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KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER KOZIJNEN ALLROUND TIMMERMAN

Door Ingeborg Baumann

Er was een divers publiek aanwezig 
bij de presentatie. Net zo divers als de 
beschreven personen uit heden en 
verleden. Na een muzikaal optreden 
van de zusjes Ksenia en Dasha Belti-
ukova komt Van Hove zijn woordje 
doen. ,,We hebben geschreven over 
vis, over de havens en de sluizen en 
nu hebben we het over mensen. 
Gwen kwam tijdens de lockdown met 
het idee. We hebben heel wat gewikt, 
gewogen en gesorteerd. Dat leverde 
soms felle discussies op. We zijn een 
jaar bezig geweest met het onder-
zoeken van bronnen, het houden van 
interviews en het zoeken naar foto’s.’’

Lokale helden
Vervolgens houdt directeur Zee- en 
Havenmuseum Cor Oudendijk, een 
begenadigd spreker, een praatje over 
lokale held Arie van der Veer. ‘De 

allesweter op het gebied van de 
visserij’. En dan wordt het boek 
plechtig overhandigd aan Paula 
Blom. Zij en haar in 2016 overleden 
man Pim Reiding zijn de drijvende 
krachten achter ’t Mosterdzaadje. 
Ook zij worden geportretteerd in het 
boek. 

Spannend
José Huijbens, weduwe van de veel 
en veel te vroeg overleden Gertjan 
Huijbens, de duizendpoot en echte 
lokale held, vindt de presentatie 
‘spannend’. ,,Het is een bijzondere 
dag, zo op Allerzielen.’’ Pieter de 
Waard, zoon van de eveneens 
beschreven clubicoon van Telstar Jos 
de Waard, vindt dat zijn vader het 
meer verdient om in het boek te 
worden genoemd. En: ,,Het zegt iets 
over Velsen dat dit schrijversduo nog 
wel vijf boeken kan volschrijven over 
markante plaatsgenoten.’’

Duo
Op de vraag aan Gwendelyn hoe dat 
dan gaat, twee zo verschillende 
persoonlijkheden werkend aan een 
boek: ,,Pieter maakte een snelle start, 
ik was meer van de eindsprint. Hij 
had al vijf verhalen op papier terwijl 
ik nog aan het nadenken was. Hij 
herinnerde zich ook meer, bijvoor-
beeld over de wederopbouw van 
IJmuiden. Ik heb veel van hem 
geleerd. Gelukkig kon ik zelf ook mijn 
ei kwijt, vooral in de persoonlijke 
interviews. Anders was het een ander 
boek geworden. We stimuleerden 
elkaar en je wil niet weten hoeveel 
appjes en mailtjes er in dat jaar over 
en weer gingen.’’
Alle verhalen zijn rijkelijk geïllus-
treerd met foto’s en tekeningen 
waarvan vele nog nooit eerder zijn 
gepubliceerd. Het boek telt 160 pagi-
na’s en heeft een harde kaft. De 
verkoopprijs van het boek is 19,50 
euro. ISBN-nummer: 978-90-827380-
1-8. ‘Niet zomaar een Velsenaar’ is 
verkrijgbaar bij: ReadShop IJmuiden, 
Marktplein 33 in IJmuiden; Bredero 
Boeken, Hoofdstraat 234 in Sant-
poort-Noord; Primera Prince aan de 
Planetenweg 62; ReadShop Bever-
wijk, Breestraat 77 in Beverwijk en via 
de site van Telstar.

Velsen- Woensdag 2 november werd in ’t Mosterdzaadje in Santpoort het 
boek ‘Niet zomaar een Velsenaar’ gepresenteerd. Een boek waarin de 
schrijvers Pieter van Hove en Gwendelyn Luijk personen die een stempel 
hebben gedrukt op Velsen schriftelijk portretteren. Markante inwoners 
door de eeuwen heen. Dat waren en zijn er nogal wat. Kunst, politiek, 
sport, verre geschiedenis, bedrijvigheid en lokale helden, er moest zelfs 
geschift worden. Het is een prachtig, soms zelfs ontroerend door de 
eerlijkheid, boek geworden.

De presentatie van 
‘Niet zomaar een Velsenaar’

Paula Blom neemt het eerste exemplaar uit handen van Pieter van Hove en Gwendelyn Luijk in ontvangst. 
Foto: Ingeborg Baumann

Rotary helpt mee met Sinterklaasactie
IJmuiden - Het voormalig kerkje aan 
de Helmstraat in Oud-IJmuiden 
verandert langzaam in het pakjeshuis 
van Sinterklaas. Het Sociaal Wijkteam 
(SWT) verzamelt speelgoed voor 
inwoners van Velsen met een kleine 
‘portemonnee’. ,,Alle kinderen in 
Velsen moeten een �jne pakjesavond 
hebben’’, aldus Judith de Ruyter van 
SWT. Dat initiatief heeft Rotary Club 
Velsen omarmd. ,,Natuurlijk geven we 
een mooi bedrag’’, zegt voorzitter Jan 
Karel Waalwijk van Doorn. ,,Maar 
belangrijker is dat we ook daadwer-
kelijk aanwezig zijn op de inzamel 
momenten. We voelen ons betrokken 
bij dit mooie project!’’ Informatie: 
contact@swtvelsen.nl. Eerder toonde 

Rotary Club Velsen haar sociaal-maat-
schappelijke betrokkenheid al bij 
diverse projecten als de Vissenloop, 
de Mozaïekbank in Velserbroek, 
Summerparksessions en andere 
doelen. https://www.rotary.nl/velsen. 

Foto: aangeleverd.
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Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je 
nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is BuitenGewoon 
een tuinproject gestart in Velser-
broek en IJmuiden. Wie na deze 
sociaal stille tijd behoefte heeft aan 
gezelschap en leuke dagbesteding, is 
welkom in een van de tuinen.

Aan de slag in de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg een praatje 
maken. Op dinsdagen worden er 
workshops, zoals groente pekelen en 
herfst/winter tuinieren, bij de Bloei-
boei georganiseerd. Ook in de herfst 
en winter zijn er activiteiten voor de 
tuinen te doen. Zoals het maken van 
klimrekken en tuinbakken of groente 
verbouwen in de kas.

Houthoek
BuitenGewoon heeft ook een hout-

hoek waar verschillende hout 
projecten gedaan worden. Zoals het 
maken van vogelhuisjes, kastjes en 
windmolentjes. Er worden nu ook 
onder andere epoxy en houten 
kunstwerken gemaakt.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 uur 
geopend. De lunch is inbegrepen. In 
Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier wordt voorzien in 
een gezonde lunch.

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

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

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon

Manifestatie 
voor behoud van 
Fietsenwerkplaats 
De Spil
IJmuiden - Rondom Fietsenwerk-
plaats De Spil is volgens Ad Otten 
een verwarrende situatie ontstaan. 
Aanstaande zaterdag om 11.00 uur is 
wat Otten betreft het uur van de 
waarheid. Hij organiseert dan bij de 
Spil een manifestatie met livemuziek 
(Zoë Gerritsen uit IJmuiden) voor 
iedereen die zijn ideeën deelt. 
Getracht wordt op dat tijdstip ook de 
petitie aan te bieden aan een verte-
genwoordiger van het gemeentebe-
stuur. Het gaat dus wat hem betreft 
om veel meer dan het behoud van 
De Spil en de terugkeer van de Fiets-
werkplaats en de les� etsen in dat 
gebouw.   ‘Al zou dat persoonlijk voor 
mij de kers op de taart zijn. ‘

IJmuiden - Komend weekend is het 
35 jaar geleden dat zanger/liedjes-
schrijver Cornelis Vreeswijk overleed. 
De geboren IJmuidenaar genoot in 
Nederland goede bekendheid, maar 
groeide in Zweden uit tot een ware 
superster, een icoon van de popcul-
tuur en muziekgeschiedenis aldaar. 
Het borstbeeld van Vreeswijk aan het 
Kennemerstrand in IJmuiden krijgt 
zondag een nieuw naambord, 
ontworpen door kunstenaar Eric 
Coolen. Publiek is daarbij welkom, er 
zal ook live worden gemusiceerd.

Door Raimond Bos

Het borstbeeld van Cornelis Vrees-
wijk, destijds gemaakt door Tineke 
Ongkiehong, staat er sinds 2003. De 
beeldhouwster was ooit de schoon-
moeder van Cornelis’ zusje. Het 
naambordje dat bij het borstbeeld 
aan het Cornelis Vreeswijkpad werd 
geplaatst, is in de loop der jaren 
onleesbaar geworden. Daarom heeft 
het Cornelis Vreeswijk Genootschap 
(CVG) aan kunstenaar Eric Coolen 
gevraagd om een nieuw bordje te 
ontwerpen. Dat heeft geleid tot een 
fraai resultaat, waarvan iedereen 
zondag persoonlijk kennis kan gaan 
nemen. In strandpaviljoen ‘Zilt aan 
Zee’ start om 14.00 uur een bijeen-
komst. De aanwezigen wandelen 
gezamenlijk naar het beeld, bewon-
deren het nieuwe bordje en gaan 
vervolgens in het paviljoen genieten 
van muziek. De Ampzingers zullen 

optreden en troubadour Mattias 
Mattsen zorgt voor de Zweedse noot. 
De entreeprijs bedraagt 10 euro 
inclusief een pauzedrankje. Eric 
Coolen en Bies van Ede maakten - 
twee jaar geleden al - samen een 
nieuw lied, genaamd ‘Tussen Zang 
en Muziek’ ter ere van de herdenking 
van de sterfdag van Cornelis (12 
november). Dat heeft ook uitgemond 
in het uitbrengen van een Match-
boox-uitgave. Dit is een uitvouwbaar 
boekje op luciferdoosjesformaat, met 
tekeningen van Eric Coolen en de 
tekst van het lied in het Nederlands 
en in het Zweeds. Men kan de Match-
boox ter plaatse aanscha� en – en 
alléén bij die gelegenheid bovendien 
tegen een gereduceerde prijs (zolang 
de voorraad strekt). Het is ook te 
bestellen bij Eric Coolen.

Zondag onthulling naambord bij 
borstbeeld Cornelis Vreeswijk

Links Tineke Ongkiehong 
(beeldhouwster) en rechts Pernilla van 
Kooten-Nerhov (voorzitter van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap) bij 
het borstbeeld van Cornelis Vreeswijk. 
Foto: aangeleverd

COLUMN SJOERDTJE RASMUSSEN

Velsen - Afgelopen maand mocht ik weer een stapel boeken lezen en 
bekijken. Ik ben echt groot fan van prentenboeken. 

‘Opa en de walnoot’ heeft prachtige illustraties en een mooi verhaal. 
Emillia vindt op een ochtend een walnoot. Opa vertelt het verhaal achter 
de walnoot. De reis die hij als klein jongetje over de grote oceaan moest 
maken op weg naar een nieuwe woonplek. Hij had alleen een klein tasje 
bij zich en in zijn zak een walnoot. Het is een verhaal over het doorgeven 
van tradities en gewoontes. ‘Opa en de walnoot’ is uitgegeven door 
Davidsfonds infodock, en geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar oud. Het 
boek is vertaald door Edward van de Vendel, en geschreven door Ammi- 
Joan Paquette.

Het tweede boek dat ik graag met jullie deel is weer een prentenboek. 
‘Prinses Arabella maakt muziek’, door Mylo Freeman. Prinses Arabella 
allerlei avonturen beleeft die een niet-prinses ook wel eens meemaakt. En 
deze keer maakt prinses Arabella muziek. Als prinses Arabella een concert 
bij heeft gewoond, wil ze de dag erna zelf graag muziek maken. Omi legt 
haar uit dat je vooral heel veel moet oefenen en de noten moet leren 
lezen. Als al haar vriendinnen een instrument komen spelen weet de 
prinses wel een oplossing, zij 
wordt gewoon de dirigent. Het 
boek is geschikt voor kinderen 
vanaf 4 jaar en uitgegeven door 
de Eenhoorn.

Ten slotte nog een heerlijk lees-
boek voor kinderen vanaf 8 jaar. 
‘Wi�  en de broers’. Geschreven 
door Brenda Froyen en uitge-
geven door Davidsfonds 
infodok. Wi�  is onmisbaar en 
harig. Want wi�  is een hond. 
Een echte hond met Instagram 
pro� el en een tik tok account. In 
20 grappige verhaaltjes beleven 
we allerlei avonturen met Wi� . 

Veel leesplezier, 
Sjoerdtje Rasmussen

Prachtige Prentenboeken 

Fijne prentenboeken en verhaaltjes 
voor het slapengaan. 
Foto: aangeleverd

Tiende Ontdek Velsen-magazine 
verschijnt als e-zine
Velsen - Weet jij wat de vrijwillige 
redders van de KNRM bedoelen met 
inslingeren? En wat de functie is van 
een baarhuisje? Of waarom er een 
energiehaven nodig is? Het valt alle-
maal te lezen in het nieuwe Ontdek 
Velsen-magazine die je vanaf 1 
november kunt downloaden van 
ijmuiden.nl/magazine, dat deze keer 
als e-zine verschijnt. 

Boordevol lokale verhalen 
Ook deze tiende editie staat weer vol 
met lokale verhalen. Zo zijn de 
makers op stap geweest met de 
boswachters Eveline en Jowien om 
een nieuwe wandelroute in de 
duinen te ontdekken, dwars door 
Duin en Kruidberg. Ze zijn langs 
geweest in de haven bij de KNRM, 
Zeehaven IJmuiden en Maxima 
Seafood, ambassadeurs van Noord-
zeevis uit IJmuiden. Er is aandacht 

voor ondernemers en voor culturele 
verenigingen en organisaties als 
Gezien in het Donker, Accordeon-
band Rats, Musicalvereniging De 
Jonge Stem en het Pieter Vermeulen 
Museum. Je kunt zien dat onze 
begraafplaatsen mooie wandel-
parken zijn en dat je binnen een 
kwartier rijden kunt genieten van zee 
en strand én witte pistes. Dat 
IJmuiden een cruciale rol speelt in de 
energietransitie lees je in de verhalen 
over Techport, AYOP en de 
WOW-fabriek.

Het Ontdek Velsen-magazine is een 
uitgave van Citymarketing Velsen. Er 
is een beperkte oplage gedrukte 
exemplaren beschikbaar. Deze 
kunnen vanaf 24 november worden 
opgehaald bij de bibliotheek en op 
andere plekken waar veel mensen 
komen. 

Het nieuwe Ontdek Velsen- magazine is nu te downloaden! Foto: aangeleverd
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

19°C kan vaak warm genoeg zĳ n. Tips: 
doe een warme trui aan en/of gebruik 
een deken op de bank.

ca.€ 120 per jaar

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

Mededelingen

AOW’ers met minstens 
1 maand een laag netto 
inkomen tussen 1 januari 
2022 en 31 maart 2022 
komen in aanmerking 
voor de energietoeslag. U 
heeft bijvoorbeeld een laag 
inkomen als u alleen AOW 
heeft. Woensdag 30 novem-
ber is de laatste dag dat u de 
toeslag kunt aanvragen. Dat 
doet u via onze website, de 
papieren versie die u bij de 
balie van het gemeentehuis 
kunt halen of door een e-
mail te sturen naar ener-
gietoeslag@velsen.nl. Kijk 
voor de voorwaarden en 
meer informatie op velsen.
nl /energietoeslag-voor-
lage-inkomens.

Vraag als AOW’er de energietoeslag 
uiterlijk 30 november aan

Velsen draagt bij aan de oplossing van de lan-
delijke crisis in de vluchtelingenopvang. Dat 
doen we op twee locaties.
Maandag 26 september startte in Velsen-
Noord de opvang van vluchtelingen op een 
schip. Daarmee werd Velsen de eerste ge-
meente in ons land met een drijvende,
tijdelijke noodopvanglocatie van deze

Meer communicatie over opvang 
vluchtelingen in Velsen 

omvang. Er zijn nu 890 vluchtelingen aan 
boord. Deze maand start de opvang van 64 al-
leenstaande minderjarige asielzoekers door 
het COA. Later dit jaar start Parlan hier met 
de opvang van 21 alleenstaande minderjarige 
statushouders.

Meer communicatie over opvanglocatie
In het klankbordgesprek gaven inwoners aan 
dat zij vanuit de gemeente meer communi-
catie over de opvanglocatie verwachten. Dit 
signaal pakken wij op. 
Wij bespreken o.a. met het COA hoe we in-
woners die niet in de klankbordgroep deelne-
men, kunnen informeren over de opvang van 
vluchtelingen. Ook publiceren we voortaan 
onze collegeberichten over de opvangloca-
ties bij de nieuwsberichten op www.velsen.
nl en verspreiden we deze berichten via de 
infopagina en social media.

In het nieuwsbericht van deze week informe-
ren wij u over de stand van zaken op het op-
vangschip in Velsen-Noord en over de
opvanglocatie in Driehuis. 

Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaardering 
aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart van € 
25,-. U bent mantelzorger als u meer dan vier 
uur per week en langer dan drie maanden 
voor een naaste zorgt, zonder dat u daarvoor 
wordt betaald.U kunt alleen de mantelzorg-
waardering aanvragen als de persoon voor 
wie u zorgt in de gemeente Velsen woont. 
Ook jonge mantelzorgers kunnen de VVV-
cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2022 aan via de website www.velsen.
nl/mantelzorgwaardering of via deze QR 
code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van man-
telzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvra-
gen van de mantelzorgwaardering? Dan staat 
Socius Centrum Mantelzorg Velsen voor u 
klaar. Tot en met 31 december 2022 kunt u 
elke maandag van 9.00 uur - 11.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 088-8876887 

Waardering voor mantelzorgers  
om samen de mantelzorgwaardering aan te 
vragen.

Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies 
kunt u contact opnemen met de consulenten 
van Centrum Mantelzorg Velsen via tele-
foonnummer 088-8876900. De consulenten 
geven u informatie en advies  over praktische 
zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook 
ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 

Voor kinderen van vastgesteld gedu-
peerde ouders is er een kindregeling 
opgesteld. Voor hen is er een geldbedrag, 
ondersteuning vanuit de eigen gemeente 
en hulp voor persoonlijke ontwikkeling. 

Bij het herstel van de problemen met de kin-
deropvangtoeslag gaat het vaak over ouders. 
Maar ook kinderen en jongeren zijn gedu-
peerd. De kindregeling is een herstelregeling 
voor kinderen van vastgesteld gedupeerde 
ouder(s)/verzorger(s). De regeling is bedoeld 
als steun in de rug, zodat ook de kinderen en 
jongeren hun herstel kunnen inzetten. 
De meeste kinderen en jongeren die recht 
hebben op de kindregeling zijn bij de Belast-
ingdienst bekend. Jongeren boven de 18 jaar 
ontvangen een brief met daarin informatie 
over de kindregeling en de uitbetaling van het 

Start uitvoering kindregeling 
kinderopvangtoeslag

geldbedrag. Onder de 18 jaar is de brief gead-
resseerd aan de ouder(s)/verzorger(s). 

Kinderopvangtoeslag onterecht 
topgezet of teruggevorderd
Is bij u de kinderopvangtoeslag onterecht 
stopgezet en/of onterecht teruggevorderd 
tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? 
Of twijfelt u of u in aanmerking komt voor de 
kindregeling? Meld u dan bij de Belasting-
dienst. Aanmelden betekent dat de Belast-
ingdienst uw situatie opnieuw bekijkt. Dit 
noemen ze een herbeoordeling. Aanmelden 
hiervoor is gratis. 
Neem hiervoor contact op met het servicet-
eam van de Belastingdienst op 0800 - 2 358 
358 (gratis), of maak een terugbelafspraak. 
Meer informatie hierover vindt u op
https://services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/

Goed afval scheiden, minder restafval overhouden én u krijgt invloed op de hoogte van 
uw afvalsto¥ enhe¦  ng. Dat is het recycle-tarief waar we in Velsen vanaf 1 januari 2023 
mee starten. Op www.velsen.nl/recycle-tarief vindt u meer informatie. 

