In 1960 tro�en de 
twee elkaar in een buurthuis aan de 
Noorderlaan in Velsen-Noord, waar 
destijds ook de jeugd uit IJmuiden 
naartoe trok om te dansen. Het was 
de tijd van de rock ‘n’ roll en regel-
matig traden in het buurthuis 
bekende artiesten op. Ook de later 
zeer populaire zanger Rob de Nijs 
stond er in die jaren wel eens op het 
podium, herinnert het echtpaar zich. 
Nel vertelt: ,,Ik kwam er met mijn 
vriendinnen, hij met zijn vrienden. 
We hebben samen gedanst en zo 
leerden we elkaar kennen.’’ Toen ze 
plannen maakte om haar zeven-
tiende verjaardag te vieren, nodigde 
ze Walter uit. Het feestje was op een 
zaterdagavond en de zondag ervoor 
besloot hij om haar na het 
dansfeestje thuis te brengen. 
,,Daarna hadden we verkering.’’

Berlijnse muur
Anderhalf jaar later werd het huwe-

lijk gesloten en diende zich inmid-
dels ook het eerste kind aan. Intussen 
was Walter opgeroepen voor het 
vervullen van zijn militaire dienst-
plicht en dat zorgde ervoor dat de 
twee elkaar niet veel konden zien. ,,Ik 
werd chau�eur bij de genie en eens 
in de veertien dagen mocht ik een 
weekend naar huis. We woonden op 
dat moment nog bij haar ouders in. 
Het was een mooie tijd, maar tegelijk 
ook wel lastig, gezien de omstandig-
heden. Bovendien werd mijn dienst-
tijd met twee maanden verlengd, 
omdat ze juist toen de Berlijnse muur 
gingen bouwen. Die muur speelde 
later opnieuw een rol in ons leven, 
want precies op onze trouwdag is de 
muur in 1989 gesloopt.’’ 
Dochter Ilse kwam in 1962 ter 
wereld, zoon René een jaar later en 
in 1966 volgde dochter Karen. ,,We 
kwamen allebei uit een groot gezin, 
dat vonden we wel gezellig. We 
hadden nog wel een vierde kind 
gewild, maar dat had dan wel een 
jongen moeten zijn, dan was het 
gelijk verdeeld. Maar ja, je weet niet 
vooraf of dat lukt, dus dat hebben 
we niet gedaan. We hebben nog wel 
overwogen een pleegkind in huis te 
nemen, maar we vonden de eisen 
daarvoor te hoog.’’

Woningnood
Toen het tweede kind op komst was, 
werd het hoog tijd voor het echtpaar 
om een eigen woning te gaan 
betrekken. Maar dat viel niet mee. 
Walter: ,,Zoals het nu is met de 
woningnood, zo was het toen ook. 
We konden destijds wel voor 10.000 
gulden een huis kopen, maar dan 
mochten we er niet in wonen, want 
we kregen geen woonvergunning. 
Dan heb je er dus niets aan.’’ Een 
gesprek met de wethouder leverde 
niets op, maar uiteindelijk slaagden 
Walter en Nel erin om een woning 
aan de Kortenaerstraat te bemach-
tigen. Daar heeft het jonge gezin tot 
1968 gewoond, om vervolgens te 
verhuizen naar de J.P. Coenstraat. 
Walter werkte na zijn diensttijd als 
betonijzervlechter, maar werd later 
voorman en uitvoerder in de bouw. 
Op 58-jarige leeftijd maakte hij 
gebruik van de regeling om 
vervroegd met pensioen te gaan. 
Intussen maakte hij zich nuttig als 
vrijwilliger bij voetbalvereniging VSV, 
waar hij als kind al speelde. Hij was er 
onder meer kantinemedewerker en 
lid van de elftalcommissie. Ook 
speelde hij jarenlang trompet bij het 
tamboer- en trompetterkorps van de 
IJmuider Harmonie.

Kleding voor de hele familie
Als zestienjarig meisje werkte Nel al 
bij een Beverwijks modeatelier, waar 
ze mantels maakte. Dat ze het 
kleding maken nog niet verleerd is, 
blijkt uit het feit dat ze nu de hele 
familie desgevraagd van kleding 
voorziet. Feestkostuums voor de 
kleinkinderen? Ze draait er haar hand 
niet voor om. ,,Ik heb van 1989 tot 
2000 nog opleidingen aan de mode-
vakschool in Haarlem verzorgd. Ik 
had daar ongeveer honderd 
leerlingen.’’ 
De familie breidde zich verder uit, 
inmiddels zijn er negen kleinkin-
deren en drie achterkleinkinderen. 

