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Driehuizenaar Ron Lindeman al 
40 jaar groot Sint Maarten-fan
Door Arita Immerzeel

Driehuis - ‘Elf november is de dag, 
da-hat Sint Maarten, da-hat Sint 
Maarten....’ In de straten van Driehuis 
klinken liedjes over lichtjes en rijke 
mannen, die gul geven. Lampionnen 
kleuren de blije gezichtjes van 
kinderen bij. Het is droog en zacht 
herfstweer. Op de Hofdijklaan 
nummer 11 kleuren vele licht-
snoeren de voortuin van Ron 
Lindeman (72). Al zo’n 40 jaar 
versiert Ron zijn voortuin met een 
overdaad aan gekleurde lichtjes. 
,,Ooit begon ik met brandende 
fakkeltjes. Maar sinds een jaar of vijf 
ben ik wegens milieubezwaren over-
gestapt op elektrische verlichting. Al 
die 40 jaren heb ik daar zo’n plezier 
in! Ik hang alle lichtjes ‘s middags op 
en haal alles ‘s avonds laat weer 
binnen. Het is veel werk, maar ik 

krijg er zoveel leuke reacties op. Het 
zijn de ouders van toen, die nu met 
hun kinderen hier langs komen 
lopen. En straks zijn zij opa en oma”, 
aldus een vrolijke Ron. Hij heeft als 
kind ook leuke herinneringen aan 
Sint Maarten. ,,Het was zo �jn om 
jaarlijks langs de deuren te gaan en 
snoep te krijgen. In die tijd had je 
ook ‘rommelpotterij.’ Dan kreeg je 
een centje. Kreeg je dat centje niet, 
dan zong je over rommelpotterij, zo 
van, geef me een centje, anders ga ik 
uw deur voorbij.”
Vriendin Anneke Uijtendaal (87) vult 
de beleving aan. ,,Er staat een schaal 
met 80 traktaties klaar. Op afstand, 
dat moet wel in verband met corona. 
Het is van oorsprong een katholiek 
feest, Sint Maarten. Wij hebben al 
jaren de traditie, om deze avond 
erwtensoep te eten. We vieren als 
het ware het begin van de winter. 

Velsen - Geen intocht van Sinterklaas 
dit jaar in IJmuiden maar gelukkig 
wel een leuk Sinterklaasfeest in de 
Stadsschouwburg aanstaande 
zondag. De jongste dansers van 
DanceWorks Velsen staan samen met 
Sinterklaas en zijn Pieten op het 
podium. 
In deze nieuwe voorstelling, die te 
zien is om 14.00 of 16.00 uur, maakt 
Sinterklaas zich zorgen. De tijden 
veranderen steeds sneller, althans zo 
lijkt het, en de cadeauwensen 
worden ook steeds groter. Telefoons, 

computers… je kunt het zo gek niet 
bedenken. De Sint vraagt zichzelf af 
of hij het allemaal nog wel bij kan 
benen of dat hij toch te oud begint te 
worden. Hij vertrekt op reis naar 
twee goede vrienden, de Kerstman 
en Sint Maarten, op zoek naar advies. 
Natuurlijk wordt hij in zijn kielzog 
gevolgd door zijn trouwe Pieten.

Kaarten voor deze spetterende voor-
stelling voor het hele gezin zijn 
verkrijgbaar via Stadsschouwburg 
Velsen.

Geen intocht maar wel een leuk 
Sinterklaasfeest in IJmuiden

Het wordt zondag weer een groot feest in Stadsschouwburg Velsen. 
Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

Omdat voortdurend de bel gaat, 
lopen we de hele avond heen en 
weer.” 
De reden dat Ron ieder jaar zo 
uitpakt is de vrolijkheid, die het met 
zich meebrengt. ,,Het is zó leuk voor 
de kinderen. Al twee generaties en 
straks drie, genieten ervan. Hoe leuk 
is dat!”

Ook dit jaar gingen kinderen met hun lampionnen maar al te graag langs de Hofdijklaan nummer 11. Foto: Arita Immerzeel

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

SC TELSTAR 
-

ADO DEN HAAG
VRIJDAG 19 NOVEMBER 20.00 UUR

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

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

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

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

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!





Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe maat-
regelen aangekondigd die vooral voor de 
horeca voelbaar zijn. Ik leef dan ook mee 
met de ondernemers die hun hoofd maar 
net boven water kunnen houden. Het 
duurt ook lang. Te lang. Ondanks deze 
fi nanciële klap zie ik ondernemers keer 
op keer weer opstaan. Dat bewonder ik 
aan Velsense ondernemers. Hun veer-
kracht, doorzettingsvermogen en posi-
tieve instelling zijn inspirerend. Ik zie 
nog steeds ondernemers hun werkdag 
vol goede moed starten. Met de grootste 
glimlach begroeten en ontvangen zij mij 
in hun zaak. En wanneer ik in onze ge-
meente fi ets of wandel denk ik, wat zou-
den we toch zonder onze ondernemers 
doen? Door ondernemers zoals u bruist 
de gemeente en is er genoeg te beleven. 
Dat is ook waar de Dag van de Onderne-
mer voor staat. Om ondernemers te be-
danken en te respecteren voor hun inzet.  