Voor bewoners die toch nog vragen hebben, organiseren we komende weken van 17.00 
tot 19.00 uur inloopavonden op de volgende locaties: 

Inloopbijeenkomsten
Recycle-Tarief Velsen

• Maandag 14 november - De Stek, Heirweg 2A, 1951 CD Velsen-Noord
• Dinsdag 15 november - Polderhuis, Vestingplein 60, 1991 RK Velserbroek
• Dinsdag 22 november - Stadhuis, Plein 1945 45, 1971 GC IJmuiden
• Woensdag 23 november - De Stek, Heirweg 2A, 1951 CD Velsen-Noord
• Maandag 28 november - De Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden
• Woensdag 30 november - Polderhuis, Vestingplein 60, 1991 RK Velserbroek
• Dinsdag 6 december - Stadhuis, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
• Woensdag 7 december - Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 2071 BP Santpoort-Noord
• Maandag 12 december - De Brulboei, Kanaalstraat 166a, 1975 BJ IJmuiden
• Woensdag 14 december - Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 2071 BP Santpoort-Noord

3  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

19°C kan vaak warm genoeg zĳ n. Tips: 
doe een warme trui aan en/of gebruik 
een deken op de bank.

ca.€ 120 per jaar

Zet de thermostaat 
1 graad lager
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Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Paulus Potterstraat 30, vergroten kap 

en plaatsen 2 dakkapellen (zijkanten) 
(01/11/2022) 122519-2022

• Schiplaan 83, plaatsen dakkapel      
(voorkant) (03/11/2022) 123566-2022

• Planetenweg 2-60, 3-61, 185-267, 192-
274, Pleiadenplantsoen 5-135, Een-
hoornstraat 1-89, Voermanstraat 2-36, 
38-72, Radarstraat 2-36, herstellen en 
deels schilderen metselwerk, vervan-
gen kozijnen en naisoleren dakranden 
(04/11/2022) 124424-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, kappen boom 

(31/10/2022) 121863-2022
• Kerkplein 3, kappen boom (04/11/2022) 

124200-2022
Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 181, ver-

groten 1e en 2e verdieping (04/11/2022) 
124025-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 21, kappen boom 

(31/10/2022) 122263-2022
• Bloemendaalsestraatweg 56, plaat-

sen dakkapellen (voor- en achterkant) 
(02/11/2022) 123384-2022

Santpoort-Noord
• Kerkerinklaan 10, bouwen aan- en        

dakopbouw en plaatsen dakkapel 
(voor-kant) (01/11/2022) 122921-2022

• Voorplaats 24, bouwen dak-opbouw 
(02/11/2022) 123487-2022

Velserbroek
• Zandhoornbloem 5, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterkant) (01/11/2022) 
122817-2022

• De Kamp 73, plaatsen dakkapel (voor-
kant) (03/04/2022) 123891-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerlaan 111, legaliseren 

vergroten dakkapel (voorkant) 
(3/11/2022) 104429-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 45, uitbreiden verdieping, 

plaatsen dakopbouw met dakkapel, 
plaatsen 2 balkons en splitsen in 3 wo-
ningen (03/11/2022) 108621-2022

• De Noostraat 159 t/m 173 en Wille-
brordstraat 32 t/m 114, aanbrengen 
tijdelijke (10 jaar) collectieve rookgas-
afvoeren (achtergevel) (03/11/2022) 
92209-2022

• De Noostraat 2 t/m 176, aanbrengen 
tijdelijke (10 jaar) collectieve rook-
gasafvoeren (voorgevel) (03/11/2022) 
92160-2022

Ingediende aanvragen
fi lmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• “GTST”, op 2 november 2022 van 

10.00 tot 16.00 uur, locatie: Torenstraat 
(31/10/2022) 122421-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• Verkoop van vis, elke maandag en din-

sdag vanaf 1 januari 2023 (voor 5 jaar), 
locatie: Planetenweg (31/10/2022) 
122380-2022

• Verkoop van verschillende worsten, 
elke vrijdag vanaf 01-12-2023 (voor 5 
jaar), locatie: t.h.v. Kennemerplein 21B 
(04/11/2022) 124006-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Wereldkampioenschap Electro”, 

van 20 juli t/m 7 augustus 2023 van 
09.00 tot 18.00 uur, locatie: De Ven 
(04/11/2022) 124415-2022

Driehuis
• “Sinterklaasintocht Driehuis”, op 19 

november 2022 van 11.15 tot 11.45 uur, 
locatie: Driehuizerkerkweg richting de 
kerk (30/10/2022) 122333-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, brand-

veilig gebruik BSO in sportkantine 
(01/11/2022) 55812-2022

• Van Wassenaerstraat 36, bouwen dak-
opbouw (01/11/2022) 90603-2022

• Willemsbeekweg 24, plaatsen twee-
laagse opbouw en dakterras (achter-
kant) (01/11/2022) 104301-2022

Velserbroek
• D. Marotstraat 110, bouwen aanbouw 

en overkapping (03/11/2022) 109891-
2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren vergrote garage 

en overkapping (03/11/2022) 105280-
2022

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Dokweg, onderhoud asfalt (+ verkeers-

maatregelen), van 13 december 2022 

19.00 uur t/m 16 december 2022 06.00 
uur (met uitloop naar 23 december 
2022 06.00 uur) (31/10/2022) 118632-
2022  

Verleende fi lmvergunningen APV
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “GTST”, op 2 november 2022 van 

10.00 tot 16.00 uur locatie: Torenstraat 
(01/11/2022) 122421-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden 
• “Sinterklaasintocht IJmuiden”, op
 12 november 2022 van 12.00 tot 16.00  
 uur, locatie: Loswalkade, Kennemer-
 plein, Velserhof en Plein 1945 te  
 IJmuiden (03/11/2022) 99703-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaatsen voor de volgende percelen:
 Snelliusstraat 24, IJmuiden
 Willem Barendszstraat 26, IJmuiden
 St. Martinstraat 12, Santpoort-Noord
 Stratingplantsoen 8, Velsen-Noord
• Rooien van een dode eik aan de Kenne-

mergaardeweg nabij station,
 Santpoort-Noord

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

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

Sessie:  Stadsschouwburg 
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

De gemeenteraad staat voor het vraagstuk in 
welke vorm de gemeente de functie van de 
Stadsschouwburg wil voortzetten. Het colle-
ge heeft onderzocht welk scenario het meest 
passend is en doet hiervoor een voorstel.  De 
afgelopen jaren is tijdens verschillende ses-
sies door de gemeenteraad gesproken over de 

verschillende scenario’s die zijn onderzocht 
om de theaterfunctie in Velsen toekomstbe-
stendig te maken. Ook is gesproken met de 
verschillende belanghebbenden. 
Tijdens de laatste sessie op 6 oktober is nade-
re informatie gevraagd en toegezegd over een 
extra scenario waarbij wordt uitgegaan van 
een nieuwe multifunctionele zaal ergens in 
het centrumgebied van IJmuidenaangevuld 
met extra voorzieningen zoals een theater-
café en  fi lmzalen en studio’s voor muziek en 
dans. De bestaande schouwburg gaat bij deze 
variant sluiten. 
De raad gaat de verschillende doorgerekende 
scenario’s bespreken. 

Sessie:  Verhuizing trampoline-
vereniging TVIJ naar Polderhuis 
(vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)

Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
het college in een motie opgeroepen om een 
passende accommodatie te vinden voor 
trampolinevereniging TVIJ. In overleg met de 
gemeente is TVIJ uitgekomen bij het Polder-
huis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. 
Dit sportcomplex heeft enkele ruimtes waar 
dit mogelijk is. Om in het Polderhuis te kun-
nen trampolinespringen moet echter een deel 
van het gebouw wel verhoogd worden tot 12 
meter. De gemeenteraad wordt gevraagd voor 
deze bouwkundige aanpassingen een investe-
ringskrediet beschikbaar te stellen. 
Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de sessie 
Verhuizing TVIJ naar Polderhuis.  
Tijdens de sessies op 6 oktober was er mo-
gelijkheid om in te spreken over de Stads-

schouwburg, daarom kan nu tijdens de sessie 
niet meer worden ingesproken. 
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donder-
dag 17 november, 12.00 uur aanmelden via 
e-mail: gri¦  e@velsen.nl of via telefoon, 0255 
567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan tot donderdag 17november, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri¦  e@velsen.nl. De raadsle-
den ontvangen uw reactie dan nog vóór de 
vergadering.  

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

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 17 NOVEMBER

Bekendmakingen

In 2010 ben ik lid geworden van de 
ChristenUnie. Ik woonde toen nog in 
Haarlem.  
Tot die tijd had ik de politiek altijd wel 
met veel belangstelling gevolgd, maar 
geen partij gevonden die helemaal 
aansloot bij hoe ik in het leven sta.
  In 2013 ben ik naar Santpoort-Zuid 
verhuisd, omdat mijn huidige vrouw 
daar woonde.  

Vervolgens ben ik naar een ledenbijeenkomst 
van ChristenUnie IJmond gegaan.    En voor 
je het weet, ben je dan steunfractielid en dan 
nu raadslid.   Ik vind het mooi om vanuit een 
christelijke partij in de politiek te staan.  Niet 
omdat de bijbel het antwoord heeft op alle
politieke vragen,
maar wel omdat we als leden in ons geloof een 

gedeelde achtergrond, een gemeenschappe-
lijk vertrekpunt hebben. Dat wil niet zeggen 
dat we het altijd over alles meteen met elkaar 
eens zijn, maar we kunnen er wel met elkaar 
het gesprek over aangaan of met elkaar bidden 
om inzicht, wijsheid en zegen te krijgen over 
de keuzes die we maken.  
Bij de keuzes die we maken, draait het vaak om 
de waarden: wat vinden we belangrijk voor de 
inwoners van Velsen, wat is eerlijk en recht-
vaardig, hoe gaan we om met mensen die het 
om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, 
wat is goed voor de samenleving.  
En dan is het mooie dat we op basis van die 
waarden weer heel goed aansluiting vinden 
bij andere partijen. Als ChristenUnie fractie 
hebben we alle vrijheid om de eigen koers te 
bepalen. Er is geen enkele toetsing of controle 
vanuit de landelijke partij. Natuurlijk zoeken 

we elkaar wel op, het is erg prettig om op dos-
siers, zoals Tata, met elkaar samen te werken 
en één geluid te laten horen. En het is handig 
om ervaringen uit te wisselen als het gaat om 
bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp als 
jeugdzorg.  
Belangrijke thema’s voor de ChristenUnie zijn 
duurzaamheid, schone lucht, veilig wandelen 
en fi etsen, goede woningen en goede zorg voor 
jong en oud. In een Velsen waar we naar elkaar 
omkijken en bij elkaar betrokken zijn.  
In al onzekerheid van vandaag de dag wil de 
ChristenUnie hoop laten zien. 
Hoop gebaseerd op ons geloof.
Ons geloof dat ons vertrouwen geeft in het 
goede van de Velsenaar en de rotsvaste
overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg 
vinden, welke dat ook moge zijn.  

Raadscolumn Frank Cornet (ChristenUnie): 
Omzien naar elkaar



Van 31 oktober tot en met 6 november

2022 was het de Nationale Klimaat-

week. In deze week organiseren 

bedrijven, overheden, organisaties 

en inwoners uit heel Nederland 

allerlei activiteiten op het gebied 

van duurzaamheid. En in Velsen 

deden we daar natuurlijk ook aan 

mee! 
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 Meer weten? 
Ga naar: 

Duurzaamvelsen.nl, 
of word lid van de 
nieuwsbrief van 

Duurzaam 
Velsen

Hulp bij verduurzamen van uw bedrijf
Doe de gratis energiescan voor uw bedrijf

Urban Mining Challenge

Prijzen uitgereikt aan basisschool 
De Origon 

Greenbiz IJmond helpt bij het verduurzamen 
en energiezuiniger maken van bedrijven. 
Zie hieronder hoe ze uw bedrijf kunnen helpen. 

Energie besparen: GreenBiz helpt u inzicht te krijgen in 

uw energieverbruik met een gratis energiescan. De scan 

identificeert alle verduurzamingsmogelijkheden, inclusief 

kosten, impact in CO2-besparing en terugverdientijd. 

Ook kunt u meedoen aan de pilot rondom energiebe-

sparingsadviezen die GreenBiz IJmond samen met het 

bedrijf Infinity Monitoring heeft opgezet. Infinity kan aan 

de hand van uw energieverbruik adviseren over besparing.

Daarnaast helpt GreenBiz IJmond bij monitoring en 

optimaliseren van uw klimaatsysteem. Hiervoor bieden 

ze een gratis datalogger aan.

Aardgasvrij: GreenBiz IJmond begeleidt onderzoek naar 

mogelijkheden van warmtenetten en/of een warmtepomp 

om uw bedrijf aardgasvrij te maken.

Energie-opwek: wilt u zelf duurzaam energie opwekken

door middel van zonnepanelen of een eigen windmolen?

GreenBiz IJmond begeleidt en ondersteunt bij de haal-

baarheidsstudie, het o�ertetraject en de subsidieaanvraag.

Andere zaken waarbij Greenbiz IJmond kan helpen:
• Het aanvragen van subidies

• Het aansluiten bij een lokale energiemarkt zodat u 

goedkoop lokaal opgewekte energie af kunt nemen. 

• Advies over het verminderen van afvalstromen.

Op 2 november kwam basisschool De Origon langs in de Burgerzaal van het gemeente-
huis voor de prijsuitreiking van de Urban Mining Challenge. De winnaars waren een 
team dat een tas maakte van spijkerbroeken en een team dat van oud plastic een 
bordspel maakte, het ‘speel je fitspel’.

Samen met de Wow-fabriek schreef 

gemeente Velsen de afgelopen maanden 

een wedstrijd uit. De opdracht: wie kan 

het beste nieuwe voorwerp maken uit 

producten die een tweede leven verdienen? 

Dit heet ook wel Urban Mining: het recyclen 

van waardevolle grondsto�en uit stedelijk 

afval. Basisschool de Origon deed volop 

mee en leverde maar liefst 9 objecten in. 

Van een duurzaam spaarvarken tot een 

prachtig zelfgemaakt vogelhotel. 

De winnaars
Wethouder Duurzaamheid Jeroen Verwoort

en oprichter van de Wow-fabriek Rick 

Paardekoper reikten de prijzen uit. 

De eerste prijs was voor een tas met 

bijbehorende portemonnee, gemaakt van 

een spijkerbroek. De tweede prijs was voor 

een bordspel gemaakt van gerecycled 

plastic. In dit ‘speel je fitspel’ krijg je 

tussendoor allerlei sportieve opdrachten.

Het doel van de wedstrijd was om kinderen 

de waarde van afval mee te geven. In 

Nederland moeten we namelijk in 2030 

50% minder grondsto�en gebruiken, en in 

2050 volledig circulair zijn (dit betekent 

dat we alle spullen die we maken, kunnen 

hergebruiken. We hebben dan dus geen 

afval meer.)

De eerste prijs was voor 
een tas met bijbehorende 

portemonnee, gemaakt van 
een spijkerbroek



Belangrijk: bewaar de tegels. 
Als de volgende bewoners geen 
geveltuin willen, moet je de tegels 
terugleggen. 

Stappenplan aanleggen geveltuintjes
De bloemen en planten in een geveltuintje brengen gezelligheid en kleur in de straat. 
En je helpt de vogels, vlinders en bijen. Door tegels weg te halen en plantjes neer te 
zetten, zorg je er ook voor dat er minder wateroverlast ontstaat. En dat het koeler wordt 
in de straat. Elke verwijderde tegel helpt!

Aanleggen
Graaf wat zand af en vermeng de rest 
met tuinaarde. Zet de plantjes in de 
tuinaarde. Gebruik de tegels als rand 
van de geveltuin, zodat de stoep niet 
verzakt. 

Stap 3

Vraag toestemming
Heb je geen voortuin? Vraag de huis-
eigenaar, woningbouw of gemeente 
om toestemming voor het maken van 
een geveltuintje. Voor gemeentegrond 
kan dit via groen@velsen.nl

Voor het geveltuintje mag je 
max. anderhalve rij tegels 

weghalen voor je gevel. Check 
wel of er minimaal 120 cm 
stoep overblijft. 

Stap 1

Kies planten uit
Hoeveel zon staat er op je gevel? Kies 
hier de planten, kruiden en struiken op 
uit. Kies bijvoorbeeld voor lavendel, 
kattenkruid, zeepkruid of stokrozen. 

Houd ventilatierooster, 
verlichting en beluchting vrij. 
Let ook op kabels!

Stap 2

Onderhoud
Geef je verse geveltuin regelmatig 
water en haal ongewenst onkruid 
weg. Jouw geveltuin zorgt nu voor 
een groenere buurt: dat is een fijne-
re omgeving voor insecten én zorgt 
ervoor dat water beter weg kan 
lopen in het geval van 
stortbuien. 

Stap 4

Inwoners van Velsen die hun huis energiezuiniger willen 
maken of geld willen besparen op hun energierekening, 
kunnen Energiek Velsen om hulp vragen. De energie-
coaches helpen je direct met makkelijke en eectieve 
acties. 

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek Velsen: “Het 

interessante is dat je vrij eenvoudig met kleine stappen en 

beperkte investeringen al grote besparingen kunt realiseren 

en direct meer comfort in je woning ervaart. Je hoeft 

niet perse in een keer je hele woning aan te pakken.” Een 

voorbeeld is bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips 

en radiatorfolie. Daarnaast is het laten aanbrengen 

van spouwmuurisolatie in veel gevallen mogelijk en 

daarmee ook een belangrijke verbetering in comfort en 

energiebesparing.

Een gesprek met een energiecoach 
vraag je aan via energiekvelsen.nl/
vraag-een-energiecoach/. 
De energiecoaches plannen dan een 
afspraak met u in. 

In 2020 10% minder CO2-uitstoot dan in 2019

Velsen is goed bezig op het gebied van CO2-reductie

Gas en energie besparen?

Vraag hulp aan een energiecoach!

Gemeente Velsen presenteerde op 2 november voor 
de tweede keer de CO2-thermometer. Deze geeft aan 
hoeveel CO2 de Velsense samenleving per jaar uit-
stoot. Voor de ramen van het gemeentehuis verrees 
een meterslange thermometer die liet zien dat er tot 
nu toe 10% CO2 gereduceerd is. 

Heel Nederland moet in 2030 55% minder CO2 uit-

stoten. Ook Velsen is hiermee aan de slag. Bedrijven, 

inwoners, zorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld 

sportverenigingen nemen allerlei maatregelen om dit 

doel te behalen. 

10% CO2-reductie
In 2020 was de CO2-uitstoot 10% lager dan in 2019. 

Vooral op het onderdeel verkeer en vervoer is veel 

CO2 bespaard, namelijk 16%. Dit komt waarschijnlijk 

door het vele thuiswerken in de coronatijd. En er is nog 

meer gebeurd. Het aantal zonnepanelen is met 36% 

gestegen. In Velsen lagen in 2020 op 10% van alle be-

schikbare daken zonnepanelen. Daarnaast is ook het 

aantal elektrische auto’s met 39% gestegen.  

Wethouder Duurzaamheid Jeroen Verwoort: ‘10% 

reductie is een goed resultaat. Maar we zijn er nog niet. 