De meesten wonen op loop- of 
�etsafstand. 
Helaas bleef het echtpaar ook enig 
leed niet bespaard: een schoonzoon 
en een schoondochter van hen over-
leden allebei door ziekte. 
Het geheim van het lange gelukkige 
huwelijk? Misschien wel het feit dat 
ze weliswaar samen zijn, maar toch 
elk hun eigen bezigheden hebben. 
Terwijl Walter bijna dagelijks naar de 
haven of het strand gaat, houdt Nel 
zich bezig met aquarobics, lezen en 
puzzelen. ,,Je moet gewoon je eigen 
dingen blijven doen. Altijd alles 
samen doen, dat zou me heel erg 
benauwen.’’

IJmuiden - Het huwelijk van Walter (‘Wally’) en Nel van der Maten bereikte deze week de diamanten status. 
Dinsdag was het precies zestig jaar geleden dat de twee geboren Velsenaren elkaar het jawoord gaven. Enkele 
maanden geleden verhuisden ze vanuit de J.P. Coenstraat naar een appartement in een wooncomplex enkele 
straten verderop. Bijzonder aan deze verhuizing is dat hun nieuwe onderkomen is ontworpen door hun eigen 
zoon.

Zoon ontwierp huidige woning diamanten bruidspaar

Walter en Nel van der Maten zijn zestig jaar getrouwd. Foto: Bos Media Services

IJmuiden - Donderdag 4 november 
werd juf Inge van den Berg verrast op 
school door het team en leerlingen 
IKC IJmond (SBO De Boekanier/de 
Antoniusschool /Kenter Jeugdzorg). 
Zij kwam die dag weinig aan 
lesgeven toe, want er kwamen steeds 
groepen langs met cadeautjes. Na 
schooltijd werd de juf in het zonnetje 
gezet door het team. Vrijdag 5 
november kwam de bestuurder 
Martijn van Embden langs om haar 
te feliciteren en  kreeg zij een mooi 
aandenken. 
Juf Inge werkt 40 jaar in het onder-

wijs en ook nog eens op dezelfde 
school. Zij begon in 1981 als invaller 
op de Mivo (LOM) en een jaar later 
kreeg ze een vaste aanstelling op de 
Duin en Denneschool (MLK) in 
IJmuiden. Daar heeft ze altijd met 
plezier lesgegeven in de onderbouw. 
1n 1995 fuseerden de Mivo en de 
Duin en Denneschool tot De Boeka-
nier en maakte juf Inge de verras-
sende stap naar groep 8. Daar werkt 
zij nu nog steeds parttime.
haar collega’s en leerlingen hopen 
dat juf Inge nog lang op het IKC zal 
blijven werken! 

Juf Inge 40 jaar in het onderwijs
Juf Inge van den Berg in haar feeststoel. Foto: aangeleverd

Door Arita Immerzeel

Velsen - Zaterdag en zondag expo-
seerde een twintigtal kunstenaars op 
zeven plekken binnen onze gemeen-
tegrenzen met foto’s, beelden en 
schilderijen. Voor elk wat wils, was er 
kostenloos te genieten van veel 
moois.

In de Dorpskerk aan de Burge-
meester Enschedélaan brachten vijf 
kunstenaars op eigen wijze de 

natuur in beeld. Haije Gemser trok 
met zijn schilderijen van vogels veel 
aandacht, juist ook van kinderen. 
Larissa Neslo was zaterdag zelf 
aanwezig om over haar veelal 
dromerige bostaferelen toelichting 
te geven. Waar in vorige edities geen 
honderd bezoekers in een heel 
weekend werden geteld, bleek zater-
dagmiddag de teller al ruim de 100 
gepasseerd te hebben. En dat 
ondanks de aangescherpte corona-
maatregelen en het regenachtige 

kille weer. ,,Het is tenminste begrij-
pelijke kunst,” verklaarde een 
bezoeker.

In de glas-in-lood winkel Lichtspel 
aan de Hagelingerweg exposeerde 
Alex Reznikova met schilderijen, 
iconen en glas-in-loodpanelen. Ook 
hier was er veel belangstelling gedu-
rende de hele zaterdag. Alex liep zelf 
met een zaklantaarn rond om te 

demonstreren, hoe doorvallend licht 
zorgt voor mooie e�ecten op de 
muur achter het paneel. Dwalend 
langs de kunstobjecten van glas , 
stond men ineens voor een groot 
paneel met het gezicht van Gertjan 
Huijbens. ‘Gertjan’ is de sobere titel 
bij dit imposante werk. Bij de schil-
derijen poseert Alex graag bij haar 
favoriet, ‘Voordat’ genaamd. Het is in 
acrylverf op hout geschilderd. In al 
haar creaties, zowel in glas als met 
verf, schittert een staaltje vakman-
schap door.

Kunstlijn Velsen goed bezocht

De vogels van Haije Gemser trokken de aandacht in de Dorpskerk in Santpoort. 
Foto’s: Arita Immerzeel

Alex Reznikova bij haar favoriete schilderij ‘Voordat’

‘Gertjan’
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Driehuis - Wegens succes wordt de 
speciale actie van de Kinderboeken-
week voor scholen in het Pieter 
Vermeulen Museum verlengd tot en 
met 26 november. Bezoek als school 
de tentoonstelling ‘Word Zo Slim Als 
Een Vos’ en krijg een rondleiding van 
een echte conservator in het 
collectie-depot met alle opgezette 
dieren. Op deze manier maken 
kinderen kennis met het beroep 
conservator.
In de tentoonstelling is het kijken, 
leren en ontdekken met de vos als 
centrale �guur. Kinderen leren met 
een puzzel dat, hoe klein ook, alles 
meetelt in de natuur in de wereld van 
voedselketens, kringlopen en biodi-
versiteit. Voor jong en oud valt er 
veel te beleven en te doen bij prach-
tige diorama’s met veel dieren uit de 
eigen collectie van het Pieter 
Vermeulen Museum.
Tijdens het bezoek mogen de leer-
lingen met hun begeleider, per 
groepje een kijkje nemen in het 
depot met de veelheid aan opge-

zette dieren. Daar ontmoeten ze ook 
de conservator die ze vragen mogen 
stellen over zijn beroep en 
werkzaamheden.
Aanmelden kan via info@pieter-
vermeulen-museum.nl of via 
0255-536726.

Ontmoet met je schoolklas
de conservator van het PVM

De conservator vertelt alles over het 
opzetten van de dieren. Foto: 
aangeleverd

Velsen - Vanaf 17 november is alles 
over vrijwilligerswerk in Velsen te 
vinden op één website: Vrijwillig-
Velsen.nl. 

In de dienstverlening rond vrijwilli-
gerswerk in Velsen heeft Stichting 
Welzijn Velsen altijd een belangrijke 
rol gespeeld. Zij verzorgen al jaren een 
vacaturebank, de burenhulpdienst 
BUUV, de Vrijwilligersacademie 
IJmond. Ook geven ze advies, infor-
matie en hulp bij bemiddeling tussen 
vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties.

Vanaf 17 november Vrijwillig Velsen
Vanaf 17 november doen ze dat onder 
een nieuwe naam: Vrijwillig Velsen.  Ze 
hebben een gebruiksvriendelijke 
website gemaakt met een frisse look 
waar vrijwilligers, maatschappelijke 
organisaties en burgers van Velsen 
elkaar makkelijk kunnen vinden.
Of het nu gaat om vrijwilligerswerk, 

burenhulp, scholing voor vrijwilligers 
of informatie en advies over vrijwillige 
inzet. Alles is op één plek makkelijk te 
vinden.

In samenwerking met 
gemeente en Deedmob
Stichting Welzijn Velsen heeft er 
samen met de gemeente Velsen voor 
gekozen om voor het vrijwilligerswerk 
in Velsen een samenwerking aan te 
gaan met DEEDMOB. Zij hebben tech-
nologie ontwikkeld voor toepassingen 
in het vrijwilligerswerk. Zij bieden een 
voor Velsen op maat gemaakt 
vrijwilligersplatform.

Vrijwilligerswerk in Velsen
Wilt u meer weten over vrijwilligers-
werk in Velsen of wilt u direct aan de 
slag? Ga dan naar www.vrijwillig-
velsen.nl. U kunt natuurlijk ook altijd 
terecht bij het team van Vrijwillig 
Velsen op Plein1945, nr. 10 in 
IJmuiden.

VrijwilligVelsen.nl: alles over 
vrijwilligerswerk op één plek

Santpoort - Op zaterdag 20 
november om 15.00 uur komt de 
pianist Mateo Barbagelato Alonso uit 
Spanje overgevlogen om in ‘t 
Mosterdzaadje een concert te geven 
waarin het publiek een muzikale reis 
maakt door verschillende stijlperi-
odes. Te beginnen met Mozart en 
eindigend met Schumann. 
Verder op het programma Haydn en 
Lully.
Mateo heeft vooral voor ogen de 
muziek te laten spreken. Met dit 
programma dat hem zo na aan het 
hart ligt, zal hij zijn doel zeker weten 
te bereiken. 
Mateo Barbagelata (Madrid, 1990) 
studeerde voor zijn Master aan het 
conservatorium van Zwolle. Hij 
verhuisde in 2019 terug naar Spanje, 

maar beloofde naar Nederland terug 
te keren om concerten te geven. En ‘t 
Mosterdzaadje was hij niet vergeten.