Waarschijnlijk is veel van de reductie toe te schrijven 

aan de coronamaatregelen. Om in 2030 de thermo-

meter onder de 55% te krijgen, moeten we met zijn allen 

aan de slag. Alle Velsenaren kunnen iets doen om de 

thermometer omlaag te krijgen. Energie besparen en het 

isoleren van je huis of bedrijfspand, waar je nu vast al 

mee bezig bent gezien de hoge prijzen, helpen echt.’ 

Lokaal Klimaat Akkoord
De thermometer is een onderdeel van het Lokaal 

Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen. In dat akkoord heb-

ben bedrijven, organisaties en inwoners afgesproken 

aan de slag te gaan met verduurzaming. Om te kunnen 

beoordelen of Velsen op de juiste weg is, presenteert 

de gemeente elk jaar de CO2-thermometer. 

TIP

TIP Vraag ook of je buren een geveltuintje willen aanleggen. Samen aan de slag is veel leuker!



Waar kunnen we waterstof voor 
gebruiken?

Waterstof kan helpen om de industrie in Nederland te verduurzamen. 

Het kan namelijk heel goed gebruikt worden voor productieprocessen 

waarvoor een hoge temperatuur nodig is, zoals het maken van staal. 

Daarnaast kunnen we het gebruiken om een bu�er op te bouwen voor 

het elektriciteitsnet. Als bijvoorbeeld op een dag de zon niet schijnt en 

het ook niet waait, kunnen we geen gebruik maken van zon- en windenergie. 

Als we dan een voorraad energie opgeslagen hebben in de vorm van 

waterstof, kunnen we die energie gebruiken. Een laatste manier waarop 

we waterstof gaan gebruiken is als brandstof voor zwaar transport. 

Denk aan vrachtwagens, schepen en misschien zelfs vliegtuigen.

Gaan we in Velsen ook groene 
waterstof gebruiken?
In Velsen gaat een dochteronderneming van Gasunie, HyNetwork 

Services, de komende jaren aan de slag met het aanleggen van een waterstof-

netwerk. Dit netwerk komt langs het Noordzeekanaal te liggen en zal de grote 

bedrijven daar vanaf 2027 van waterstof voorzien. Als u hierover meer wilt weten 

of wilt meepraten, kan dat via hynetwork.nl. 

Op 27 oktober heeft wethouder Sebastian Dinjens voor Velsen het convenant 

waterstof ondertekend. Hiermee willen we de bouw van acht waterstoftankstations 

in Noord-Holland stimuleren, zodat vrachtwagens binnenkort op waterstof kunnen 

gaan rijden. Voor waterstof geldt namelijk dat je het alleen moet gebruiken als er 

geen ander duurzaam alternatief is. Vrachtwagens die verre afstanden moeten 

afleggen, kunnen niet elektrisch rijden. 

Kunnen we in de toekomst waterstof gebruiken om 
te verwarmen of om mee te rijden?

De komende jaren moeten alle huizen in Velsen van 

het gas af en gaan we voortaan op een duurzame 

manier verwarmen. Waterstof is niet de beste keuze 

om huizen mee te verwarmen, omdat deze vaak ook 

direct verwarmd kunnen worden met elektriciteit, 

bijvoorbeeld met hulp van een warmtepomp. Dat is 

e�ciënter dan eerst waterstof maken van diezelfde 

elektriciteit. Er zijn in Velsen daarom geen plannen 

om huizen te gaan verwarmen met waterstof. Wel 

zijn er plannen voor warmtenetten, kijk hiervoor op 

velsen.nl/aardgasvrij. 

Op dit moment zijn er al auto’s te koop die rijden op 

waterstof. Waterstofauto’s stoten net als elektrische 

auto’s tijdens het rijden geen CO2 uit. We zullen 

echter niet zo snel massaal in personenauto’s 

op waterstof gaan rijden. Een elektrische auto 

gaat namelijk veel e�ciënter 

om met energie. Om hetzelfde 

aantal kilometers te rijden als 

een elektrische auto, heeft een 

waterstofauto drie keer zoveel 

energie nodig.

Wat zijn de 
plannen voor de 

komende tijd?
Om groene waterstof te maken, is heel veel 

groene energie nodig. Dit moeten we opwek-

ken met hulp van bijvoorbeeld windturbines 

en zonnepanelen. Om alle industrie aan het

Noordzeekanaalgebied van voldoende water-

stof te voorzien, moeten er installaties (ge-

naamd elektrolysers) gebouwd worden die 

stroom om kunnen zetten in waterstof. Op 

het terrein van Tata Steel komt zo’n elektro-

lyser.  De stroom voor het groene waterstof 

komt in de toekomst van de windparken op 

zee, via het landelijke waterstofnetwerk en via 

import uit andere landen. Hynetwork Services 

is bezig met de plannen voor de aanleg van 

de pijpleidingen voor het waterstofnetwerk.

Waar kunnen we waterstof voor 
gebruiken?

Waterstof kan helpen om de industrie in Nederland te verduurzamen. 

Het kan namelijk heel goed gebruikt worden voor productieprocessen 

waarvoor een hoge temperatuur nodig is, zoals het maken van staal. 

Daarnaast kunnen we het gebruiken om een bu�er op te bouwen voor 

het elektriciteitsnet. Als bijvoorbeeld op een dag de zon niet schijnt en 

het ook niet waait, kunnen we geen gebruik maken van zon- en windenergie. 

Als we dan een voorraad energie opgeslagen hebben in de vorm van 

waterstof, kunnen we die energie gebruiken. Een laatste manier waarop 

we waterstof gaan gebruiken is als brandstof voor zwaar transport. 

Denk aan vrachtwagens, schepen en misschien zelfs vliegtuigen.

Kunnen we in de toekomst waterstof gebruiken om 
te verwarmen of om mee te rijden?

De komende jaren moeten alle huizen in Velsen van 

het gas af en gaan we voortaan op een duurzame 

manier verwarmen. Waterstof is niet de beste keuze 

om huizen mee te verwarmen, omdat deze vaak ook 

direct verwarmd kunnen worden met elektriciteit, 

bijvoorbeeld met hulp van een warmtepomp. Dat is 

e�ciënter dan eerst waterstof maken van diezelfde 

elektriciteit. Er zijn in Velsen daarom geen plannen 

om huizen te gaan verwarmen met waterstof. Wel 

zijn er plannen voor warmtenetten, kijk hiervoor op 

velsen.nl/aardgasvrij. 

Op dit moment zijn er al auto’s te koop die rijden op 

waterstof. Waterstofauto’s stoten net als elektrische 

auto’s tijdens het rijden geen CO2 uit. We zullen 

echter niet zo snel massaal in personenauto’s 

op waterstof gaan rijden. Een elektrische auto 

gaat namelijk veel e�ciënter 

om met energie. Om hetzelfde 

aantal kilometers te rijden als 

een elektrische auto, heeft een 

waterstofauto drie keer zoveel 

energie nodig.

Waterstof kan energie van 
bijvoorbeeld zonnepanelen 
of windmolens opslaan, 
waardoor je de energie kan 
gebruiken voor later. 
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In Nederland hebben we met het 
Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 
meer dan de helft (55%) minder CO2 
uit te stoten dan in 1990. Dit betekent 
dat we energie moeten besparen en 
dat we veel meer groene energie 
moeten gebruiken in plaats van fossiele 
brandsto�en. De laatste tijd wordt er veel 
gesproken over de inzet van waterstof 
om ons land te helpen verduurzamen. 
Maar hoe zit dat precies?

vragen 
over groene 
waterstof

5

productie

bu�er/opslag

brandstof

H2

Wat is waterstof?
Groene waterstof is geen 
energiebron, maar een zogenoemde 

energiedrager. Dit betekent dat waterstof 
energie die opgewekt is door bijvoorbeeld 
zonnepanelen of windmolens kan opslaan. 
Zo kun je het opsparen en gebruiken voor later 
(voor dagen waarop het niet waait en de zon 
niet schijnt bijvoorbeeld). 

Groene waterstof wordt gemaakt met water 
en elektriciteit. Bij dit proces, genaamd 
elektrolyse, komt geen CO2 vrij. Waterstof 
kan heel veel energie bevatten, meer dan elke 
andere stof. Bij verbranding geeft waterstof 
de energie vrij zonder te vervuilen. Dit maakt 
het een goed duurzaam alternatief voor het 
verbranden van fossiele brandsto�en, zoals 
steenkolen en aardgas.
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OPEN HUIS NOVA COLLEGE

In de praktijkruimtes zijn verschillen-
de challenges te doen op het gebied 
van programmeren, aandrijving en 
energie opwekken. Misschien durf jij 
het wel aan om een energiecentrale 
te bedienen. Of verzin een naam voor 
de praktijkruimtes. Win jij één van de 
challenges? Dan krijg je twee kaarten 
voor Walibi Holland. 

Word Adviseur Duurzaamheid
Wat voor verlichting heb jij in huis? 
Haal jij de stekkers van elektrische 
apparaten uit het stopcontact als je 
ze niet gebruikt? Op hoeveel graden 
staat de thermosstaat? En gebruik jij 

de plastic en GFT afvalbak? Een advi-
seur Duurzaamheid kan op basis van 
de antwoorden op deze vragen ad-
vies geven om een huis te verduur-
zamen. Maar dat niet alleen: steeds 
meer bedrijven en particulieren stap-
pen nu versneld over op duurzame 
energie. Daar is advies voor nodig op 
technisch en commercieel gebied. 
Adviseur Duurzaamheid is dé oplei-
ding die bijdraagt aan een duurza-
me wereld. Meer weten over deze op-
leiding? Kom naar het Open Huis van 
het Nova College op 21 november van 
18.00 tot 21.00 uur. Aanmelden: 
www.novacollege.nl.

Nieuw: praktijkruimtes Campus Beverwijk! Foto: aangeleverd

GREEN & GARDEN HOVENIERS 
VOOR EEN DUURZAME TUIN

Wat is een duurzame tuin?
Een duurzame tuin is een tuin met 
daarin planten, begroeiing en duurza-
me materialen die lang gebruikt gaan 
worden. Zo hoeft er niet ieder jaar 
beplant te worden. Planten, bloemen 
en begroeiing krijgen genoeg water 
en tijd om een rijke biodiversiteit te 
vormen. De natuur krijgt een eerlijke 
kans en je draagt bij aan het gevecht 
tegen klimaatverandering. 

Tuinonderhoud
Om de tuin goed te kunnen onder-
houden moet je wel een beetje ken-
nis hebben van de planten, bomen en 
bloemen.  Want wanneer moet wel-
ke boom gesnoeid worden? Wanneer 
moet extra beregend worden? En hoe 

zit het eigenlijk met het bemesten 
van de bodem?  . Green & Garden Ho-
veniers helpt en adviseert graag.  

Bomen
Boomverzorging hebben bomen van-
zelfsprekend nodig om gezond te 
blijven. U kunt de boomverzorging 
van uw bomen volledig overlaten aan 
de specialisten van Green en Garden 
Hoveniers B.V, zoals het snoeien van 
de boom, het verwijderen van dode 
takken, het in vorm brengen van de 
kroon en de bemesting van de grond 
om de boom. De specialisten hebben 
ook oplossingen voor het bestrijden 
van schimmels of boomziekten. www.
greenengarden.nl/. 

Een tuin waar het niet alleen voor jou fijn vertoeven is, maar ook voor plan-
ten en dieren? Dat kan met een duurzame tuin. Met bomen en struiken die 
zorgen voor voedsel en een onderkomen voor vogels, bijen en vlinders. 
Green & Garden Hoveniers weet daar alles van. 

Een duurzame tuin vergt ook onderhoud en goed advies. Foto: Bigstock

Kom op maandag 21 november 2022 tussen 18.00 - 21.00 uur langs bij het 
ROC Nova College, Campus Beverwijk en ontdek de nieuwe praktijkruimtes. 

Kom naar de praktijkruimtes Campus 
Beverwijk, doe mee aan één van de 

challenges en maak kans op 
twee kaartjes voor Walibi Holland!

Open dag
Nova College

21 november van 18:00-21:00

√ Bestrating √ Schu�ingen plaatsen 
√ Renovatie √ Advies

Goed onderhoud van uw tuin is een garantie voor blijvend genieten
De gebieden waar wij actief zijn: 

Amsterdam, Zaanstreek, Utrecht, Velsen en Bloemendaal e.o.
✆ 0346-700215      www.greenengarden.nl



910 november 2022 • inderegio.nl

Plastic zakjes
Veel winkels brengen al geld in re-
kening als je een plastic draag-
tasje wilt gebruiken. De volgen-
de stap is om ook de plastic zak-
jes voor het inpakken van groente 
of fruit links te laten liggen. Koop 
je een prei? Dan hoef je die niet 
in een plastic zakje te verpakken. 
Zorg ervoor dat je zelf bijvoor-
beeld een linnen tasje meeneemt 
voor groente en fruit.

Huishoudfolie
Veel mensen gebruiken huishoud-
folie voor het afdekken van etens-
waren. Vaak kun je die etenswa-
ren ook goed conserveren door ze 
in een afsluitbaar bewaarbakje te 
doen. Zo’n bakje spoel je na ge-
bruik weer schoon, zodat het klaar 
is voor het volgende gebruik.

Emmertje water
Als je gaat douchen, komt er in 

eerste instantie koud water uit de 
douchekop. Dit water kun je laten 
weglopen door de afvoer, maar je 
kunt het ook prima gebruiken om 
de planten mee te begieten. Vang 
het water dus op in een emmer-
tje en zit dit apart. Zodra het tijd 
is om de planten water te geven, 
weet je waar je het vinden kunt!

Losse thee
Drink je graag een kopje thee? Be-
denk dan eens hoe vaak je een 
leeg theezakje bij het afval gooit! 
Losse thee heeft minder impact 
op het milieu dan al die theezak-
jes. En als je dan toch bezig bent: 
kook niet meer water dan nodig is. 
Als je een halve liter water kookt 
voor één kopje thee, ben je veel 
langer bezig en verbruik je dus 
ook meer elektriciteit. Zonde!

Wegwerpproducten
Probeer jezelf aan te wennen om 

Duurzaam leven? Natuurlijk! Maar veel mensen weten niet zo goed 
hoe ze moeten beginnen. Ook leeft vaak de overtuiging dat een kleine 
actie geen e�ect heeft in het grotere geheel. Bedenk daarbij dat el-
ke oceaan bestaat uit druppels water. Hoe meer we zelf bijdragen, hoe 
sneller de kentering een feit is. Alle kleine beetjes maken samen een 
grote berg. Hieronder enkele simpele tips die je direct kunt toepassen.

WAT IS DE U-WAARDE 
VAN ISOLATIEGLAS
PRECIES?
Wanneer je enkelvoudig of dubbel glas in je wo-
ning hebt, kun je dat het beste (laten) vervan-
gen door een variant die beter isoleert. Het iso-
lerend vermogen van glas wordt aangeduid met 
de U-waarde, maar wat is dat precies? Glas is 
dun en daardoor gevoelig voor kou van buiten-
af. Bij de oude enkelvoudige beglazing is dat ef-
fect het beste te zien. De kou van buiten koelt 
het raam zodanig af dat de warmte van binnen-
uit verdwijnt. Door temperatuurmetingen kun je 
vaststellen hoe snel een graad temperatuurver-
schil van de ene zijde van het glas naar de an-
dere wordt doorgegeven. Die waarde noemen 
we de warmtedoorgangscoë�ciënt of U-waar-
de. Hoe lager die U-waarde dus is, hoe beter het 
glas isoleert. Met dubbelglas werd jaren gele-
den al een stap in de goede richting gezet. Te-
genwoordig wordt dubbelglas eigenlijk al niet 
meer toegepast, omdat het inmiddels achter-
haald is. Waar enkelvoudig glas een U-waarde 
van 5,8 heeft, is dat bij dubbelglas 2,8 maar ook 
dat is niet optimaal. HR-glas heeft een U-waarde 
onder 2,0 en bij HR+-glas ligt de U-waarde tus-
sen 1,3 en 1,6. Dit type glas is eigenlijk ook dub-
belglas, maar dan met een speciaal gas tussen 
de twee glasplaten in plaats van gewone lucht. 
HR++-glas heeft een U-waarde van 1,1 maar het 
kan nog beter: HR+++-glas levert met een U-
waarde tussen 0,5 en 0,9 de hoogste energiebe-
sparing op. Let overigens ook op de keuze van 
het kozijn. Aluminium isoleert matig, hout al een 
stuk beter en kunststof nog veel beter.

ALLEDAAGSE TIPSHANDIGE ALLEDAAGSE TIPS VOOR 
EEN DUURZAAM LEVEN

wegwerpproducten te vermijden. 
Denk hierbij aan bekertjes bij een 
ko�eautomaat. Je gebruikt ze 
eenmalig en daarna verdwijnen ze 
in de afvalbak. Neem liever je ei-
gen mok mee! Iets dergelijks kan 
natuurlijk ook op andere plekken, 
met andere goederen.

Word jij deel van de 
energie Transitie bij het 
grootste wind turbine 
bedrijf ter wereld?
Bij Vestas, bouwen, installeren, en onderhouden we windturbines
voor de energie oplossingen van morgen! 

Zoek jij een uitdagende baan in de windenergie, ben je technisch 
ervaren, geen negen tot vijf mentaliteit, en woorden als teamwerk, 
uitdaging , offshore en hoge veiligheid ’s cultuur spreken je aan,
binnen een sector welke alleen maar verder zal groeien in de 
toekomst? 

Wij zijn opzoek naar offshore wind turbine Technici voor onze
offshore parken welke vanuit IJmuiden worden onderhouden.

Geïnteresseerd? Stuur een email naar Ijmuiden-offshore@vestas.com
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GOED VOOR HET MILIEU: OVERSTAPPEN 
NAAR EEN DUURZAME BANK

Op de eerste plaats is het zinvol om 
niet direct over te stappen, maar eerst 
te informeren welke stappen jouw bank 
al gezet heeft op weg naar duurzaam-
heid. Misschien is er al aan het be-
leid gesleuteld en is een overstap niet 
eens nodig om maatregelen af te dwin-
gen. Naarmate banken immers meer 
klanten verliezen, zullen ze vanzelf be-
ter hun best moeten gaan doen om de 
zaak te redden. Vorig jaar is onderzoek 
gedaan naar de klimaatplannen van de 
banken in ons land. Daaruit bleek dat er 
nog heel wat moet gebeuren voordat 
we kunnen spreken van een echt duur-
zaam beleid. Bij de Volksbank (de moe-
dermaatschappij van ASN, SNS en Re-
giobank) en Triodos zijn ze al het best 
op weg. ABN AMRO, ING en Rabo-
bank scoorden volgens het toen ge-
houden onderzoek minder goed. Moei-

lijk is het niet om over te stappen naar 
een andere bank. Je moet er wel reke-
ning mee houden dat je bankrekening-
nummer gaat veranderen. In je IBAN zit 
namelijk een code die gekoppeld is aan 
de bank. Ook kun je doorgaans niet zo-
maar je hypotheek bij een andere bank 
onderbrengen. Daar staat wel weer te-
genover dat uit onderzoek van de Con-
sumentenbond blijkt dat de duurza-
me banken ook de beste service verle-
nen. Zodra je een rekening bij een an-
dere bank geopend hebt, kun je over 
het algemeen gebruik maken van een 
overstapservice. Informeer ernaar bij je 
nieuwe bank! Op die manier worden al 
je automatische incasso’s voor je over-
gezet naar je nieuwe rekening. Het is 
natuurlijk los daarvan handig om zelf 
belangrijke instanties op de hoogte te 
brengen van de switch.

Als we denken dat ons spaargeld in gevaar komt, regelen we snel een rekening 
bij een andere bank en hevelen we ons kapitaal over. Maar als de hele planeet 
in gevaar komt, lijken we nog niet heel snel te willen handelen. Toch zijn in de 
afgelopen jaren diverse landgenoten overgestapt naar een andere bank vanuit 
milieuoogpunt. Maar hoe makkelijk is het eigenlijk om je centjes bij een bank 
onder te brengen die duurzaamheid hoger in het vaandel heeft staan?

EEN DUURZAAM KERSTFEEST VIEREN? 
ZO PAK JE DAT AAN!

Ga je voor een kunststof kerstdecoratie 
die in een milieuvervuilende fabriek is 
gemaakt? Of haal je letterlijk de natuur 
in huis, door zelf het bos in te gaan en 
wat takjes te verzamelen? In het bos is 
voldoende moois te vinden! Dennen-
appels, kastanjes en ander fraais ligt 
er gewoon op de grond. Breek geen 
takken van bomen, maar verzamel al-
leen wat al gevallen is. Zo blijft de na-
tuur intact en heb je zelf een sfeervol 
kerstfeest in het vooruitzicht! Een nieu-
we set luxe wijnglazen op de feeste-
lijk gedekte kersttafel? Welnee! Je gaat 
gewoon naar een kringloopwinkel en 
zoekt daar wat glazen bij elkaar. Het is 
juist een trend om verschillende soor-
ten glazen met elkaar te combineren. 
Een echte mismatch dus in plaats van 
een strak geheel. Sommige mensen 
gaan zelfs nog een stap verder en kie-
zen ook nog eens glazen in verschillen-
de kleuren. En de wijn smaakt er echt 
niet minder lekker door, hoor! In de 
decembermaand steken we heel wat 
kaarsen aan. Maar die kaarsen bevatten 
vaak para�ne en dat is bepaald niet 
duurzaam te noemen. Maak daarom 
zelf je kaarsen van bijenwas. Ingewik-
keld? Welnee! Je scoort gewoon een 
paar bijenwasvellen en een kaarsen-

lont. Verder heb je alleen een schaar 
nodig om de lont op de juiste lengte te 
knippen, namelijk net iets langer dan 
de korte zijde van het bijenwasvel. Je 
vouwt het vel over de lont en rolt het 
vervolgens op. Simpel toch? En dan de 
kerstboom. Ben je uitgekeken op de 
ballen van vorig jaar? Wil je een ander 
kleurthema? Loop dan niet direct naar 
een winkel om andere kerstballen te 
kopen. Als iedereen dat zou doen, blij-
ven er duizenden bakjes met kerstbal-
len van vorig jaar in de kast staan. Hoe 
dan wel? Ruilen natuurlijk! Zo heb je al-
lebei een andere set kerstballen zonder 
dat het iets kost en zonder dat het mi-
lieu onnodig belast wordt. 

Tenslotte: het kerstdiner zelf. Probeer 
eens een maaltijd zonder vlees of vis. 
Een vegetarisch menu is minder milieu-
belastend. Op internet vind je talloze 
smakelijke gerechten die geheel plant-
aardig zijn en heel goed passen bij 
een sfeervol diner tijdens de kerstda-
gen. Van kastanjechampignons gevuld 
met spinazie, pijnboompitjes en stukjes 
zongedroogde tomaat als amuse tot 
een hartige taart met broccoli, tomaat-
jes en tofu als hoofdgerecht. Het is ge-
woon een kwestie van doen!

De laatste weken van het jaar tikken weg en binnenkort verschijnen in veel 
huizen de eerste kerstdecoraties weer. Mogelijk doen veel mensen het dit 
jaar wat bescheidener en blijven vooral de lampjes dit jaar in de doos. Die 
kosten immers elektriciteit en de energieprijzen nodigen bepaald niet uit tot 
feestelijkheden. Maar hoe maak je het sfeervol rond de kerstdagen op duur-
zame wijze? Enkele tips!

Zonneplan deelde het aantal publie-
ke laadpunten per gemeente door de 
lengte van het wegennet in diezelfde 
gemeente. Daaruit blijkt dat EV-bezit-
ters zonder eigen oprit – en dus zon-
der eigen laadpaal – het best af zijn in 
de Randstad. De afstand tot een pu-
bliek laadpunt is in Noord-Holland ge-
middeld 630 meter, net iets meer dan 
in Zuid-Holland (610 meter). Ter ver-
gelijking: inwoners van Drenthe moe-
ten gemiddeld bijna vijf kilometer rijden 
voordat ze een publiek laadpunt tegen-
komen. De Friese gemeente Dantuma-
diel komt zelfs tot bijna 22 kilometer. 
Noord-Hollandse EV-bezitters zijn qua 
afstand tot publieke laadpunten in Am-
sterdam het best af. Je vindt hier om de 
220 meter een openbare laadpaal, die 
je uiteraard in veel gevallen wel moet 
delen met anderen. Ook in Amstelveen, 
Diemen, Aalsmeer, Haarlem en Hilver-

sum hoef je hooguit een halve kilome-
ter te rijden. Daartegenover staat Hol-
lands Kroon, waar de gemiddelde af-
stand 6,3 kilometer bedraagt. Hierna 
volgen Drechterland, Opmeer, Koggen-
land, Medemblik en Stede Broec, waar 
je gemiddeld tussen de 2,3 en 4,2 kilo-
meter moet rijden. Om minder afhan-
kelijk te zijn van publieke laadpunten 
en dure snelladers bij tankstations kan 
een eigen laadpunt aan huis uitkomst 
bieden. Een eigen oprit is daarvoor wel 
een vereiste, aangezien het niet toege-
staan is een laadkabel over de stoep te 
laten lopen. In hoeverre er in dit opzicht 
momenteel regionale verschillen be-
staan is onbekend. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) publi-
ceerde onlangs een rapport waarin het 
stelt dat het verbeteren van de registra-
tie van publieke laadpunten noodzake-
lijk is.

Wel elektrisch rijden, maar geen eigen laadpaal aan de muur? Dat hoeft in 
Noord-Holland geen probleem te zijn. Publieke laadpunten zijn hier namelijk 
vaak relatief dichtbij. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, 
op basis van data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Met 
name de gemeenten rondom Amsterdam noteren een hoge laadpaaldicht-
heid. Gemeenten als Hollands Kroon, Drechterland en Opmeer scoren wat 
minder, maar doen het landelijk gezien nog altijd niet slecht.

HEEFT U DE ENERGIETOESLAG AL 
AANGEVRAAGD? DOE HET SNEL!

De energietoeslag is er voor mensen 
die een laag inkomen hebben. Bijvoor-
beeld mensen met een bijstandsuitke-
ring of alleen AOW. Zij krijgen de ener-
gietoeslag automatisch. Geldt dat voor 
u? Dan hoeft u dus niets te doen. Ga 
wel na of u de toeslag heeft ontvangen. 
Maar ook als u betaald werk hebt, kunt 
u een laag inkomen hebben. Is dat het 
geval? Vraag dan nog dit jaar de ener-
gietoeslag zélf aan bij uw gemeente. 
Maar wat is een laag inkomen? Voor al-
leenstaanden tussen 21 en 65 jaar is dat 
ongeveer € 1.300 per maand. Voor sa-
menwonenden of gehuwden tussen 21 
en 65 jaar ongeveer € 1.900 per maand. 
Voor gepensioneerden zijn de bedra-
gen iets hoger. Ongeveer € 1.450 voor 
alleenstaanden en ongeveer € 1.970 
voor samenwonenden of gehuwden. 
Sommige gemeenten houden iets lage-
re of hogere bedragen aan. Op de web-
site van uw gemeente vindt u welke be-
dragen in uw gemeente gelden. In de 
meeste gemeenten kunt u de energie-
toeslag nog aanvragen tot eind 2022. 
Maar er zijn ook gemeenten die de lo-
ketten voor de aanvraag eerder slui-
ten. Vraag de toeslag daarom snel aan, 

als u dit nog niet gedaan hebt. De ener-
gietoeslag telt niet mee voor uw inko-
men. De toeslag heeft dus geen gevol-
gen voor uw uitkering. Dat is ook zo 
voor andere toeslagen en regelingen. 
Heeft u recht op de toeslag? Dan mag 
u de toeslag houden. Vraagt u de toe-
slag van € 1.300 daarom aan als u dit 
nog niet heeft gedaan. Voor sommige 
mensen is het aanvragen ingewikkeld. 
Lukt het u niet? Dan kunt u bij uw ge-
meente terecht. Maar wellicht kan ook 
een familielid, een vriend of iemand 
bij een buurtvereniging helpen. Kent u 
mensen die mogelijk recht hebben op 
de energietoeslag? Vraag hen dan of zij 
de energietoeslag al hebben gekregen 
of aangevraagd. En bied eventueel uw 
hulp aan bij de aanvraag.

Meer informatie?
Ga naar de website van uw gemeen-
te en zoek op energietoeslag. Bereken 
via www.berekenuwrecht.nibud.nl waar 
u recht op heeft. Heeft u geldzorgen? 
Kijk op www.geldfit.nl voor tips en in-
formatie. Heeft u nog vragen over de 
energietoeslag? Kijk op www.rijksover-
heid.nl en zoek op energietoeslag.

Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Voor huishou-
dens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag van € 1.300. 
Maar nog niet iedereen die hier recht op heeft, heeft dit bedrag al aange-
vraagd. Wat moet u doen om deze toeslag toch te krijgen?

LAADPAALOPENBARE LAADPAAL IN 
NOORD-HOLLAND VAAK DICHTBIJ
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ENERGIELABELENERGIELABEL BIJ AANSCHAF 
WITGOED STEEDS BELANGRIJKER

Wie zich tot voor kort online oriënteer-
de op een nieuwe koelkast, vriezer of 
wasmachine filterde daarbij vooral op 
zaken als merk, prijs, type en afmetin-
gen. Maar met name voor vriezers en 
koelkasten geldt dat het energielabel 
momenteel een van de meest gebruik-
te filteropties is. Zo filtert bijna een 
op de vijf Nederlanders die een nieu-
we vriezer wil kopen op energielabel. 
Bovendien is het aantal Nederlanders 
dat speciale pagina’s over energiezui-
nige koelkasten bekijkt met meer dan 
350 procent toegenomen. Ook onder 
de wasmachinevergelijkers is een ster-
ke toename te zien in het aantal gebrui-
kers van het energielabelfilter: dat is 
bijna verdrievoudigd. Afgezet tegen het 
totale aantal vergelijkers blijft deze ca-
tegorie met 5,8 procent een stuk achter 
bij de koelkasten en vriezers. 

Online veel gezocht naar energielabels
De Nederlandse consument zocht de 

afgelopen maand online ook veel op 
termen als ‘energielabel’ in het alge-
meen, ‘koelkast energielabel’ of ‘koel-
vriescombinatie energielabel’, zo laat 
Google Trends zien. Marvin Grouw, 
productspecialist witgoed bij Slimster, 
vermoedt dat consumenten eerst op-
zoeken welke energielabels er precies 
zijn en wat de verschillen zijn, voor-
dat ze op vergelijkingssites of in web-
shops gaan filteren. ,,We zien bijvoor-
beeld dat veel van onze bezoekers di-
rect binnenkomen op een pagina over 
koelkasten met energielabel A. Voor-
heen zagen we vooral verkeer op pa-
gina’s als ‘koelkast tot 500 euro of ‘ 
beste koop’’, zo vertelt Grouw.

Besparen met beter energielabel
Hoewel de aanschafkosten van een 
apparaat met een beter energielabel 
in de regel hoger zijn dan die van een 
minder energiezuinige variant, verdien 
je deze momenteel steeds sneller te-

Nederlanders die online een nieuwe wasmachine, koelkast of vriezer zoeken, 
letten daarbij momenteel massaal op het energielabel. Waar een jaar gele-
den slechts een op de twintig vergelijkers op het energielabel filterde, is dat 
inmiddels ruim een op de zeven: een toename van 181 procent. Dat blijkt uit 
cijfers van Slimster, één van ‘s lands grootste witgoedvergelijkers. De nade-
rende invoering van een verbruiksplafond op energie lijkt de voornaamste 
reden te zijn.

rug. Zo kost een koelvriescombinatie 
met energielabel A bijvoorbeeld zo’n 
700 euro meer dan een vergelijkba-
re koelkast met label D, maar bespaart 
deze je wel ruim 70 euro per jaar. Bo-
vendien gaat een koelkast uit het ho-
gere segment tot wel twee keer langer 
mee dan een basismodel, waardoor de 
investering in een energiezuinige vari-
ant al gauw uit kan.

Energielabels aangepast
Er kan bij het vergelijken overigens 
verwarring ontstaan, want in 2021 
vond er een aanpassing plaats: waar 
voorheen energielabel A+++ de zui-

nigste keuze was en label D de minst 
zuinige, is dit inmiddels teruggebracht 
tot energielabel A tot en met G. Daar-
bij is afgesproken dat label A zoveel 
mogelijk ‘leeg’ blijft, om ruimte over 
te houden voor nieuwe, extreem zuini-
ge producten, zonder dat er weer met 
plusjes gewerkt hoeft te worden. Met 
andere woorden: in veel winkels is een 
koelkast met energielabel B momen-
teel de zuinigste optie, terwijl je bij 
vriezers zelfs met label C al met een 
energiezuinige vriezer te maken hebt. 
Wasmachines zijn daarentegen wel op 
grote schaal verkrijgbaar met energie-
label A.

Woning duurzamer? Energiek 
Velsen helpt je op weg.
Wil je je woning (verder) verduurzamen en kun je 
wat hulp gebruiken? 

Bij onze lokale duurzame energiecoöperatie vind je 
onder meer mogelijkheden voor:

> Een energiecoach-gesprek
> > Warmtescan van je woning
> Spouwmuurisolatie
> Zonnepanelen op een gezamenlijk dak 
   of op je eigen woning
> Gebruik van de elektrische deelauto
> Hulp bij energiesubsidie
> En nog meer..

Je kunt bij ons teJe kunt bij ons terecht als je een eigen woning 
hebt of een woning huurt.
Kijk op www.energiekvelsen.nl 

Hofgeesterweg 7 |  Velserbroek  |  www.autodemontagerutte.nl  |  023 537 79 95

Wij recyclen uw voertuig op een duurzame 
wijze, u krijgt direct een geldig RDW vrijwaringsbewijs

en een gepaste vergoeding

Inkoop sloop- en 
schadeauto’s

Benieuwd wat uw auto waard is? 
Neem telefonisch contact met ons op 

of vul het formulier in op onze website
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Regio - Er zijn veel voorbeelden van 
lokale samenwerkingen van boer en 
bakkerij van Vessem. Het graan uit 
Groningen, boter uit de Weerribben, 
de appels van de boomgaard in 
Dronten. Nieuw zijn nu de pompoen-
pitten van teler Edwin Smits, en zijn 
landwinkel Smits uit de Heurne. Zo 
net na Halloween zijn er veel pitten 
over, en wat doen zij hiermee? 
Edwin Smits is de eigenaar van 
groentekwekerij Smits uit het 

Gelderse De Heurne (gemeente 
Aalten). Hij beschikt over verschil-
lende percelen, en Edwin is onder-
scheidend door zijn duurzaam 
ondernemen en persoonlijk contact 
met zijn klanten. Hij levert hoge 
kwaliteit groenten, en speciaal voor 
bakkerij van Vessem teelt hij 12.500 
kg Nederlandse pompoenpitten. 
Hiermee is bakkerij van Vessem waar-
schijnlijk de enige bakkerij die geen 
pompoenpitten uit het buitenland 

Hollandsch Pompoen is een volkoren brood van Gronings graan en pitten uit de 
Heurne. Foto: aangeleverd

Bakkerij van Vessem gebruikt 
alleen lokale pompoenpitten

gebruikt. Voor de bakkerij worden 
deze namelijk over het algemeen in 
China geteeld. Omdat de pitten 
groter zijn dan van andere aanbie-
ders, worden ze na het schonen 
gehakt in kleinere stukken. Hierdoor 
hechten ze zich mooier aan de 
broodkorst. Pompoenpitten zijn 
klein, maar zitten bomvol voedings-
sto�en. Een kleine portie levert een 
substantiële hoeveelheid vetten, 
magnesium en zink. Hierdoor zijn 
pompoenpitten in verband gebracht 
met meerdere gezondheidsvoor-
delen. Ze zijn goed voor het hart, de 
prostaat en bieden bescherming bij 
bepaalde vormen van 
welvaartsziektes. 
De combinatie van volkoren brood 
en pompoenpitten is uiteraard 
ideaal. Hollandsch Pompoen is een 
volkoren brood van Gronings graan 
en pitten uit de Heurne. Hoofdbakker 
Gerard bakt hier zonder broodverbe-
termiddelen een handgemaakt 
brood van. Hij zorgt dat dit broodje 
het lekkerste broodje is van bakkerij 
van Vessem. 
Niet alleen lekker qua smaak en vers-
heid, maar ook lekkerder voor ons 
klimaat. Iets waar bakkerij van 
Vessem al 10 jaar aan werkt, en wat je 
kunt lezen in hun maatschappelijke 
jaarrekening die te vinden is op de 
website van bakkerij van Vessem.

Regio - Kievit Maaltijdservice is al 
ruim 50 jaar gespecialiseerd in het 
bereiden en bezorgen van maal-
tijden. Elke dag voor jezelf een uitge-
balanceerde maaltijd bereiden kan 
een grote opgave zijn of zelfs een 
onmogelijkheid worden. Dan is het 
�jn om te weten dat Kievit Maaltijd-
service u die zorg graag uit handen 
neemt. 
Kievit bereidt elke dag verse, vitami-
nerijke maaltijden die zowel warm 
als gekoeld bezorgd kunnen worden. 
Per dag is er keuze uit drie verschil-
lende menu’s. Zij leveren ook suiker-
vrije, zoutarme en vegetarische maal-
tijden. Bovendien houden ze tijdens 
het bedenken van de dagmenu’s 
rekening met de vier seizoenen. Dat 

zorgt voor afwisseling in de menu’s 
en dat is wel zo prettig. Vanaf heden 
bezorgt Kievit Maaltijdservice vries-
verse maaltijden van hun nieuwe 
partner Vers aan Tafel Maaltijdservice. 
Al meer dan 15 jaar bereiden de chef-
koks van Vers aan Tafel op ambachte-
lijke wijze de heerlijkste maaltijden 
met natuurlijke ingrediënten en 
duurzame producten. Met keuze uit 
meer dan 160 vriesverse maaltijden 
uit de Hollandse, Italiaanse of 
Oosterse keuken kunt u elke dag 
genieten van een heerlijke maaltijd! 
Ook voor vegetarische, zoutarme, 
gemalen of kleine maaltijden kunt u 
bij Vers aan Tafel terecht. De eigen 
bezorgers bezorgen de maaltijden 
gratis bij u thuis. Op welke dag uw 

Kievit Maaltijdservice levert nu óók 
vriesverse maaltijden van Vers aan Tafel

bestelling bezorgd wordt gaat in 
overleg met u. Er kan worden 
bezorgd op werkdagen tussen 11.00 
en 13.30 uur en tussen 15.30 en 
18.00 uur. De maaltijden bewaart u in 
de vriezer en na levering zijn de 
maaltijden minimaal twee maanden 
houdbaar. U kunt op ieder moment 
een maaltijd uit de vriezer halen en 
binnen een kwartier kunt u genieten 
van een lekkere en gezonde maaltijd 
uit de oven of magnetron. Makkelijk 
toch?