Op zondag 21 november om 15.00 
uur komt het Belgische saxofoon-
kwartet Anemos naar Santpoort om 
hun meest intieme voorstelling in ‘t 
Mosterdzaadje te laten klinken.  
‘Anemos Re�extions’ is een terugblik 
op hun 10-jarig bestaan. Met een 
lach en een traan en nostalgie van de 
bovenste plank. Uitgevoerd worden 
werken van J. S. Bach, J. H. Van 
Damme, B. Bartók, A. Pärt, A. Piaz-

zolla, G. Bizet, V. Monti, J. Brel .
De vier jonge saxofonisten 
ontmoetten elkaar in het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. Ze 
wonnen prestigieuze prijzen en 
stonden op podia in binnen- en 
buitenland. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl. Toegang vrij, na 
a�oop collecte (richtlijn 10 euro).
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open.
Corona toegangsbewijs wordt 
gecontroleerd.

Spaanse pianist en Belgisch 
Saxofoonkwartet in ‘t Mosterdzaadje

Mateo Barbagelato Alonso. 
Foto: aangeleverd

Het Belgische saxofoonkwartet Anemos. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Regelmatig mag ik graag een 
hengeltje uitgooien op de Zuid-
pier van IJmuiden. Je gaat uiter-
aard voor het plezier van je hobby 
en het is leuk als je een visje vangt. 
Dit doe ik al vanaf mijn jeugd in de 
vorige eeuw.
Soms gebeurt het dat een 
zeehond bij het binnendraaien 
van de lijn de vis er afscheurt of 
dat een meeuw in je vislijn vliegt. 
Vorige week donderdag vloog er 
een velduil in mijn lijn. Die zie je 
vaak langs de kustlijn vliegen 
maar dit keer vloog er een in mijn 
vislijn. Gelukkig konden we de 
velduil op de kant krijgen en hem 
zonder veel moeite ongedeerd  losmaken en weer laten vliegen.
Zo’n gebeurtenis zal je voor een tweede keer niet meemaken.
Het was heel bijzonder.

Bram Verhagen
IJmuiden

Uil vliegt in vislijn

IJmuiden - Dat was vorige week 
woensdag lekker wakker worden 
voor zeventien deelnemers van de 
Postcode Loterij die meespelen met 
postcode 1974 RH (De Zandkuil) in 
IJmuiden. Op deze postcode is name-
lijk 1 miljoen euro van de Postcode 
Loterij gevallen. In alle vroegte 
verraste Postcode Loterij-ambassa-
deur Caroline Tensen de gelukkige 
winnaars met de cheques.

De zeventien deelnemers die 
meespelen met de winnende post-
code verdelen met elkaar het bedrag 
van 1 miljoen euro. Zij winnen 
bedragen van 52.631 euro tot 
105.263 euro, afhankelijk van het 
aantal loten waarmee zij meespelen 
in de Postcode Loterij.

Arie en Annemarie winnen 105.263 
euro. Zij reageren enthousiast: ,,We 
gaan familie opzoeken in Amerika!”

Huib en Marian worden verrast met 
een cheque van 52.631 euro: ,,We zijn 
bijna 50 jaar getrouwd, dus deze prijs 
komt goed van pas!”

Ook Thekla wint 52.631 euro. Zij 
reageert blij verrast: ,,Ik ga bijna met 
pensioen dus we gaan er leuke 
dingen mee doen!”

Bewoners Zandkuil winnen 1 
miljoen euro bij Postcode Loterij

Huib en Marian worden door Postcode Loterij-ambassadeur Caroline Tensen verrast met 52.631 euro. Foto’s: Jurgen Jacob Lodder

Arie en Annemarie worden verrast met 
een cheque van 105.263 euro van de 
Postcode Loterij. 

Thekla ontvangt een cheque van 
52.631 euro van de Postcode Loterij.



Het campagnebeeld van de Zandvoort Lightwalk. Foto: aangeleverd

Regio - Wandelaars kunnen op 
zaterdag 19 februari 2022 genieten 
van een zee aan lichtkunstwerken en 
-acts tijdens de tweede editie van de 
Zandvoort Light Walk. Het wandele-
venement brengt deelnemers over 
het stand en door het sfeervolle 
centrum van de badplaats. Er is keuze 
uit drie afstanden: 18 km, 14 km en 
de Family Walk van 6 km. Wandelaars 
kunnen zich vanaf vandaag 
inschrijven via www.zandvoortlight-
walk.nl.