Bent u benieuwd naar de vriesverse 
of warme maaltijden en wilt u meer 
informatie? Ga dan naar 
www.kievitbv.nl of bel naar 
023-5319143

Regio - De winter staat voor de deur 
en dan is het weer tijd om de binnen-
boel een frisse schilderbeurt te laten 
geven voor de komende jaren. Goed 
uitgevoerd schilderwerk hoeft per 
de�nitie niet duur te zijn. Hans v.d. 
Berg is een gediplomeerd schilder 
met al meer dan 38 jaar ervaring, 
waarvan 23 jaar als zelfstandige. 
Hans komt persoonlijk bij de klant 
langs voor een vrijblijvende en 
duidelijke o�erte op maat en voert 
het werk zelf uit. Dus geen verras-
singen achteraf. Bij Hans v.d. Berg 
kan men terecht voor zowel binnen- 
als buitenschilderwerk, wanden, 
plafonds sauzen en behangen van 
alle soorten behang. Maar ook voor 
water- of roetschade. Vraag nog voor 
10 december een o�erte voor 
binnenwerk aan en ontvang als 
cadeau een 1/5de staatslot XL bij de 

o�erte. Wie de o�erte accepteert en 
voor 20 december ondertekend 
retour stuurt ontvangt een slagersca-
deaubon van 25 euro. (Slager naar 
eigen keuze). Zo kan men zelf kiezen 
voor een lekker stukje vlees met 
Kerst. De cadeaubon geldt alleen 
voor een o�erte van minimaal drie 
dagen arbeid.

O�erte
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met 
professionele materialen en volgens 
de geldende richtlijnen. Bel vrijblij-
vend voor een o�erte of informatie 
naar 0251-248030 of 0622228516. 
Mailen naar: hvdbschilderwerken@
outlook.com. Website: www.hansvd-
bergschilderwerken.nl. Het is natuur-
lijk ook mogelijk een o�erte aan te 
vragen voor het buitenschilderwerk 
voor aankomend jaar.

Vraag een vrijblijvende en duidelijke o�erte aan bij Hans v.d. Berg Schilderwerken. 
Foto: aangeleverd

Tijd voor de winterschilder!

Velserbroek - Feit is dat de fysiothe-
rapeut bij uitstek de deskundige is 
op het gebied van bewegen in relatie 
tot gezondheid. En onderzoek toont 
aan dat regelmatige lichaamsbewe-
ging leidt tot een betere kwaliteit 
van leven. De therapeuten van Fysio-
Move in Velserbroek merkten op dat 
mensen hun weg naar de praktijk pas 
wisten te vinden ná het ontstaan van 
fysiek ongemak. Onder het motto 
‘voorkomen is beter dan genezen’ 
heeft FysioMove daarom besloten 
een speciaal programma van 10 
weken voor 60-plussers op te stellen. 
Fysiotherapeut Sandra Hilbers heeft 
zich gespecialiseerd in de ouderen-
zorg en verzorgt onder andere het 
trainingsprogramma ‘Fit zonder 
Vallen”. Of zoals Sandra zelf zegt: ,,Wij 
proberen juist te voorkomen dat 
mensen vallen of angst hebben om 
te vallen. Bij veel 60-plussers blijkt 
dat dit een enorme invloed heeft op 
hun bewegingsvrijheid en daarmee 
de kwaliteit en het plezier in het 
leven. Ik haal veel voldoening uit de 

trainingen, omdat ik de mensen na 
10 weken trainen weer zie stralen 
van vertrouwen‘’. Het trainingspro-
gramma is speciaal gericht op 
60-plussers die willen werken aan 
een energieke en gezonde toekomst. 
In de trainingen wordt gewerkt aan 
kracht, cardio, coördinatie, balans, 
evenwicht en zelfvertrouwen. Daar-
naast worden onder andere de veilig-
heid in huis en tiltechnieken 
besproken.

Specialisten
Bij de verhuizing naar de Zeilmakers-
traat 10 in 2019 had FysioMove de 
ambitie om een zorgcentrum vol 
specialisten te worden. Die ambitie 
heeft de praktijk inmiddels meer dan 
waar gemaakt. Zo zijn er naast manu-
eeltherapeuten nu ook therapeuten 
met specialisatie op gebied van 
ouderen, oncologie, rug- en schou-
derklachten, hartrevalidatie, rug- en 
schouderklachten, McKenzie, 
Mulligan en sportrevalidatie. Inte-
resse in het programma ‘Fit zonder 

Fysiek vertrouwen bij ouderen

Vallen’ of weten wat de therapeuten 
van FysioMove voor u kunnen bete-
kenen? Neem telefonisch contact op 
via 023-2302173 of mail naar 
info@fysiomove.com. 

Het trainingsprogramma is speciaal 
gericht op 60-plussers die willen 
werken aan een energieke en gezonde 
toekomst. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Ook verse vis kent 
seizoenen. En dat weten ze bij Visres-
taurant De Meerplaats als geen 
ander. Vandaar in de aanloop naar de 
feestdagen een verrukkelijke proe-
verij van alles wat onze Noordzee aan 
moois biedt.

Op een feestelijke etagère worden de 
lekkerste gerechten en gerechtjes 
gepresenteerd. Voorafgegaan door 
de bekende amuse van De Meer-
plaats en natuurlijk een heerlijk vers 
broodje. Op de etagère ligt vervol-
gens zeebaars�let met een groene 
kruidenkorst en een mooie citroen-
beurre blanc. Een tongstrelende 
combinatie. Ook zeewol�let, een 
lekker stevige vissoort die begeleid 
wordt door een saus van geroosterde 
paprika. Heel verrassend, dat zoetige 

van de paprika met de ziltheid van 
de vis. Verder een klassiek bereide 
schol�let á la meuniere. En heel 
bijzonder is de pappilotte van kabel-
jauw in bananenblad, vergezeld van 
een pittige kokos curry rijst.
Een mooie gelegenheid om verschil-
lende gerechten te proeven en waar-
schijnlijk prettig verrast te worden. 
Uiteraard kan een en ander worden 
gecombineerd met bijpassende 
wijnen. De Meerplaats ligt pal aan de 
vissershaven van IJmuiden waar 
altijd wat te zien en te beleven is en 
de vis komt dan ook dagvers, recht-
streeks van de afslag, geleverd door 
vishandel Dutch-Seafoods. Het 
herfstmenu is minimaal per 2 
personen te bestellen voor 25,75 
euro per persoon. Deze actie is tot 30 
november.

Proef de herfst uit de zee bij 
De Meerplaats

Bedrijfsleider Robin Smakman van het visrestaurant van IJmuiden met een passie 
voor vis! Foto: Jeroen van Duijn
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IJmuiden - Op 2 november kwam 
basisschool De Origon langs in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
voor de prijsuitreiking van de Urban 
Mining Challenge. De winnaars 
waren een team dat een tas maakte 
van spijkerbroeken en een team dat 
van oud plastic een bordspel maakte, 
het ‘speel je �tspel’. Samen met de 
Wow-fabriek schreef gemeente 
Velsen de afgelopen maanden een 

wedstrijd uit. De opdracht: wie kan 
het beste nieuwe voorwerp maken 
uit producten die een tweede leven 
verdienen? Dit heet ook wel Urban 
Mining: het recyclen van waardevolle 
grondsto�en uit stedelijk afval. Basis-
school de Origon deed volop mee en 
leverde maar liefst negen objecten 
in. Van een duurzaam spaarvarken 
tot een prachtig zelfgemaakt 
vogelhotel.

Prijzen uitgereikt aan basisschool De Origon 
voor de Urban Mining Challenge

De leerlingen van de Origon voor de CO2-thermometer aan het stadhuis. 
Foto: aangeleverd

De winnaars
Wethouder Duurzaamheid Jeroen 
Verwoort en oprichter van de Wow-
fabriek Rick Paardekoper reikten de 
prijzen uit. De eerste prijs was voor 
een tas met bijbehorende porte-
monnee, gemaakt van een spijker-
broek. De tweede prijs was voor een 
bordspel gemaakt van gerecycled 
plastic. In dit ‘speel je �tspel’ krijg je 
tussendoor allerlei sportieve 
opdrachten. Het doel van de 
wedstrijd was om kinderen de 
waarde van afval mee te geven. In 
Nederland moeten we namelijk in 
2030 50 procent minder grond-
sto�en gebruiken, en in 2050 
volledig circulair zijn (dit betekent 
dat we alle spullen die we maken, 
kunnen hergebruiken. We hebben 
dan dus geen afval meer.)

De Wow-fabriek
De Wow-fabriek maakt dagelijks 
nieuwe producten van afval. De 
winkel verkoopt allerlei circulaire 
spullen aan bedrijven, die gemaakt 
zijn van afval. Denk bijvoorbeeld aan 
wijnkoelers van paddenstoelen, 
kleding van pet�essen en tassen van 
oud plastic. Van 31 oktober tot en 
met 6 novemberwas het de Natio-
nale Klimaatweek. In deze week 
organiseren bedrijven, overheden, 
organisaties en inwoners uit heel 
Nederland allerlei activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid. De Urban 
Mining Challenge was één van deze 
activiteiten.

Santpoort-Noord - De Sint en zijn 
gevolg van Pieten komen graag in 
het winkelgebied van Santpoort. Niet 
alleen omdat daar mooie winkels zijn 
waar hij voor iedereen de leukste 
geschenken kan kopen maar ook 
omdat het daar altijd gezellig is en de 
ondernemers zijn verjaardag nog 
feestelijker maken.
Zo wordt de Dag van Sinterklaas op 
19 november een enorm vrolijke en 
verrassende dag. Van 11.00 uur tot 
15.00 uur is er van alles te beleven en 
te doen. Een Pietenontbijt om maar 
eens mee te beginnen bij La Mia en 
Laantjes Lekkers. Heerlijk voor de 
kinderen maar ook voor de ouders, 
oma’s en opa’s of wie dan ook mee 
wil smullen. Een spannende Sinter-
klaas�lm bij Bartje Boven, natuurlijk 
met limo en popcorn. En Frietje van 
Pietje bij Snackbar Peter. Je kunt 
cupcakes versieren, pepernoot 

werpen, en er zijn leuke spelletjes te 
doen door het hele winkelgebied. 
Alles wordt begeleid door lekker veel 
Pieten en misschien kom je Sinter-
klaas in eigen persoon ook wel 
tegen. Alle kinderen zijn welkom 
onder begeleiding van ouders/
verzorgers. Als je een mooie Sinter-
klaasvlag koopt dan komt een van de 
Pieten persoonlijk een cadeau bij je 
bezorgen. Eigenlijk is er te veel om 
op te noemen dus zorg dat je op tijd 
bent. Vol verwachting klopt ons hart, 
wat zal het een feestelijke dag 
worden! En dan is het nog niet eens 5 
december. Deze mooie dag is geor-
ganiseerd voor en door de Bizz 
ondernemers van Santpoort-Noord. 
Kijk voor alle updates en info om te 
reserveren voor Pietenontbijt, 
cupcakes versieren en bioscoop op 
social media Puur Santpoort of op de 
posters elders in deze krant.

Wat een warm onthaal voor Sinterklaas en zijn gevolg in Santpoort! 
Foto: aangeleverd.

Sinterklaas welkom in Santpoort

Velsen- Noord - Na vele jaren mag 
Sint Nicolaas en zijn gevolg op 
zaterdag 19 november weer een 
bezoek brengen aan Velsen-Noord. 
Helaas komt de Sint dit jaar niet met 
de boot, maar met een ander 
vervoermiddel. Hij zal na aankomst 
in Velsen - Noord zich door een 
drumband laten vergezellen en 
ergens op de Wijkerstraatweg 
uitstappen om samen met iedereen 
naar het Stratingplantsoen te lopen, 
alwaar hij omstreeks 10.30 uur op het 
pleintje bij de muziektent zal worden 
ontvangen en worden toegesproken.
Op het pleintje zal een dansgroep 
aanwezig zijn, zal er muziek gemaakt 
worden en zal Sint Nicolaas alle lieve 
kinderen die dat willen een handje 
geven. Niet achter een hek, maar 
samen op het plein. Na a�oop zal er 
voor diezelfde lieve kinderen weer de 

gelegenheid zijn om samen met Sint 
Nicolaas op de foto te gaan. ’s 
Middags is er van 13.30 tot 14.30 uur 
een Sint Nicolaasfeest voor alle 
kinderen die op de basisschool in 
groep 1 t/m 4 zitten en woonachtig 
zijn in Velsen-Noord. Een brief met de 
toegangskaartjes worden aan de 
kinderen op woensdag 16 november 
op school uitgereikt. Natuurlijk 
mogen de kinderen die niet in 
Velsen-Noord op school zitten ook 
op het feest komen. Zij kunnen hun 
kaartjes van 16 tot en met 18 
november ophalen bij De Stek aan 
de Heirweg 2 te Velsen-Noord.
Het bezoek van Sint Nicolaas wordt 
onder andere mogelijk gemaakt door 
vele vrijwilligers, Stichting Welzijn 
Velsen, Ondernemersvereniging 
Velsen-Noord, ELOX Velsen-Noord en 
Stichting Vrienden van Velsen-Noord.

Sint Nicolaas naar Velsen-Noord

Sint Nicolaas komt weer naar Velsen- 
Noord. Foto: aangeleverd

Velsen - Zie ginds komt de stoom-
boot! Zondag 20 november staat 
DanceWorks Velsen net als ieder jaar 
weer op de planken van Stads-
schouwburg Velsen met De Grote 
SintShow. Samen met de jongste 
leerlingen maken de Sint en zijn 
Pieten er een groot feest van. Dit jaar 
zoeken Sinterklaas en Opperpiet 
door middel van een aantal span-

nende opdrachten naar een waar-
dige opvolger voor Opperpiet, maar 
hangt er ook een vleugje liefde in de 
lucht. Om het feest compleet te 
maken zijn er ook twee gastoptre-
dens van groep 3A en 3B van de 
Beekvliet en Dansstudio Michelle. De 
laatste kaarten voor dit Sintspektakel 
zijn nog verkrijgbaar via Stads-
schouwburg Velsen.

Danceworks Velsen brengt weer de traditionele SintShow. Foto aangeleverd

Danceworks Velsen brengt
weer Grote SintShow

Machinisten van Zee- en Havenmuseum 
helpen Sinterklaas met intocht
IJmuiden - De machinisten van de motorenhal van het Zee- en Havenmu-
seum gaan zaterdag helpen de pakjesboot naar IJmuiden te varen. Het was 
wel even schrikken, want de vaste machinisten waren opeens allemaal 
verhinderd. Maar Sinterklaas gaat gelukkig niet gauw bij de pakjes neer-
zitten en stuurde Piet naar het museum. De vrijwilligers van het museum 
zeiden meteen ja en vinden het zelfs een grote eer. Hopelijk komt het nu 
allemaal goed en kan iedereen straks zingen ‘Zie ginds komt de stoomboot’.

Lampionnenfeest 
voor jong en oud!
IJmuiden - De peuters van peuter-
centrum de Brulboei togen afge-
lopen woensdag naar woonzorgcen-
trum Breezicht. Samen met een 
aantal bewoners gingen de peuters 
hard aan de slag om hun lampion 
voor het Sint Maartenfeest te maken. 
Het werd een gezellig knutselfeest 
waarbij sommige bewoners heel 
actief meehielpen met verf en kwast! 
Na a�oop kregen de peuters een 
kleine traktatie en iets te drinken. 
Aankomende week gaan de peuters 
samen met de kleuters van basis-
school de Klipper opnieuw naar Bree-
zicht om Sint Maarten liedjes te 
zingen voor de bewoners.

Peuters en bewoners Breezicht samen aan de slag. Foto: aangeleverd
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AGENDA

DONDERDAG 10 NOVEMBER 
- Museumhuis Beeckestijn: Huis 

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

VRIJDAG 11 NOVEMBER
- Museumhuis Beeckestijn: Huis 

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

ZATERDAG 12 NOVEMBER
- Strandexcursie: van 11.00 uur tot 

12.30 uur. Voor de echte strand-
liefhebber, jong of oud. Dit is een 
excursie in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Reserveren/
aanmelden (verplicht) via www.
np-zuidkennemerland.nl. Info via 
023-5411123. Locatie/vertrek-
punt: bij het eindpunt van bus 
382 achterin de jachthaven. 
Kosten: geen. Duur: 1,5 uur.

- ’t Brederodehuys: Aandacht voor 
�etsverlichting en rollators in 
Repair Café Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur is er weer 
Repair Café in ’t Brederodehuys 
met speciale aandacht hiervoor. 

- Thuisexpo bij Mamalou in 
verband met Kunstlijn 2022. 
Waalstraat 130 IJmuiden. ‘Gevo-
nomie bij Mamalou’, voor blije 
gezichtjes, ook die van jou!

- ’t Mosterdzaadje: Duo Khojayan 
- Poortinga, aanvang 15.00 uur. 
Meri Khojayan - viool, Robert-
Poortinga - piano, Proko�ev, 
Tsjaikovsky, Elgar. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord 023-5378625, 
www.mosterdzaadje.nl. 

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

ZONDAG 13 NOVEMBER
- Thuisexpo bij Mamalou in 

verband met Kunstlijn 2022. 
Waalstraat 130 IJmuiden. ‘Gevo-
nomie bij Mamalou’, voor blije 
gezichtjes, ook die van jou!

- ’t Mosterdzaadje: Gitaar : Trave-
ling East Tour, aanvang: 15.00 uur 
Jan Wouter Oostenrijk. Met eigen 
gebouwde gitaren wordt Arabi-
sche muziek geïntegreerd in jazz, 
blues en roots. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625, 
www.mosterdzaadje.nl.

- Nieuwe kerk in de Kanaalstraat in 
IJmuiden. Herdenkingsdienst 
Zeevarenden om 15.30 uur. Na 
a�oop is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten onder het genot van 
een kop ko�e of thee.

- Zee- en Havenmuseum: Van 14.00 
uur tot 15.00 uur geeft Cor 
Oudendijk in het Zee- en Haven-
museum een presentatie over de 
geschiedenis van de sluizen van 
IJmuiden met speciale aandacht 
voor de bouw van de nieuwe 
Zeesluis IJmuiden. Toegang: 5 
euro, inclusief een kopje ko�e of 
thee, maar exclusief entree voor 
het museum. De museumkaart is 
geldig. Inschrijven vooraf voor 
deze middagen kan via de 
website van het museum www.
zeehavenmuseum.nl. Adres: 
Havenkade 55, IJmuiden. 

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

MAANDAG 14 NOVEMBER
- Stiltemeditatie in het Kruispunt: 

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

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

- Postzegelvereniging Santpoort: 
Postzegelavond in Dorpshuis `Het 
Terras`aan de Dinkgeverlaan 17, 
Santpoort Noord. Er is een leuke 
veiling, waarvan de kavels op de 
avond zelf worden ingebracht. 
Vanaf 19.00 uur is iedereen van 
harte welkom. Voor meer info: 
023-5382274.

DINSDAG 15 NOVEMBER
- Het Kruispunt Velserbroek: is 

iedere dinsdag geopend van 
10.00 uur tot 12.00 uur voor de 
Kledingbeurs. Laatste week van 
november wordt gestart met de 
kerstverkoop kleding. Inlich-
tingen Wally de Vries: tel 
0617044490.

WOENSDAG 16 NOVEMBER
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activi-
teiten en evenementen voor 
gehandicapten en ouderen in 
Velsen. 

DONDERDAG 17 NOVEMBER
- Audio Visuele groep Kennemer-

land: Clubavond met fotopresen-
taties via de beamer ondersteund 
met geluid. Plaats: Clubgebouw 
burgemeester Enschedélaan 67 te 
Santpoort Noord. Aanvang 20.00 
uur.

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

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

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

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

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 

Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende modelspoor-
baan. www.hoogovensmuseum.nl. 
Vissershallen in IJmuiden: Van 6 
november tot en met 18 december 
vindt in de Visserhallen te IJmuiden 
de expositie Oekraïne plaats met 
werk van fotografen uit Oekraïne en 
Nederland. Hun foto’s gaan niet 
alleen over de menselijke ellende en 
verwoesting die de oorlog met zich 
meebrengt. Ze geven ook een beeld 
van de mensen en de cultuur van 
Oekraïne, een land dat vecht voor 
zijn voortbestaan in vrijheid. De 
expositie is geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Visserhallen, Duinstraat 4, 
1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl. 