Twee jaar geleden vond de eerste 
editie plaats en dat was een groot 
succes. Er stonden 5.000 wandelaars 
aan de start en zij konden toen 
genieten van dertig indrukwekkend 
lichtkunstwerken en -acts. Ook waren 
zij de eersten die mochten wandelen 

over het gloednieuwe asfalt van 
Circuit Zandvoort. 
Organisator Le Champion wil in 2022 
daar nog een schepje bovenop doen 
en Zandvoort compleet omtoveren 
tot een groot lichtspektakel, met 
nieuwe acts, een passage van de Arie 
Luyendykbocht op het F1-circuit en 
een sfeervol �nishfeest in het 
centrum van Zandvoort.

Family Walk
Bij de Zandvoort Light Walk is er een 
speciaal familieonderdeel: de Family 
Walk. De Family Walk is een unieke 
wandelbeleving van 6 km voor het 
hele gezin. Deze wandeltocht is 
gericht op de belevingswereld van 
kinderen, maar is geschikt voor 
iedereen die graag een kortere 
afstand wandelt. Kinderen t/m 4 jaar 

kunnen gratis inschrijven onder 
begeleiding van een volwassene.
Wandel voor het goede doel
De KNRM Zandvoort is het nieuwe 
o�ciële goede doel van de Zand-
voort Light Walk. Bij de inschrijving 
kunnen deelnemers een vrijwillige 
donatie doen voor de aanschaf van 
nieuwe overlevingspakken, het 
laatste redmiddel voor de redder in 
geval hij in slecht weer overboord 
slaat of voor het redden van iemand 
anders overboord moet springen.

Inschrijven
De inschrijving van de 2e Zandvoort 
Light Walk is vanaf nu geopend. 
Wandelaars kunnen zich t/m 
maandag 7 februari inschrijven via 
www.zandvoortlightwalk.nl of tot de 
deelnemerslimiet is bereikt.

Inschrijving tweede editie 
Zandvoort Light Walk geopend

Met een drankje in de hand naar een 
voorstelling kijken in een café. Of 
tijdens het winkelen in een bottle-
shop verrast worden door een stand-
up comedian? Een liedje vanachter 
de bar, of juist aan de bar? Zijn het 
acteurs of toch niet? Alles is mogelijk 
tijdens de tweede editie van Theater 
aan de Toog.

De deelnemende groepen worden 
uitgedaagd om de locatie bij het stuk 
te betrekken, of juist de grens op te 
zoeken van de rol en de functie van 
het café. Het café is de ‘tegenspeler’ 
van de acteurs en het publiek is de 
verbindende factor. “En het leuke is, 
je staat er als publiek middenin. Er is 
geen podium, verlichting of gordijn. 
Zodra een stuk begint, elk heel uur 
vanaf 13.00 uur, wordt het publiek op 
het verkeerde been gezet,” meldt 
Hans Goes, een van de organisatoren 
van het festival. 
Het gratis festival wordt geprodu-
ceerd door Goes, Sigrit de Jongh en 
Theo van Hoesel. 

Meer locaties en 
podiumkunstenaars
Na het uitstellen van de editie van 
2020 vanwege Covid-19, is de organi-
satie blij dat het festival in november 
kan plaatsvinden. Dit jaar maakt het 
festival een bescheiden groei mee. 
Vorige keer waren er vier locaties; de 
cafés Wapen van Bloemendaal, De 
Zwaan, De Flapcan en Uiltje Bar. De 
Uiltje Bottleshop X Moyee is er als 
locatie bijgekomen. En dus ook een 
extra act. Goes: “We zijn er trots op 
dat we naast vier theatergroepen nu 
ook een stand-up comedian in het 
festival hebben.” De deelnemende 
groepen zijn Theatergroep Eglentier, 
Project Fors, Fons Haver, De Door-
stappers en Tobasko. Theater aan de 
Toog is gratis te bezoeken, maar 
neem wel cashgeld mee voor een 
donatie in de pet van de acteurs na 
a�oop van hun stuk. Theater aan de 
Toog is op 14 november 2021 elk heel 
uur vanaf 13.00 tot 17.00 uur in de 
Zijlstraat, hoek Zijlbrug.  Meer infor-
matie: www.theateraandetoog.nl

Zijlstraat weer als theaterpodium
Regio - Theater aan de Toog, het theaterfestival in vijf cafés in de Zijl-
straat, gaat na een jaar uitstel door. Vier cafés en een bottleshop zetten 
op zondagmiddag 14 november hun deuren open. De locaties fungeren 
deze dag als theaterpodium waar vijf theatermakers hun voorstelling 
neerzetten.