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

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

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

SLUIS 751
De exposite Mijn IJmuiden. Zeven 
kunstenaars exposeren met hun 

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

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

‘T BREDERODE HUYS
‘Mijn kleine Rijksmuseum’ noemt 
Niels van Manen zijn verzameling. 
Kleine werken die met dat formaat 
niet andere schilderijen 
wegdrukken. Van Manen werkt 
vooral met acryl. Recent legt hij zich 
ook toe op panoramische construc-
ties. De tentoonstelling is elke dins-
dagmiddag van 13.30 tot 16. 00 uur 
te bezichtigen en op afspraak: 
0621597751. Adres: Blekersveld 50 
te Santpoort-Zuid. 

KUNSTLIJN VELSEN
In Velserbroek worden meer dan 
200 kunstwerken van Mariska 
Hofman, Mariska Hofman-Gáspár en 
Petra C.M. Meskers geëxposeerd in 
de Kunstlijn locatie Mariartho, 
Mandenmakerstraat 13- 15, Velser-
broek. In Santpoort Zuid houdt 
Larissa Neslo heeft open atelier in 
de Louise de Colignylaan 9. In Velsen 
Zuid bij Wagenenaar van Co werken 
van Jeroen E�ern , Annalinda Wage-
naar en Sasja Wagenaar , zij 
ontvangen iedereen graag aan de 
Genieweg 14, 1981 LN Velsen-Zuid . 
Bettine Heslinga, Henk Zwanenburg 
en anderen houden open atelier in 
Raadhuis voor de Kunst, daarnaast is 
er de Centrale presentatie van ruim 
20 kunstenaars in Raadhuis voor de 
Kunst in de Torenstraat 7, 1981BC 
Velsen Zuid. Iedereen is welkom om 
de exposities te komen bezoeken 
op zaterdag 12 en zondag 13 
november van 11.00 tot 17.00 uur. 
Toegang op alle locaties gratis.

Regio - Sinds 3 november zijn in Zuid-
Kennemerland negen nieuwe Toeris-
tisch Overstappunten (TOP’s) te 
vinden. Dit zijn opvallende groen-
blauwe zuilen met daarop allerlei 
recreatieve informatie en tips over de 
omgeving. Goed te gebruiken als 
startpunt voor een wandeling, �ets- of 
vaartrip. 

Toerist in eigen land
De nieuwe TOP’s staan ook in Velsen-
Zuid in Spaarnwoude Park. Op de 
zuilen staat inspirerende informatie 

over de omgeving en een verschei-
denheid aan �ets-, wandel- en vaar-
routes. Ze bevatten daarnaast ook tips 
voor bezienswaardigheden, horecage-
legenheden en overnachtingsmoge-
lijkheden. Bij TOP’s zijn (meestal) gratis 
parkeerplaatsen om de auto achter te 
laten en het gebied verder te voet, per 
�ets of boot te verkennen. Een ideaal 
startpunt voor een dagje eropuit.

Wandelnetwerk 
Zuid-Kennemerland
Ook wandelroutes in de omgeving 

zijn opgenomen op de zuilen. De 
TOP’s dienen namelijk ook als start-
punt voor het nieuwe Wandelnetwerk 
Zuid-Kennemerland (onderdeel van 
Wandelnetwerk Noord-Holland) dat in 
het voorjaar van 2023 klaar is. Nu de 
informatiezuilen zijn geplaatst, is 
zichtbaar welke wandelroutes er vanaf 
elke TOP-locatie starten. 

Samenwerking en �nanciering
In samenwerking met de gemeenten 
Haarlem, Haarlemmermeer, Zand-
voort, Bloemendaal, Velsen en 
Heemstede zijn de TOP’s samenge-
steld. De uitvoering is gecoördineerd 
door het Routebureau van Recreatie 
Noord-Holland. De �nanciering is voor 

Nieuw in Zuid-Kennemerland: 
9 Toeristische Overstappunten

een groot deel mogelijk gemaakt door 
subsidie van de Provincie Noord-

Holland. De gemeenten hebben de 
overige kosten ge�nancierd.

Toeristisch Overstappunt (TOP) Zorgvrij in Velsen-Zuid. Foto: aangeleverd





NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

In het speelweekend van 14 tot en 
met 16 oktober 2022 zullen diverse 
acties plaatsvinden:

- De aanvoerders van alle teams 
spelen met de speciale ‘#OneLove’ 
aanvoerdersband. #OneLove is de 
campagne voor verbinding en is 
onderdeel van het gezamenlijke 
aanvalsplan tegen discriminatie, 
‘Ons voetbal is van iedereen’. Eerder 
werd al bekendgemaakt dat de nati-
onale teams van tien landen, waar-
onder Nederland, meedoen aan de 
#OneLove campagne tijdens de 
Nations League en het WK in Qatar. 

- Alle coaches en (assistent) scheids-
rechters dragen een 
regenboogspeldje

- ESPN laat de regenboog terug-
komen in de microfoons, speldjes en 
tv-uitingen

- Bij alle thuisspelende clubs 
wapperen regenbooghoekvlaggen

- Telstar speelt haar thuisduel tegen 
Roda JC in een speciaal ontworpen 
regenboogtenue en vraagt rondom 
deze wedstrijd extra aandacht voor 
het thema

Ook het amateurvoetbal en andere 
sporten doen mee! Sportbonden en 
clubs zullen hun leden rondom 
Coming Out Day oproepen om een 
regenboogband of ander regen-
boogitem te dragen tijdens hun 
sportwedstrijden. Meer informatie is 
te vinden via www.alltogether-chal-
lenge.nl. 

Supportscollectief in actie
Tijdens het laatste supportscongres 
van afgelopen 24 september hield 
Karin Blankenstein ,voorzitter van de 
John Blankenstein Foundation, een 
pleidooi richting supporterscollec-
tief om ook mee te doen aan de All 
Together Challenge. In het weekend 
van 14, 15 en 16 oktober kunnen 
supportersverenigingen deelnemen 
via een ‘spandoekactie’, waarbij de 
supportersvereniging met het meest 
creatieve spandoek 650 euro wint. 
Meedoen kan door een foto van het 
spandoek (dat in het stadion hangt 
tijdens de wedstrijd) te mailen naar 
info@alltogether-challenge.nl of tag 
All Together Challenge op Facebook 
of Instagram. Natuurlijk is de geld-
prijs leuk maar is de aandacht die we 
met z’n allen vragen voor dit thema 
in de voetbalwereld waardevoller. 
Alvast bedankt voor je medewerking 
en succes!

Creatief met 
spandoekenoffensief
Rondom de internationale Coming Out Day (11 oktober 2022) vraagt 
Telstar in het weekend van 14 tot en met 16 oktober aandacht voor de 
#AllTogetherChallenge. Op initiatief van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 
(John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, KNVB en KNHB) in samenwer-
king met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Azerion Eredivisie 
Vrouwen, Eredivisie Zaalvoetbal Mannen, Eredivisie Zaalvoetbal 
Vrouwen, VVCS, CBV en ESPN maakt Telstar men zich sterk voor de bood-
schap dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand 
uitgesloten mag worden. Kortom, in actie voor meer LHBTI+ acceptatie in 
de voetbalwereld!

Uitslagen zaterdag 8 oktober:
Telstar O21 - Koninklijke HFC O21: 4-1
Telstar O18 - Zuidoost United O18: 
2-0
BFC - Telstar O16: 3-3

Programma zaterdag 15 oktober:
Telstar O21 – IJsselmeervogels O21, 
aftrap 14.30 uur locatie BUKO stadion
Koninklijke HFC O18 - Telstar O18, 

aftrap 14.45 uur locatie Sportpark 
Kon. HFC

Telstar O16 – Waterwijk O16, aftrap 
12.00 uur, locatie Sportpark Zeewijk

Jeugdopleiding uitslagen en programma

Dinsdag 18 oktober spelen de Witte 
Leeuwen om een plek in de tweede 
ronde van TOTO KNVB Beker. Tegen-
stander is tweede divisionist Konink-
lijke HFC. De wedstrijd in Haarlem 
begint om 20.00 uur. De kaartverkoop 
is reeds gestart via de website van 
Koninklijke HFC: www.konhfc.nl.

Kaartverkoop 
Koninklijke 
HFC – Telstar 

Iedereen die vindt dat Telstar een 
‘toekomstbestendig stadion’ moet 
hebben om te kunnen voortbestaan 
in het betaald voetbal landschap, 

wordt deze avond in het BUKO 
stadion verwacht. En iedereen die 
ook komt, kan een bepalende rol 
spelen in deze ontwikkeling. Dit is de 

avond dat je kunt aantonen en 
bewijzen dat je achter de club staat. 
Het speelveld is bepaald, jij gaat 
aangeven welke positie je in wilt 
nemen op dat speelveld.

Het in december 2018 gepresen-
teerde beleidsplan ‘stip aan de 
Horizon’ laat geen twijfel over hoe 
belangrijk de thuisbasis is voor de 
toekomst van de geliefde voetbal-
club. De afgelopen jaren is er veel 
gesproken en dat zal de komende 
tijd ook nog wel even doorgaan. 
Maar Telstar gaat bouwen! Waarom, 
hoe en wanneer wordt op 31 oktober 
uitgebreid uit de doeken gedaan.

Er is geen tijd meer om te zeuren of 
te twijfelen. Het moet nu gebeuren. 
Dus kom 31 oktober naar het BUKO 
stadion, de deuren gaan om 19.30 
uur open en er wordt om 20.00 uur 
afgtrapt. Eric van Muiswinkel en 
Ronald Koeman sr. zijn er voor jou en 
blikken en passant vooruit naar het 
WK in Qatar. Het gaat om Vis en over 
Staal maar het gaat vooral om de 
toekomst van Telstar en jouw rol en 
ondersteuning daarin.
Met z’n allen, voetballers/sters, jong 
en oud, supporters, aandeelhouders, 
sponsoren, vrijwilligers en medewer-
kers en alles en iedereen die het 
beste voor heeft met de club, wordt 
de toekomst ingekleurd. Meld je aan 
via www.sctelstar.nl.

Op maandag 31 oktober organiseert Telstar een informatieavond over de 
ontwikkelingen van het stadion van Telstar. Tijdens een gevarieerd 
programma waarbij Eric van Muiswinkel en Ronald Koeman sr. als 
speciale gasten een hoofdrol vervullen wordt iedereen volledig bijge-
praat en kan zien hoe deze klus wordt geklaard gaat worden.

Uitnodiging: Telstar gaat bouwen

Uitslagen en programma 
Jeugdopleiding
Programma zaterdag 12 november
- Argon O21 - Telstar O21, aftrap 14.30 uur, 

locatie Sportpark Argon (Mijdrecht)
- Zeeburgia O18 - Telstar O18, aftrap 14.00 uur, 

locatie Sportpark Middenmeer (A’dam)
- Telstar O16 - FC Emmen O16, aftrap 12.00 uur, 

locatie Sportpark Zeewijk (IJmuiden)

Uitslagen zaterdag 5 november
Telstar O21 - Hercules O21: 1-0
Telstar O18  - Hercules O18 6-1
Fortuna Wormerveer O16 - Telstar O16 4-2

Informatieavond 31 oktober
Velsen-Zuid - Maandag 31 oktober 
was het BUKO stadion het decor 
voor een informatieavond over de 
stadionontwikkelingen van Telstar.

 Erik van Muiswinkel praatte deze 
avond samen met projectleider Steef 
Hammerstein aan elkaar. Naast de 
informatie over de plannen van het 
stadion sprak van Muiswinkel ook 
met Ronald Koeman over onder 
andere het aankomende WK voetbal. 
De ruim 400 aanwezigen konden 
loten en ‘stenen’ kopen en afsluitend 
vond er ook een veiling plaats. Alle 
opbrengsten komen ten goede aan 
de nieuw te bouwen Oosttribune. 
Het plan is om in de zomer van 2023 
te starten met de bouw. 
Houd de kanalen in de gaten voor 
meer informatie over de 
ontwikkelingen.

Ieder seizoen evalueert Bruinenberg, 
samen met de mensen om haar 
heen, hoe het seizoen is gelopen en 
wat voor haar de beste vervolgstap is 
in haar carrière. Deze zomer viel de 
keuze op een terugkeer naar Telstar 
Vrouwen. Bruinenberg: ,,De 
gesprekken met Telstar voelden 
vanaf het begin goed en de plannen 
spraken mij heel erg aan. Naast dat 
goede gevoel, heeft de mogelijkheid 
om in Nederland als fullprof te leven 
voor mij de doorslag gegeven.”.

Ervaring in het buitenland
Een aantal jaar heeft Bruinenberg in 
het buitenland als fullprof geleefd en 
gespeeld. Hier heeft ze veel ervaren 

en geleerd dat ze mee neemt naar 
Telstar. ,,Om te kunnen presteren, 
moet alles in het teken staan van je 
ontwikkeling. Daar hoort ook herstel 
bij, denk aan slaap en voeding. In het 
buitenland is alles zo ingericht dat je 
optimaal kan presteren en er dus 
alles uit kan halen. Dat neem ik voor 
mijzelf mee, door zo te leven en ik 
hoop dat ik dit kan doorgeven aan 
de volgende generatie.”
In Nederland kan dit nog veel beter, 
ziet Bruinenberg: ,,Niet alle clubs faci-
literen alle speelsters volledig. 
Daarmee bedoel ik �nancieel, maar 
ook toegang tot bijvoorbeeld fysio’s 
en masseurs voor herstel en mentale 
hulp. De Vrouwen Eredivisie heeft 

Interview met aanvoerster van Telstar Vrouwen: 
Dominique Bruinenberg
Velsen -Zuid - Afgelopen zomer kwam Dominique Bruinenberg weer ‘thuis’ in 
Velsen-Zuid. In 2011 begon het hier voor haar op het hoogste niveau na in 
de jeugd voor VV Nooit Gedacht (Ge�en) en RKSV Margriet (Oss) te hebben 
gespeeld. Tot 2015 maakte Bruinenberg deel uit van de selectie van de Witte 
Leeuwinnen. Via ADO Den Haag, AGSM Verona, Sunderland, Everton LFC, 
PEC Zwolle en SC Sand keerde zij deze zomer weer terug bij Telstar.

nog veel stappen te zetten om 
uiteindelijk een volwaardige compe-
titie neer te zetten.”.

Op naar het linkerrijtje
Bruinenberg is een echte leider, 
zowel binnen als buiten het veld. ,,Ik 
ben kritisch en duidelijk, maar sta 
ook midden in de groep. Het is heel 
belangrijk dat iedere speelster het 
gevoel heeft naar mij toe te kunnen 
komen voor hulp of advies. Daar-
naast wil ik met mijn voetbalkwali-
teiten het team aan de hand 
meenemen om samen mooie 
aanvallen en doelpunten te maken.”.
Ook al is Telstar Vrouwen nieuw in de 
Azerion Vrouwen Eredivisie, de 
ambitie is duidelijk: het linkerrijtje. 
Dit is ook de doelstelling van Domi-
nique: ,,Uiteindelijk gaat topsport om 
winnen en wil ik graag in het linker-
rijtje eindigen. Daarvoor is het aller-
belangrijkste dat wij als team 
stappen zetten, we zijn een volledig 

nieuwe groep en merken dat nog 
niet alles perfect op elkaar is afge-
stemd. Hoe meer wij samen trainen 
en wedstrijden spelen, hoe beter dat 
steeds zal gaan. En ik geloof dat als 
wij goed spel zullen laten zien, dit 
resulteert in punten.”.

Ontwikkelen
Hoe de toekomst er uit ziet voor 
Telstar Vrouwen? ,,Ik denk dat Telstar 
Vrouwen een mooie ontwikkeling zal 

doormaken de komende jaren 
waarin veel talent zal doorbreken. 
Dan, in combinatie met ervaren 
krachten, zal Telstar Vrouwen een 
team zijn waar andere teams in de 
komende jaren rekening mee 
moeten houden.”, aldus Bruinenberg. 
En dit is precies wat Telstar Vrouwen 
wil zijn: de beste opleidingsclub van 
Nederland die prestaties gaat boeken 
door een goede combinatie van 
talent en ervaring.

Het plan is om in de zomer van 2023 te starten met de bouw. Foto: Ron Pichel

Er komt een nieuw te bouwen Oosttribune.  Foto: Ron Piche
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Door Raimond Bos

In 2020 beleefde de Grote IJmuiden 
Quiz het vij�arig bestaan. Voor 
presentatrice Nel Luiken was dat het 
moment om afscheid te nemen. 
Team Kaairidders, toen winnaar van 
de quiz, nam het stokje over. De 
coronamaatregelen maakten het in 
2021 onmogelijk om op locatie te 
gaan quizzen, dus werd uitgeweken 
naar een online variant. Dit jaar was 
er een ander probleem: Thalia was 
niet langer beschikbaar als locatie. 
Het IJmuidense theater sluit de 
deuren en wordt verbouwd tot 
appartementencomplex. Ziedaar ook 
meteen het antwoord op één van de 
vragen die dit jaar gesteld werden. 
Presentatoren Dirk van Zonderen en 
Friso Huizinga namen de 24 deelne-
mende teams mee door de zeven 
rondes, variërend van actualiteiten 
en geschiedenis tot sport en kunst/

cultuur. Ook werd een blad met 
logo’s uitgedeeld. Beeldmerken die je 
dagelijks in de gemeente Velsen ziet 
hangen, maar waar je nauwelijks nog 
bij stilstaat. Als de tekst ontbreekt, 
blijkt het nog best lastig te zijn om 
de logo’s van bijvoorbeeld een 
bekende bakkerij of een onderwijsin-
stelling te herkennen.
En inderdaad, de quiz gaat nu niet 
meer uitsluitend over IJmuiden, maar 
over de hele gemeente Velsen. Het 
Wijkeroogpark in Velsen-Noord, de 
Spanjaardsberg in Santpoort-Noord 
en het fort Benoorden Spaarndam 
waren slechts enkele onderwerpen 
die aan de orde kwamen. Na drie 
ronden was het tijd voor een tussen-
stand. Het was al meteen spannend, 
want team Kweetnix stond met 22 
punten op de eerste plaats, op de 
voet gevolgd door team Velsen 
Inside Out en team Zeewijk, elk met 
20 punten. We peilen de meningen 

Quizfanaten enthousiast 
over Grote Velsen Quiz
Velsen - Meer dan honderd quizfanaten verzamelden zich vorige week 
woensdag in het BUKO Station om deel te nemen aan de Grote Velsen 
Quiz. In zeven ronden van elk acht vragen konden ze hun kennis van de 
gemeente Velsen testen. Aan het einde van een gezellige avond quizzen 
bleek het team met de naam Kweetnix de meeste vragen correct te 
hebben beantwoord. De prijs: een wisselbeker en een goed gevuld ‘Koop 
Lokaal-pakket’.

achter in de zaal, waar vier dames 
zich kostelijk vermaken, ondanks het 
feit dat ze maar weinig vragen goed 
beantwoord hebben. De reden voor 
dat laatste blijkt al snel: slechts één 
van de vier woont in Velsen. ,,De rest 
is import, dus wij zijn hier de outsi-
ders. We stonden op één na laatste 
in de tussenstand.’’ De dames maken 
zich geen illusies, maar hebben wel 
een leuke avond.
Ook de leden van team Barretonen 
Vooisies geniet van de quiz. Maken 
ze een kans op de beker? Ze weten 
het nog niet. Ze behoren met 33 
punten tot de vier teams die in de 
tussenstand op de zesde plaats 
staan, vooralsnog dus een goede 
middenmoter. ,,Het hadden 34 
punten kunnen zijn, maar we 
hebben één antwoord vlak voor het 
inleveren nog veranderd en toen 
bleek het fout te zijn.’’ Teamlid Willem 
legt uit dat de naam ontleend is aan 
de zanggroep Voices, waar ze lid van 
zijn. ,,Wil je erbij zetten dat we nog 
leden zoeken?’’ Het meedoen aan de 
quiz vinden ze unaniem ‘ontzettend 
leuk’, dus de kans is groot dat de 
mannen volgend jaar weer van de 
partij zijn. ,,Dan proberen we ook de 
dames mee te krijgen.’’
Na een avondje gezellig quizzen is 
het tijd voor de bekendmaking van 
de eindstand. Tot hun eigen verba-
zing blijken de leden van team 
Kweetnix het meeste over Velsen te 
weten. Het team is geformeerd uit 
twee andere quizteams (Asterix en 
Idé�x) die maandelijks deelnemen 
aan de quizzen van café Middelloo in 
Driehuis. Vorig jaar was Kweetnix 
online ook van de partij, maar toen 
ging het niet zo goed. ,,We hadden 
problemen met het invoeren van de 
antwoorden, de boel liep vast en 
daardoor eindigden we in de 
onderste regionen. We zijn nu eigen-
lijk verbaasd hoe goed we waren’’, 
vertellen Marion, John, Wouter, Joost 
en Alex. Van de 56 vragen hebben ze 
er 47 correct beantwoord. Trots 
namen ze de wisselbeker en het prij-
zenpakket in ontvangst. De poedel-
prijs voor het team met de laagste 
score ging naar De Buurtjes 
(20 punten).