Regio - Zondag 14 november 
verzorgt  Peter van der Wer� in De 
Kapel in Bloemendaal een lezing met 
als thema: Vergeving als dwaalspoor.
Zijn visie:
‘Met gevoelens van wraak, beschuldi-
ging of verwijt lijken wij ons op de 
ander te richten. Maar in feite gaat 
het om negatieve energie in onszelf. 
Dat is schadelijker voor onszelf dan 
voor de ander. De gebruikelijke 
aanbeveling is dan vergeving na te 
streven. Maar om tot zuivere verge-
ving te komen, moeten we eerst 
onze woede, pijn, verdriet of angst 
verwerken om de noodzakelijke 
ruimte en rust te bereiken. Dat gaat 
makkelijker wanneer we al gewend 

zijn onze eigen emoties onder ogen 
te zien en te zoeken naar innerlijke 
ruimte en rust. Daarin komen we 
minder snel tot wraak, beschuldiging 
of verwijt en is vergeving niet aan de 
orde.’

Dr. Peter van der Wer� is een interna-
tionale academicus. Hij was als antro-
poloog verbonden aan de Universi-
teit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit en als zodanig uitge-
zonden naar 25 landen in alle 
continenten. 
Zie ook: www.petervanderwer�.nl.

Voor meer informatie www.dekapel-
bloemendaal.nl.

Lezing in De Kapel Bloemendaal

Spaarndam - Tot 12 december 
exposeert Kunstcentrum de Kolk 
in Spaarndam foto’s en installa-
ties van Roos van Ge�en. Op 
zondag 14 november zal de 
expositie geopend worden om 
14 uur in de Oude Kerk achter de 
galerie in Spaarndam. De kunste-
naar is er om haar werk toe te 
lichten.

Roos van Ge�en (1975) houdt zich 
bezig met existentiële en �loso�-
sche thema’s als angst, verlangen 
en vergankelijkheid. Haar werk 
ontstaat door intensief documen-
tair en procesmatig onderzoek. 
Ontmoetingen en ervaringen 
worden uitgewerkt tot precies 
gecomponeerde beelden. 

Door middel van fotogra�e, video, 
installatie of performance maakt 
Roos abstracte begrippen op een 
herkenbare en bijna vanzelfspre-
kende manier tastbaar. 

Ze creëert geconcentreerde en 
vaak intieme beelden, die onbe-

wuste, emotionele lagen aanboren. 
Ze nodigt ons uit om gedetailleerd 
te kijken, waardoor een andere, 
soms confronterende werkelijkheid 
ontstaat.

Er zal een installatie met dia-projec-
toren te zien zijn waarin Roos de 
zoektocht naar het Higgsdeeltje 
verweeft met persoonlijke vragen 
en associaties met haar eigen zoek-
tocht in het landschap. Ze bouwde 
een analoge beeldjesversneller, 
waarin tijdelijke cirkels verschijnen 
en verdwijnen.

Haar fotoserie “Onscherpe Dagen” 
geeft een beeld van de binnenwe-
reld van de geportretteerde. Niet 
het mooie, gelukkige of evenwich-
tige beeld dat mensen vaak willen 
overbrengen, maar juist de emoties 
die mensen minder snel tonen: 
wanhoop, twijfel en verdriet, maar 
ook verstilling en contemplatie.

De galerie bij de Oude Kerk in 
Spaarndam is open op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe expositie in Kunst-
centrum De Kolk in Spaarndam

Een foto genomen tijdens de generale repetitie van de opera Turandot. Foto: aangeleverd

Open repetitie Bel Canto Nabucco
Velsen - Een daverend applaus, 
staande ovatie en uitbundige bravo’s 
echoën nog na bij het operakoor Bel 
Canto. Het laatste weekend van 
oktober hebben zij, anderhalf jaar 
later dan gepland de prachtige opera 
Turandot van componist Puccini in de 
Schouwburg op de planken gezet. 

De volgende opera staat alweer op 
stapel. In het voorjaar van 2023 zullen 
zij, als alles goed gaat, de opera 
Nabucco van componist Giuseppe 
Verdi ten gehore brengen. Voor deze 
opera zijn veel enthousiaste zangers 
nodig. Als u interesse heeft is er op 
dinsdag 23 november een open repe-