Team Kweetnix had zichzelf onderschat en wint. Foto: Erik Baalbergen

Presentatoren Dirk van Zonderen en Friso Huizinga namen de 24 deelnemende 
teams mee door de zeven rondes. Foto: Erik Baalbergen

Regio - In het weekend van vrijdag 
11 november tot en met maandag 14 
november is de Velsertunnel (A22) in 
beide richtingen afgesloten. In dit 
weekend voert Rijkswaterstaat 
diverse werkzaamheden uit in en 
rond de tunnel. Verkeer wordt omge-
leid maar moet op drukke momenten 
rekening houden met ongeveer 30 
minuten extra reistijd.

Werkzaamheden
Tijdens de afsluiting combineert 
Rijkswaterstaat verschillende werk-
zaamheden om de hinder voor de 
weggebruikers te beperken. Zo vindt 
er dit weekend regulier onderhoud 
plaats aan de tunnel. Tijdens dit 
onderhoud inspecteren we de 
constructie, onderhouden we de 
systemen en wordt de gehele tunnel 
schoongemaakt. Zoals de wanden, 
kolken, camera’s, signaalgevers, 
geluidsbakens, hoogtedetectie, 
verkeerslichten en zichtmeting. Ook 
worden tijdens de afsluiting een 

tiental schades in de tunnel gerepa-
reerd die door aanrijdingen zijn 
ontstaan. 

Omleidingsroutes
De werkzaamheden starten vrijdag 
11 november om 20.00 uur en duren 
tot maandag 14 november 05.00 uur. 
Tijdens het werk is de tunnel in beide 
richtingen afgesloten. Verkeer wordt 
omgeleid via de Wijkertunnel (A9) en 
knooppunt Rottepolderplein. Verkeer 
van noord naar zuid kan gebruik 
maken van de calamiteitenbogen. 
Weggebruikers dienen rekening te 
houden met extra reistijd die op 
drukke momenten in het weekend 
kan oplopen tot ongeveer 30 
minuten. 

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebrui-
kers de omleidingsborden te volgen 
en de reis voor te bereiden met 
behulp van www.rws.nl/
werkzaamheden. 

Weekendafsluiting Velsertunnel 
van 11 tot 14 november

Houd rekening met circa 30 minuten extra reistijd! Foto: Bigstock

IJmuiden - Het is een vertrouwd 
gezicht hier in IJmuiden, vanaf zo’n 
beetje half oktober staat Verwijk’s 
Gebakkraam al meer dan 60 jaar op 
de Lange Nieuwstraat om iedereen 
te voorzien van olie- en krenten-
bollen, appelbeignets- en �appen en 
alles wat traditioneel hoort bij de 
viering van de wintermaanden. 
Toon Verwijk is de derde generatie, 
voorgegaan door zijn oma en vader 
Toon. Zijn zoon, ook Toon natuurlijk, 
staat al klaar. Toon zegt: ,,IJmuiden is 
altijd goed voor ons geweest en we 
doen graag een klein beetje terug.’’ 
‘Klein beetje’, is nogal een rekbaar 
begrip voor Verwijk want om te 
beginnen schenkt hij 180 tegoed-
bonnen aan de Voedselbank Velsen. 
De bon is goed voor vijf oliebollen of 
krentenbollen. En dat die overheerlijk 
zijn weten we inmiddels, gezien de 

drukte bij de gezellige kraam. ,,In 
deze tijd zal dat best goed terecht 
komen. Het is zwaar voor veel 
mensen, zeker om de feestdagen 
echt feestelijk te laten zijn.’’ 

Van oudsher
Ook traditie is dat Verwijk bij de 
intocht van Sinterklaas oliebollen 
doneert die dan worden uitgedeeld 
door de Pieten in en rond het winkel-
gebied van IJmuiden. ,,Dat doen we 
al van oudsher’’, zegt Toon. Ook die 
zullen ongetwijfeld met smaak veror-
berd worden en goed terecht komen. 
En alle kinderen die in de buurt van 
Verwijk’s Gebakkraam een met hun 
lampionnen een Sint-Maarten liedje 
komen zingen tussen 18.15 en 19.15 
op 11 november worden getrakteerd 
op een oliebol. ,,Want tradities zijn 
best belangrijk, zeker in deze tijd.’’ 

IJmuiden is goed voor Verwijk’s 
Gebakkraam en omgekeerd

Voedselbank Velsen krijgt ook lekkere oliebollen. Foto: aangeleverd

Schaaktoernooi 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Het Gymnasium Feli-
senum organiseert voor de 34e keer 
het jaarlijkse schaaktoernooi, dit jaar 
voor het eerst onder de naam Feli-
senum Open. Het toernooi vindt dit 
jaar plaats op vrijdagmiddag 18 

november van 15.00 uur tot ongeveer 
17.00 uur in het auditorium van de 
school aan de Van Hogendorplaan 2 
in Velsen-Zuid. In de schaduw van 
grote broer Tata Steel Chess en in 
navolging van de hitserie The Queens 
Gambit kunnen leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen 
in de IJmond hun schaakkunsten 

laten zien. Het maakt niet uit van welk 
niveau ze zijn. Ook een aantal leer-
lingen van klas 1 van het Felisenum 
zal aanhaken. Schaken kent een grote 
groei in populariteit, dus is dit een 
mooie aanleiding om kennis te maken 
met dit eeuwenoude bordspel. Het 
schaaktoernooi is ook toegankelijk 
voor publiek.
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Byzantijnse koorzang in de 
Oud-Katholieke kerk
IJmuiden - Op zondag 20 november 
2022 klinkt er Byzantijnse koorzang 
in de Oud-Katholieke kerk te 
IJmuiden. Zo wordt de laatste zondag 
van het Kerkelijk jaar gevierd, ook wel 
Zondag van de Voleinding genoemd. 
Het parochiekoor, uitgebreid met 
koorzangers van diverse kerken in de 
regio, zingt in de feestelijke eucharis-
tieviering meerstemmige koorzang 

en acclamaties uit de Byzantijns-
orthodoxe traditie. De week erna 
begint de Advent, een sobere maar 
verwachtingsvolle periode als voor-
bereidingstijd op het Feest van 
Kerstmis. Oud-Katholieke Kerk, adres: 
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden. 
Aanvang viering 10:00 uur, toegang 
vrij, voor verdere inlichtingen: 
pastoor Harald Münch, 06-15655684. 

Driehuis - Een soepje van aardpeer, 
pesto van palmkool en natuurlijk 
worteltjes. Dat werd geserveerd op 
de feestelijk startborrel van Stichting 
Wortels enzo. Zo’n 50 enthousiaste-
lingen verzamelden zich afgelopen 
zaterdag in het Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis om te proosten 

op de start van dit initiatief.  Wortels 
enzo staat voor verbinding. ,,We 
willen samen met buurtbewoners 
groene projecten in de gemeente 
Velsen realiseren, en zo inwoners 
verbinden met elkaar en met de 
natuur,” vertelt Jessica van Doorn, 
initiatiefneemster van de stichting. 

Wortels enzo op de kaart. Foto: aangeleverd

Stichting Wortels enzo 
feestelijk van start

,,Moestuinen, bloementuinen, fruit-
tuinen, voedselbossen, tiny forests, 
alles is mogelijk, als het maar groen is 
en samen met buurtbewoners wordt 
gerealiseerd.’’ Jessica startte in het 
voorjaar van  2021 samen met buur-
vrouw Mette Stam en IJmuidenaar 
Wout Jongejans een moestuin tegen-
over de schouwburg. Aangestoken 
door het succes startten Ilja Hoftijzer 
en Irene Verweij dit voorjaar een 
buurtmoestuin op een voormalig 
voetbalveld van Waterloo in Driehuis. 
Ook hier gaat het niet primair om de 
opbrengst, maar om de verbinding. 
Vorige week vierde buurttuin Waterloo 
hun eerste oogstfeest samen. Zo is het 
idee geboren om een stichting op te 
richten die Velsenaren helpt bij het 
realiseren van nog meer groene en 
sociale buurtinitiatieven. Petra de Boer, 
samen met Jessica en Ilja bestuurslid 
van het eerst uur: ,,We hebben nog 
veel meer ideeën voor groene buurt-
projecten. Maar we willen vooral 
andere Velsenaren die ook samen hun 
eigen buurt willen vergroenen met 
raad en daad bijstaan.”  Meer infor-
matie: E-mail: hallo@wortelsenzo.nl, 
www.wortelsenzo.nl.  

IJmuiden - In mei 2022 heeft 
Sylvana de brasserie aan het 
Velserhof overgenomen en de naam 
veranderd in Brasserie Sylz. Brasserie 
Sylz schenkt heerlijke, prijswinnende 

ko�e, uiteraard met vers gebak, 
serveert een lekkere lunch en als het 
tijd is voor een borrel zijn er huisge-
maakte borrelhapjes. Gewoon 
genieten dus. 

IJmuiden - Op zondag 13 november 
en op zondag 11 december van 
14.00 uur tot 15.00 uur geeft Cor 
Oudendijk in het Zee- en Havenmu-
seum een presentatie over de 

geschiedenis van de sluizen van 
IJmuiden met speciale aandacht voor 
de bouw van de nieuwe Zeesluis 
IJmuiden. 
Cor Oudendijk, voorzitter van het 

Brasserie Sylz, waar genieten 
gewoon is!

Themamiddagen 
‘De sluizen van IJmuiden’

Brasserie Sylz is gezellig en serveert overheerlijke ko�e, lunches en uitgebreide 
borrels. Foto: aangeleverd

Presentatie over de geschiedenis van de sluizen. Foto: aangeleverd

Even voorstellen
Sylvana heeft van jongs af aan in 
verschillende horeca gelegenheden 
gewerkt, ook heeft ze nog twaalf jaar 
in de zorg gewerkt én in de horeca. 
Want dat zit in je bloed. Toen kwam 
de kans om een brasserie voor zich-
zelf te beginnen en die kans liet ze 
natuurlijk niet schieten. Haar man 
Rens Nobels ondersteunt haar graag. 
Rens heeft een discotheek in 
IJmuiden gehad en heeft naast de 
brasserie nog een eigen baan. Hij zal 
dus niet altijd aanwezig zijn.  

Bruisen
Het Velserhof is gevestigd aan het 
Marktplein en is erg toegankelijk 
voor iedereen, het is er gezellig. 
Samen met het oude team is de bras-
serie opgefrist en er staan verbou-
wingen op stapel om het nog �jner 
te maken voor zowel gasten als het 
team. De planning is om in januari 
2023 de keuken te verbouwen zodat 
er meer capaciteit voor de lunch 
komt. De buitenkant heeft al een 
heel eigen stijltje en Sylz bruist nog 
van de plannen. https://brasseriesylz.
nl.

museum, heeft 11 jaar gevaren op de 
grote vaart, was 12 jaar bergingsex-
pert bij voormalig sleep- en 
bergingsbedrijf Wijsmuller, 10 jaar 
Havenmeester van Amsterdam en 
daarna Rijkshavenmeester van het 
Noordzeekanaal gebied. De presen-
tatie duurt een uur en na a�oop is er 
gelegenheid om met begeleiding de 
expositie ‘Op de sluizen van 
IJmuiden’ te bezoeken en een thema-
�lm te zien in de �lmzaal. Nu bezoe-
kerscentrum SHIP voorlopig is 
gesloten hoopt het museum hiermee 
in een behoefte te voorzien om het 
publiek te informeren over deze 
unieke werken. Het museum ligt ook 
op loopafstand van het sluizencom-
plex. Het bijwonen van de presen-
tatie kost euro 5,00, inclusief een 
kopje ko�e of thee, maar exclusief 
entree voor het museum. De muse-
umkaart is geldig. Inschrijven vooraf 
voor deze middagen kan via de 
website van het museum www.
zeehavenmuseum.nl. Adres: Haven-
kade 55, IJmuiden.

IJmuiden - VERON Kennemerland en 
Radio Club Kennemerland zijn geza-
menlijk actief voor alle o�ciële radio-
zendamateurs in de regio Kennemer-
land inclusief de Haarlemmermeer. Op 
zaterdag 12 november 2022 houden 
deze clubs een gezamenlijke open 
dag. Gedurende deze dag worden er 
enkele van de zeer interessante 
facetten van het zendamateurisme 
gedemonstreerd. Van 10.00 tot 16.00 
uur is iedereen welkom in het clubge-
bouw van RCK aan de Westerduinweg 
9 in IJmuiden.  In het clubgebouw in 
IJmuiden is een radiostation speciaal 
ingericht om deel te nemen aan radio-
wedstrijden. In deze contesten wordt 
meegedaan onder de speciale roep-
letters PA6Y. Radiozendamateurs 
houden zich naast de genoemde 
wedstrijden verder bezig met analoge 
en digitale radiotechniek, amateur-

televisie, elektronica, computer, 
propagatie op de verschillende golf-
lengtes, het noorderlicht, de zonnecy-
clus, radiosignalen kaatsen op de 
maan, antennes, satellieten enz. Maar 
ook het oude vertrouwde Morse 
wordt nog steeds volop gebruikt. Op 
deze open dag is er een workshop 
Morse waarbij iedereen ook zelf mag 
proberen, met punten en strepen, 
letters te seinen. Het mooie is dat 
iedereen die dat wil ook radiozend-
amateur kan worden. Luisteren mag 
altijd en na het a�eggen van een o�-
cieel examen kun je een registratie 
(vergunning) aanvragen om ook te 
mogen zenden op de bij internatio-
nale afspraken aan zendamateurs 
toegewezen radiofrequenties. Adres: 
Westerduinweg 9 IJmuiden, Toegang: 
gratis. Meer info op: https://a20.veron.
nl en www.pi4rck.net. 

Open dag bij radiozendamateurs

IJmuiden - Op zondag 20 november 
presenteert het ZondagMiddagPodium 
een optreden van Shantykoor Nortada 
in Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Planetenweg 338, IJmuiden.  Onder 
leiding van dirigent Frans Sueters zingt 
het koor liederen over de zee, die 
vroeger op zeilschepen werden 

gezongen ter ondersteuning van de 
werkzaamheden aan boord. De voor-
stelling begint om 14.00 uur en vanaf 
13.30 uur is de zaal open. Kaarten à 
5,00 euro (inclusief een consumptie) 
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255 510652, Buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden.

Shantykoor Nortada in 
Buurtcentrum De Dwarsligger

IJmuiden - ‘11 november is de dag 
dat mijn lichtje branden mag’. De 
avond dus dat de kinderen met 
lampionnen langs de deuren gaan en 
na het zingen van traditionele ofwel 
wat hippere liedjes een lekkernij 
krijgen. Als ze die avond bij Frederik 
Ambachtelijke Friet op het Markt-
plein hun stemmetjes laten horen 
krijgen ze een lekker puntzakje verse 
friet!  Want verse friet is wel waar 
Frederik Ambachtelijke Friet van 
Remco Natzijl en zijn zoon Sem 
lokaal om bekend staat. Al ver voor 
de verhuizing naar het nieuwe pand 
dat een gezellig, luxe ingericht, cafe-
taria met terras is geworden trou-
wens. De verse friet wordt geleverd 
direct aan de bezoekers en afhalers 

van Frederik, maar ook aan diverse 
restaurants. Remco: ,,De aardappels 
worden ter plekke gesneden, voorge-
bakken en meteen uitgeleverd. Dus 
zonder tussentijds te koelen want 
dan is het geen echte vérse friet 
meer. Beroemd is ook het ‘frietje 
stoofvlees’ en de lekkere belegde 
broodjes en andere snacks. Er zijn 
verschillende plates inmiddels aan 
het assortiment toegevoegd. Onder 
de naam ‘special fries’ onder andere 
met saté, hamburger, stoofvlees en 
berenhap. Remco zegt: ,,Het is 
traditie geworden dat de kinderen 
als afsluiting van een leuke avond 
een frietje komen halen. Ben 
benieuwd of ze de weg naar het 
Marktplein ook gaan vinden.’’ 

Een frietje voor een liedje op 
Sint-Maarten
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Door Raimond Bos

Een mantelzorger is iedereen die op 
vrijwillige basis langdurig de zorg voor 
een dierbare op zich neemt. 
Een volwassene voor zijn partner, een 
kind voor zijn vader of moeder, maar 
ook buren kunnen mantelzorgers zijn. 
Uitgangspunt is dat iemand meer dan 
vier uur per week aan de zorg besteedt 
gedurende een periode van ten minste 
drie maanden. 
Velsen telt ongeveer 2700 geregis-
treerde mantelzorgers. Vermoedelijk 
zijn er nog meer, omdat niet iedereen 
zich ervan bewust is mantelzorger te 
zijn. Daarom plaatst de gemeente 
oproepen aan mantelzorgers om zich 
te melden. 
Zo kunnen ze geïnformeerd worden 
over de mogelijkheden tot ondersteu-
ning. Hiermee kan in veel gevallen 
worden voorkomen dat mensen het te 

zwaar krijgen met het uitvoeren van 
de zorgtaken. 

Ondersteuning
Marion is inmiddels bijna drie jaar 
mantelzorger voor haar vader, die in 
het W.F. Visserhuis in IJmuiden woont. 
Omdat hij in het woonzorgcentrum 
kan terugvallen op de ondersteuning 
van het daar aanwezige personeel, zou 
mantelzorg voor hem niet strikt nood-
zakelijk zijn. 
Het is een bewuste keuze geweest van 
Marion en haar broer om hun vader 
beurtelings bij te staan in wat alle-
daagse klusjes. ,,Ik doe bijvoorbeeld de 
was voor hem. Je kunt ook alle 
kledingstukken voorzien van een 
labeltje en het naar de wasserette 
laten brengen, maar dan is er altijd een 
kans dat er kledingstukken zoekraken. 
Ook zijn er bepaalde kledingstukken 
die ik op een apart programma was. 