titie om kennis te maken met het 
koor en de nieuwe opera. Iedereen en 
elke stemsoort is van harte welkom 
om 19.30 uur in gebouw De Abeel, 
Abelenstraat 1, IJmuiden. Voor infor-
matie: Marja van der Hulst-Schafstall, 
023-5384588 of 06-53184046. E-mail: 
marjaschafstall@ziggo.nl.
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Regio - Als u borstkanker heeft of 
heeft gehad zijn er verschillende 
medische hulpmiddelen die u kunt 
gebruiken. Zoals uitwendige 
protheses voor na een borstampu-
tatie. Er is veel aanbod. Heeft u na 
een borstamputatie of na een borst-
sparende operatie behoefte aan 
voorlichting over het kopen en 
dragen van uitwendige borstpro-
theses? Of over bijpassende lingerie 
en badkleding? Iedere laatste woens-
dagmiddag van de maand kunt u in 
het Spaarne Gasthuis gratis voorlich-
ting, adviezen en tips krijgen van 
ervaringsdeskundige prothesevoor-
lichters, die samenwerken met de 
Borstkanker Vereniging Nederland.

Datum, tijd en locatie
Datum: woensdag 24 november van 

14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 
16.00 uur op de poli oncologie 
locatie Hoofddorp. U bezoekt het 
spreekuur alleen of samen met uw 
naaste. U krijgt ruim de gelegenheid 
om materialen te bekijken, te over-
leggen en vragen te stellen.

Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Aanmelden via de website van het 
Spaarne Gasthuis. Ga naar Nieuws en 
Meer/voorlichting over 
borstprotheses.

Vragen
Heeft u vragen over dit spreekuur? 
Belt u dan de afdeling patiëntenvoor-
lichting op 023-224 2060 of stuur een 
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.

Voorlichting over borstprotheses

Na zonsondergang is het 
nog een half uur ‘licht’
Op 31 oktober kwam de zon om 7.36 
uur op en ging de zon al om 17.12 
onder. Dit betekent niet dat het dan 
ook donker is. De schemertijd duurt 
nog zeker een half uur tot drie kwar-
tier. In de maand oktober verschuift de 
zonsopkomst en de zonsondergang 
elke dag met twee minuten. Straks, op 
de kortste dag van het jaar, openen de 
duinen pas om 8.48 uur en sluiten ze al 
om 16.28 uur.

Veel dieren actief in de schemertijd
Juist in de schemertijd worden veel 
dieren actief. Denk aan vleermuizen, 
uilen, reeën en vossen. Ze komen uit 
hun schuilplaats en scharrelen een 
kostje bij elkaar. Vleermuizen gaan op 
zoek naar insecten en uilen naar 
muizen. Reeën zijn zeer schuwe dieren 
en schrikken bij het minste of 
geringste op. In de herfst waarin het 
voedsel schaarser wordt, is het belang-
rijk dat zij genoeg energie opdoen om 
de winter door te komen. Het felle licht 
van een �etslamp jaagt de dieren op 
en verstoort de rust, maar ook wande-
laars, hardlopers of sporters zorgen 
onbedoeld voor een verstoring van 
deze belangrijke momenten.

Boswachter Simone de Maat: ,,De 
mens is verbonden met de natuur. 
Sterker nog, we zijn natuur. Houd 
daarom rekening met het ritme van de 
seizoenen en de dieren en pas het tijd-
stip van je ochtendduik, avondwande-
ling of sportactiviteit hierop aan.’’

Regio - In de nacht van 30 op 31 oktober verschoof de klok en sindsdien 
is het een uur korter licht ’s avonds. Tenminste dat geldt voor ons. Voor 
dieren zit dat anders, die houden zich aan het ritme van de zon. Dat bete-
kent dat de duinen sinds zondag eerder sluiten, want vanaf zonsonder-
gang tot zonsopkomst zijn de duinen het domein van de dieren. De 
boswachters van PWN vragen bezoekers om een bezoek aan de duinen 
hierop aan te passen.

Wintertijd: dieren in het duin 
slapen er geen uurtje minder om

Juist in de schemertijd worden de dieren actief. Foto: Ruud Maaskant

In het nieuwe Circulair Matchmaking 
Programma koppelt de provincie 
MKB-bedrijven die de vraag hebben 
hoe ze meer circulair kunnen onder-
nemen, aan startups of andere inno-
vatieve MKB-bedrijven met een circu-
lair product, dienst of een circulaire 
innovatie. Zo wordt de vragende 
ondernemer geholpen om circulair 
te worden én krijgen de innovatieve 
startups en innovatieve MKB-
bedrijven de kans om hun innovatie, 
product of dienst sneller op de markt 
te brengen en te groeien. In februari 
2022 wil de provincie de eerste tien 
matches tussen bedrijven hebben 
gemaakt.

Sneeuwbale�ect
Gedeputeerde Zita Pels hoopt op een 
sneeuwbale�ect door de matchma-
king: “Er zijn ontzettend veel mooie 
circulaire ondernemers en initia-
tieven in Noord-Holland. Zij zijn op 
zoek gegaan naar manieren om het 
gebruik van niet hernieuwbare 
grondsto�en terug te dringen en zo 
ook CO2 uitstoot te verminderen. 
Door nu zo concreet te gaan 
koppelen, helpen wij die onderne-
mers verder en komen er weer 
nieuwe circulaire ondernemers bij. 
Door deze voorbeelden te delen, 
worden hopelijk andere onderne-
mers geïnspireerd ook de stap te 
zetten en bij ons aan te kloppen. Zo 
mikken we op het ontstaan van 
circulair sneeuwbale�ect.”

Het matchmaking traject
Het Circulair Matchmaking 
Programma helpt de ondernemers 
allereerst met het scherpstellen van 
hun circulaire vraag. Vervolgens 
worden ze in contact gebracht met 
startups, scaleups of MKB-bedrijven 
die een circulaire innovatie en circu-
laire producten en diensten hebben 
die aansluiten bij hun vraag. 
Wanneer een match is gemaakt, blijft 
het Circulair Matchmaking 
Programma beide partijen bege-
leiden om ervoor te zorgen dat er 
een concrete samenwerking uit 
komt. Adviesbureaus Preneurz en 
KplusV ondersteunen de provincie 
bij het matchen. Beide bureaus 
beschikken over een breed netwerk 
van innovatieve startup, scaleups en 
MKB-bedrijven.

Aanmelden
Ondernemers die zich aan willen 
melden, kunnen dat doen via www.
noord-holland.nl/matchmaking. Het 
Circulair Matchmaking Programma is 
één van de programma’s die de 
provincie ondernemers in Noord-
Holland biedt. Ieder programma is 
gericht op andere fasen of aspecten 
van circulair ondernemen. Onderne-
mers die meer willen weten over de 
andere programma’s en (�nanciële) 
regelingen die de provincie heeft op 
het gebied van circulair onder-
nemen, kijk hier. 

Provincie Noord-Holland 
wordt matchmaker
Regio - De provincie Noord-Holland gaat MKB-bedrijven aan elkaar 
koppelen voor een snellere overgang naar een circulaire economie.

Foto: Istock, aangeleverd door provincie Noord-Holland

Op de plek waar nu de Velser- en 
Wijkertunnel liggen, wordt al jaren 
archeologisch onderzoek gedaan 

naar de Romeinse aanwezigheid. 
Velsen 1 – de oudste vindplaats – 
dateert van 16-28 na Christus, Velsen 

2 van ongeveer 40-50 na Christus. 
Binnenkort verschijnt in de publica-
tiereeks van Huis van Hilde de eind-
rapportage van fase 2 van het fort: 
Velsen 2. Over Velsen 1 is al uitvoerig 
gerapporteerd.

In vier lezingen gaan experts Jona 
Lendering, Wouter Vos, Jasper de 
Bruin en Arjen Bosman in op de rol 
van de Romeinen in Velsen en in 
Noord-Holland. Ter sprake komt 
onder meer de Romeinse strategie in 
Noordwest-Europa, de rol van het 
Romeinse legioensfort bij Valkenburg 
(Z-H), de relatie tussen de Romeinen 
en inheemse volkeren, en afsluitend 
een nieuwe visie op de aanwezigheid 
van Romeinen in Velsen. Het exacte 
programma is te vinden op www.
huisvanhilde.nl. 

Praktische informatie
De lezingen vinden plaats bij Huis 
van Hilde (Westerplein 6 te 
Castricum) op vrijdag 12 november, 
donderdag 25 november, donderdag 
2 december en donderdag 9 
december en starten om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur). Reserveren 
voor de lezingen kan via de website 
van Huis van Hilde: www.huisvan-
hilde.nl. Toegang met de Museum-
kaart is gratis, anders geldt de regu-
liere toegangsprijs van het museum 
(€7,50). 
Bij binnenkomst vindt controle van 
het coronabewijs plaats.

Castricum/Velsen - Al lange tijd doen archeologen onderzoek in Velsen, 
dat reeds sinds de jaren 40 bekend staat als een plek waar Romeinse 
forten hebben gestaan. Binnenkort verschijnt de eindrapportage van het 
onderzoek bij Velsen 2. Naar aanleiding van deze nieuwe publicatie orga-
niseert archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum een lezingen-
reeks waarin de aanwezigheid van de Romeinen in Velsen nader wordt 
besproken.

Lezingenreeks over Romeinen in 
Velsen in Huis van Hilde

Afbeelding Castellum Flevum. Het exacte programma van de lezingen is te vinden 
op www.huisvanhilde.nl. Afbeelding: aangeleverd