Gevoel van saamhorigheid en herkenning 
tijdens Dag van de Mantelzorg

Verder doe ik boodschappen voor hem 
en ik verzorg zijn administratie. Ook ga 
ik met hem mee als hij voor controle 
naar het ziekenhuis moet. Hij kan 
natuurlijk ook met de RegioRijder 
gaan, maar dan is hij toch wel veel tijd 
kwijt. Bovendien: het is mijn vader, hè. 
Hij heeft voor mij gezorgd, nu zorg ik 
voor hem.’’ Het is soms even puzzelen 
in de agenda, want soms vinden die 
ziekenhuisbezoeken plaats onder 
werktijd. ,,Gelukkig heb ik een �exibele 
werkgever.’’ 

Tegoedbon
Voor Marion is het de tweede Dag van 
de Mantelzorg. Vorig jaar was ze ook 
van de partij, een jaar eerder vond de 
bijeenkomst niet plaats vanwege de 
coronamaatregelen. 
,,Het is leuk dat ze op deze manier aan 
je denken’’, reageert ze. 
Alle mantelzorgers kregen zaterdag 
naar keuze een tegoedbon voor Film-
theater Velsen of een bon van de Haar-
lemse Bakker. Marion koos voor de 
laatste optie, maar houdt het cadeau 
niet zelf: ,,Die geef ik aan mijn vader.’’

IJmuiden - Met twee bijeenkomsten in de publiekshal van het gemeente-
huis bood de gemeente Velsen haar mantelzorgers zaterdag een moge-
lijkheid even een momentje voor zichzelf te creëren. Even niet hoeven 
denken aan de alledaagse zorgtaken en intussen lotgenoten ontmoeten 
die precies begrijpen in welke situatie je zit. Een paar uurtjes me-time, 
noemt wethouder Marianne Steijn het. ,,Want mantelzorgers zorgen heel 
goed voor anderen, maar voor zichzelf zorgen is vaak moeilijk voor ze.’’

Een paar uurtjes ‘me-time’ voor de mantelzorgers. Foto: Bos Media Services

Gebedswandeling Hart voor IJmuiden
IJmuiden - Hart voor IJmuiden is een 
initiatief vanuit een groep Christenen 
om op een positieve manier iets bij 
te dragen aan IJmuiden en haar 
inwoners. Er worden verschillende 
acties en activiteiten georganiseerd 
die maken dat IJmuiden een beetje 
mooier wordt. Diane de Vos, lid van 
de Petrakerk in IJmuiden zet zich in 
voor Hart voor IJmuiden. Zij vertelt: 
,,In onze activiteiten willen we 
mensen een thuisgevoel bieden, een 
plek waar mensen rust kunnen 
ervaren. Zo willen we mensen aan 
elkaar verbinden en mogelijkheden 
tot ontmoeting bieden. Wij werken 
vanuit een geraaktheid door Gods 
liefde. Bij ons kun je terecht met al je 
vragen en twijfels over God en 
geloven.” Zo worden in de komende 
maanden Gebedswandelingen geor-

ganiseerd op de volgende data: 17 
november en 15 december. De start 
van die wandelingen is om 10.00 uur 
bij de Petrakerk, Spaarnestraat 8 in 
IJmuiden. Diane: ,,Wij zorgen voor 
ko�e of thee, jij voor het gesprek. . 
We wandelen ongeveer een uur. 
Daarna kun je nog blijven om samen 
ko�e te drinken en te bidden.”
Ook heel gezellig: 9 december is er 
bij Sluis 751 op de Lange Nieuwstraat 
een buurtmaaltijd, aanvang 18.00 
uur. Iedereen mag aanschuiven om 
te genieten van een heerlijk driegan-
genmenu. Graag uiterlijk donderdag 
8 december 12.00 uur opgeven via 
hartvoorijmuiden@gmail.com of 
06-24433548 (Willemien). De maal-
tijd is kosteloos, een bijdrage natuur-
lijk welkom en de gesprekken onbe-
taalbaar. www.hartvoorijmuiden.nl. 

Tweede week Kunstlijn Velsen
Velsen - De Velsense kunstlijn 2022 is 
dit jaar voor het eerst gedurende twee 
weekenden van 11.00-17.00 uur. De 
hevige regenval hield afgelopen 
zondag meer bezoekers thuis dan de 
kunstenaars gewend zijn. Het aanko-
mende weekend is er gelukkig nog 
een tweede kans om meerdere loca-
ties in Velsen en omgeving te 
bezoeken. Op de website van kunst-
lijnhaarlem.nl staat een totaalover-
zicht. In Velserbroek worden meer dan 
200 kunstwerken van Mariska 
Hofman, Mariska Hofman-Gáspár en 
Petra C.M. Meskers geëxposeerd in de 
Kunstlijn locatie Mariartho, Manden-
makerstraat 13- 15, Velserbroek. In 
Santpoort Zuid houdt Larissa Neslo 
heeft “open atelier” in de Louise de 
Colignylaan 9. In Velsen Zuid bij Wage-
nenaar van Co werken van Jeroen 
E�ern , Annalinda Wagenaar en Sasja 
Wagenaar , zij ontvangen iedereen 
graag aan de Genieweg 14, 1981 LN 

Velsen-Zuid . Bettine Heslinga, Henk 
Zwanenburg en anderen houden 
“open atelier” in Raadhuis voor de 
Kunst, daarnaast is er de Centrale 
presentatie van ruim 20 kunstenaars 
in Raadhuis voor de Kunst in de Toren-
straat 7, 1981BC Velsen Zuid. Iedereen 
is welkom om de exposities te komen 
bezoeken op zaterdag 12 en zondag 
13 november van 11.00 tot 17.00 uur. 
Toegang op alle locaties gratis.

IJmuiden - Gewoontegetrouw wordt 
weer een herdenkingsdienst voor de 
gevallenen op zee georganiseerd. 
Deze samenkomsten vinden sinds de 
tweede wereldoorlog jaarlijks plaats. 
Aanvankelijk werden de zeevarenden 
herdacht die in de periode 1939 - 
1945 het leven hebben gelaten of 
daarna op een mijn waren gelopen. In 
IJmuiden worden inmiddels naast de 
tanker de Maassluis ook de scheeps-
rampen met de vissersschepen 
Larissa, Catharina Duyvis en Victory 
herdacht. De herdenking wordt 
verzorgd door de heer Jan Ham van 
het Protestants Koopvaardijwerk 
Amsterdam. Mocht u het op prijs 
stellen dat er in zijn toespraak een 

naam genoemd wordt, dan kunt u 
contact opnemen. Telefoon: 
0619013866. Voorgangers in de dienst 
zijn ds. Cees Haasnoot (Nieuwe kerk), 
pastor Harald Münch (Engelmundus-
kerk) en ds. Leon Rasser (Protestants 
Koopvaardijwerk Amsterdam). Het 
orgel wordt bespeeld door organist 
Ary Rijke. Het Scheveninger mannen-
koor verzorgt de muzikale omlijsting. 
de dienst plaats in de Nieuwe kerk in 
de Kanaalstraat in IJmuiden. De 
datum is 13 november, de aanvangs-
tijd is 15:30. Parkeerplaats is in ruime 
mate gratis beschikbaar. Na a�oop is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop ko�e of 
thee.

Herdenkingsdienst zeevarenden

IJmuiden aan Zee - Wie toevallig 
zondagavond om 17.00 bij de Kop 
van de Haven of op het Forteiland 
verbleef, was getuige van een niet 
alledaags schouwspel. In een onaan-
gename regenbui voer de ferry naar 
New Castle vlak langs de aanleg-
steiger aan de achterzijde om Fortei-
land heen. Om vervolgens via de 
noordzijde in plaats van de zuidzijde 
richting Noordzee te varen. Een mooi 
schouwspel, wat maar zelden te zien 
is. Eén en ander heeft met de wind-
richting en stroming te maken, wist 
een van de toeschouwers te vertellen. 

Ferry naar New Castle kiest alternatieve route 
richting Noordzee

Tekst en foto: Arita Immerzeel.

Het was een gedenkwaardige avond. Foto: aangeleverd

Driehuis - Woensdag 2 november 
trad de 100- jarige club RKVV Velsen 
op als gastheer voor haar sponsors bij 
Villa Westend, een trouwe sponsor 
van de club. De goed bezochte avond 
begon met een tafelgesprek, geleid 
door Leo Driessen, die al heel veel jaar 
zowel een trouwe Telstar fan als tele-
visiecommentator is. Aan tafel meer 
dan 100 jaar betaald voetbal ervaring 
bij elkaar. Heinz Stuy, drie Europacups, 
nul doelpunten tegen, Pieterrrrrrr de 
Waard, 18 jaar verbonden aan SC 

Telstar, Hennie Meijer ,oud internati-
onal, die gespeeld heeft bij clubs als 
Ajax, SC Heerenveen en FC 
Groningen, en Martin Haar. Laatste 
was Nederlands voetballer van het 
jaar 1982 en oud speler van o.a. HFC 
Haarlem, en vervolgens had hij een 
mooie trainerscarrière bij AZ Alkmaar 
en is oud hoofdtrainer van de RKVV 
Velsen. Een illuster gezelschap dus en 
een avond vol anekdotes. De heren 
gaven desgevraagd ook hun visie op 
de sportieve toekomst van de RKVV 

Geslaagde sponsoravond RKVV

Velsen en waren het er over eens dat 
‘je er alles uit moet halen wat er in zit, 
maar dat dit in het huidige voetbal 
niet meer kan zonder sponsoring’. 
Ook gaven zij hun mening over de 
aanpak van Louis van Gaal in aanloop 
naar het aankomende WK in Qatar en 
de meesten weten uit eigen ervaring 
dat van Gaal er alles aan zal doen om 
een goed resultaat te behalen.

Hans Nijland
Na de pauze was het de beurt aan 
Hans Nijland als hoofdact voor de 
sponsoravond. Hij vertelde enthou-
siast en soms met licht Gronings 
dialect over zijn belevenissen en 
successen in zijn 23- jarige loopbaan 
als directeur van FC Groningen. De 
meeste van deze verhalen zijn terug 
te lezen in zijn boek ‘Boeren bluf op 
de transfermarkt’, al wist Pieter de 
Waard met stelligheid te vertellen dat 
er twee verhalen met Hans, waar hij 
als voorzitter van Telstar bij betrokken 
was, het boek niet gehaald hadden. 
Na a�oop was er een borrel en was er 
tijd om te netwerken. Hans Nijland 
zette zich achter de tafel en elke 
bezoeker ging daardoor met een 
persoonlijk door hem gesigneerd 
boek en het Eeuwmagazine van de 
100 jarige RKVV Velsen, naar huis.

Zie voor het hele verhaal onze website: 
www.jutter.nl
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 sportman  6 kerkbewaarder  12 militaire overval  
13 brandstof  15 enigma  18 zeuren  20 informatie-technologie  
21 roofdier  23 met name  24 ieder  25 voertuig  26 maand  
27 zangnoot  29 ad interim  30 titel  32 laatstgenoemde  33 
omslagrok  36 eiergerecht  39 strafwerktuig  40 ontkenning  41 
goor  44 aantekenboek  47 pers. vnw.  48 namelijk  49 zangnoot  
50 motorschip  52 Ierse verzetsgroep  53 vervoermiddel  55 
ijdeltuit  56 slee  58 moeder-overste  60 blijkens de akten  
61 suikersiroop  64 ingetogen  67 heilige stier  68 plan  69 
elfenkoning  70 handelend optreden.

Verticaal: 2 brandgang  3 bergplaats  4 vordering  5 ridder  7 
insect  8 bladgroente  9 broodsoort  10 water in Utrecht  11 
epistel  14 intiem  16 kaartenboek  17 soepel  18 tweestrijd  19 
muggenlarve  22 vogelproduct  28 test  31 geul  34 behoeftig  
35 ijzerhoudende grond  37 een zekere  38 plechtige gelofte  
41 tuinkamer  42 inning  43 aardbol  44 dierentuin  45 grappig  
46 beroemd vioolbouwer  47 pl. in Amerika  51 oefentijd  54 of 
dergelijke  57 snuiftabak  59 riv. in Noord-Brabant  62 werkplaats 
(afk.)  63 Engelse titel  65 pl. in Gelderland  66 honingdrank.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68

69 70

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 in Heemstede. 
Lekker puzzelen voor een heerlijke 
� es wijn. De CORETTE is huiswijn 
van Wijnkoperij de Gouden Ton. 
De Chardonnay is één van de 
meest populaire. Door haar lichte 
houtlagering en frisse fruit smaakt 
deze wijn heerlijk bij de gevulde 
borreltafel en bij de mediterrane 
keuken zorgt de zachte kruidigheid 
voor een � jne wijn-spijscombinatie. 
CORETTE-actie tot 20 november:
alle 8 CORETTE wijnen 5+1 gratis!
Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
14 november, 17.00 uur naar: 
puzzel@jutter.nl onder vermelding van 
kruiswoordpuzzel, voorzien van uw 
naam, telefoonnr. 
en e-mailadres.
De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail 
waarmee de gewonnen 
� es wijn afgehaald kan 
worden bij Wijnkoperij 
De Gouden Ton in 
Heemstede. Over de 
uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
Succes!

Oplossing

 6 1 3  65 48  18 19 57

Succes!

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens 
onderwerp aan de hand van een foto en naar aanleiding 
van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evene-
ment of gewoon een van de mooie taferelen die IJmuiden 
biedt. In deze vierhonderdvijftigste a�evering aandacht 
voor het zware weer in de kottervisserij.

Door Erik Baalbergen

Al jarenlang leveren de weekenden dikwijls haast idyllische 
plaatjes op van viskotters in onze Vissershaven. Na een week 
op zee komen veel kotters vrijdags ‘thuis’. Na het lossen van de 
vangst en het schoonmaken en gereedmaken van het schip 
voor de volgende reis gaat de bemanning naar huis om uit te 
rusten en bij hun gezinnen en vrienden te zijn. De kotters 
blijven dan achter aan de kades, om in de nacht van zondag op 
maandag weer uit te varen.

Weekendgasten
Voorheen lagen de kotters in de weekenden soms rijen dik 
langs onze kades, maar in de loop der jaren is het aantal week-
endgasten langzaam afgenomen. Op deze foto, gemaakt 
tijdens een vroege zaterdagmorgen bijna twee weken 
geleden, lijkt de Vissershaven weer lekker vol te liggen. Een 
fraai plaatje met helaas een bittere smaak. Naast de gebruike-
lijke boomkorkotters uit onder meer Urk, Katwijk en Goede-
reede als vaste weekendgasten zijn er nu, midden in het garna-
lenseizoen, veel garnalenkotters uit vooral het noorden van 
onze provincie op bezoek. Vele meren doordeweeks af aan de 
Trawlerkade om hun lading direct te lossen in vrachtwagens. 
Veel van deze garnalenkotters overweekenden in IJmuiden. Ze 
liggen dan met soms vier of vijf naast elkaar aan de kant.

Bitter
Maar dan de bittere smaak. Naast de weekendgasten ligt er 
een groeiende groep kotters de hele week aan de kade om een 
dieptrieste reden. Ze zijn afgedankt en worden ontmanteld. 
Het is zwaar weer voor de kottervisserij. Veel vissers moeten 
hun vistuig noodgedwongen aan de wilgen hangen. Een groot 
deel van de Nederlandse kottervloot dreigt te verdwijnen. In 
de diverse media zien we steeds meer schrijnende berichten 
over noodlijdende kottervissers, verdwijnende familiebe-
drijven en laatste reizen van viskotters.

Aanlandplicht, regels, minder ruimte, dure brandstof
De afgelopen jaren heeft de kottervisserij heel wat moeten 
incasseren, onder meer door strenge regelgeving vanuit de EU. 
Zo werd enkele jaren geleden de ‘aanlandplicht’ ingevoerd. 
Vissers mogen ondermaatse en dus vaak jonge vis en boven-
het-quotum gevangen vis niet meer overboord gooien, maar 
moeten deze aan land brengen waar het wordt vernietigd. De 
EU hoopt dat vissers hierdoor selectiever gaan vissen. Daar-
naast maakte de EU, onder druk van Franse vissers, een einde 

aan de pulsvisserij. Bij deze vangstmethode voor platvis wordt 
de vis van de bodem opgeschrikt met behulp van kleine elek-
trische schokjes in plaats van zware ‘wekkerkettingen’ die de 
zeebodem omploegen. Veel kottervissers hebben geïnvesteerd 
in deze brandstofbesparende en minder zeenatuurbelastende 
innovatieve vangstmethode. Pulsvissen scheelt de helft in 
brandstofverbruik, en is dus beter voor milieu en porte-
monnee. Maar nee, door EU-regelgeving is het pulstuig op de 
plank verdwenen. Bovendien krijgen de zeevissers steeds 
minder ruimte om te vissen door de aanleg van windmolen-
parken en ‘natuurgebieden’ op zee. Ook kan Groot-Brittannië 
sinds de Brexit bepalen dat Nederlandse vissers niet meer in 
Britse wateren mogen vissen. En de Noren willen geen Neder-
landse boomkorvissers in hun wateren hebben, terwijl 
vissoorten door het opwarmende zeewater wel steeds noorde-
lijker gaan zwemmen. Ten slotte maken de hoge brandstof-
prijzen het vissen niet meer rendabel. In tegenstelling tot in de 
ons omliggende landen krijgen onze vissers geen compensatie 
voor de door de oorlog in Oekraïne explosief gestegen 
brandstofprijzen.

Noodweer
De Nederlandse kottervisserij zit in extreem zwaar weer. Perso-
neel is nauwelijks meer te vinden. Familiebedrijven, die ons al 
generatieslang voorzien van verse en gezonde zeekost, 
dreigen te verdwijnen. Het minimaliseren van de vloot heeft 
natuurlijk gevolgen voor de bedrijvigheid rond de visserij, 

zoals toeleveranciers, visafslagen en visverwerkende bedrijven. 
Vissersgemeenschappen als Urk en Stellendam zullen er zeker 
onder gaan lijden. En de overheid? Er was al geen serieuze 
tegenactie bij het EU-pulsvisserijverbod. Het beleid lijkt er nu 
op gericht om de kottervisserij de nek om te draaien. Brand-
stofvergoeding voor kottervissers blijft uit. Alles moet groen, 
ten koste van wie en wat dan ook. O ja, de vissers kunnen 
gebruik maken van de ‘saneringsregeling visserij’, een uitkoop-
regeling van de overheid. Deze heeft hiervoor 155 miljoen 
euro beschikbaar. Vissers kunnen zich onder voorwaarden 
aanmelden. Gesaneerde viskotters moeten voor 1 april 2024 
worden gesloopt. Het geld dat de vissers krijgen mag niet 
gebruikt worden om andere initiatieven in de visserij te 
ontplooien. Die voorwaarden komen natuurlijk knalhard aan 
bij de hardwerkende vissers, de vissersfamilies en de vissersge-
meenschappen. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moeten 
ook de garnalenvissers het binnenkort ontgelden. Vanaf 1 
januari 2023 krijgen zij te maken met strenge regels rond stik-
stofnormen, urenregelingen en vaarvolgsystemen. Deze leiden 
tot extra beperkingen en kosten. De Nederlandse visserij heeft 
in het verleden aangetoond veerkrachtig te zijn, maar is zij nog 
in staat om de huidige crisis te overleven? Kunnen we over tien 
jaar nog zulke plaatjes in onze haven maken? Het gaat natuur-
lijk niet om de mooie plaatjes maar om het feit dat er nog 
kotters zijn om verse vis uit onze eigen Noordzee te halen. 
Verse en gezonde Noordzeevis zou wel ‘ns zeldzaam kunnen 
gaan worden...

Zwaar weer in de 
kottervisserij

Volle bak aan de Trawlerkade. In het midden en rechts daarvan zien we de garnalenkotters. Links van het midden steken de gieken van enkele 
ontmantelde kotters boven die van de kleinere garnalenkotters uit. Foto: Erik Baalbergen