Van de week hoorde ik dat dit jaar de Dag 
van de Ondernemer op 19 november valt. Ik 
stel allereerst voorop dat ik dan niet maar 
één ondernemer in het zonnetje wil zetten. 
Daarom schrijven we ook geen wedstrijd 
uit. Nominaties voor de beste ondernemer 
doet iedere ondernemer tekort. Onderne-
mers doen namelijk altijd hun uiterste best. 
Voor mij zijn ze allemaal winnaars. Vooral in 
deze onrustige fase in de coronacrisis waarin 
eerder sluiten meer dan alleen een tijdswij-
ziging betekent. Het etentje dat een klant af-
zegt vanwege de nieuwe aanscherpingen be-

tekent minder inkomsten en misschien zelfs 
een onzekere toekomst voor ondernemin-
gen. Nee, het is niet niks, het is pittig wat er 
weer op u a� omt. Waar anderen wachten tot 
salarisuitbetaling rond de 25e van de maand, 
kan elke extra klant voor u net dat verschil 
maken. 
Daarom wilde ik niet tot 19 november wach-
ten met mijn waardering uitspreken. Uw on-
derneming maakt de gemeente Velsen aan-
trekkelijker, mooier en levendiger. 

Hartelijk bedankt daarvoor en -hoewel soms 
lastig- houd moed! 
Jeroen Verwoort
Wethouder economische zaken

Dag van de Ondernemer Nu én later lekker wonen
We hebben ons huis de afgelopen 
maanden goed leren kennen. Zeg 
eens eerlijk: Hoe is het bevallen? Te 
weinig ruimte, te veel ruimte? Past 
het huis u nog? En, hoe denkt u dat 
dat over tien of twintig jaar is? Nu 
nadenken over hoe u later wilt wo-
nen is helemaal niet gek. Sterker 
nog, dat is slim! Dat is onze bood-
schap in de campagne ‘Ook later 
lekker wonen’. 

Er zijn veel mogelijkheden. Thuis blij-
ven wonen, verhuizen naar een ge-
schikte koopwoning of juist een sociale 
huurwoning, misschien zelfs wonen in 
een woongroep. Maar, waar uw voor-
keur ook ligt: het vraagt om voorberei-
ding. 

Doe daarom vast eens een snelle  woon-
check op ooklaterlekkerwonen.nu, ont-
dek uw voorkeuren en bekijk wat u nu 
(of later) kunt doen om lekker te blijven 
wonen!

Ook Later Lekker Wonen is een cam-
pagne van de gemeenten Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen, Zandvoort en de 
woningcorporaties in deze gemeenten 
en wordt gefi nancierd met steun van de 
provincie Noord-Holland.

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

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

Mededelingen

Valt u op in het donker?
Heeft u uw fi etsverlichting al gecheckt? 
Doe het snel en zorg dat uw verlichting 
AAN staat als u fi etst. Zeker nu het langer 
donker is, is het belangrijk dat u zicht-
baar bent voor ander verkeer.

Wethouder en verkeersveiligheidsambas-
sadeur Bram Diepstraten is er duidelijk over: 
“Fietsen zonder licht in het donker is echt 
levensgevaarlijk. Wist u dat het risico op een 
ongeval in het donker met 20% afneemt als 
u met goede verlichting fi etst? Hoewel veel 
fi etsers verlicht op pad gaan, is het zo dat een 
derde van de fi etsers wel werkende fi etsver-
lichting heeft, maar deze niet gebruikt. Zet 
dus altijd uw licht aan en zorg dat u  werkende 
fi etsverlichting hebt. Zo kan iedereen veilig 
over straat!”

Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond inclusief geactualiseerde bodem-
kwaliteitskaart
Er zijn regels voor het verplaatsen van grond bij 
uitvoeringsprojecten, zoals woningbouw. Met 
dit voorstel kunnen initiatiefnemers zien welke 
grond nog te hergebruiken is. 

Belastingverordeningen 2022
Ieder jaar wordt de begroting vastgesteld door 
de gemeenteraad. Daarna moet ook worden 
vastgesteld welke tarieven de gemeente han-
teert voor de belastingen. Deze ligt nu voor. 

MRA samenwerkingsafspraken
Velsen maakt onderdeel uit van de samen-
werking Metropoolregio Amsterdam. Er is 
een nieuw voorstel voor de afspraken om deze 
samenwerking te versterken. De gemeenteraad 
kan daar een zienswijze over indienen. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Het Dierenwelzijnsbeleid is niet meer actueel, 
ook is er in de afgelopen periode besloten tot 
een bezuiniging op dit onderwerp. Daarom ligt 
er nu een nieuwe nota voor. 

Gebiedsvisie Pont tot Park
Het gebied Pont tot Park is een belangrijk 
gebied voor de verdere ontwikkeling van Velsen 
en de woningbouwopgave. In de gebiedsvisie 
staat beschreven hoe de gemeente aankijkt 
tegen de ontwikkeling van dit gebied. 

2e bestuursrapportage Velsen 2021
De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting 
vast. Tijdens het jaar krijgt de gemeenteraad 
een bestuursrapportage waarin de voortgang 
staat van het afgesproken beleid en de kosten 
die daarbij horen.

Speciale spreekuren voor 
mensen met prikangst
GGD Kennemerland introduceert van-
af komende week speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst die zich 
willen laten vaccineren. Zij kunnen 
een afspraak maken via het klantcon-
tactcentrum van de GGD. De spreek-
uren zijn op woensdag en zaterdag in 
IJmuiden.

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze 
later vanzelf. Soms wordt de angst juist in-
tenser, en ontwikkelt een de gebruikelijke 
angst op kinderleeftijd zich tot prikfobie. 
Dertien procent van de personen met ex-
treme prikangst laat zich niet vaccineren.
Om deze mensen de mogelijkheid te bieden 
om zich wel te laten vaccineren, zijn de spe-
ciale inloopspreekuren opgezet. Voor elke 
cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij krij-
gen van binnenkomst tot vertrek speciale 
begeleiding. Ook is er extra ruimte om vra-
gen te stellen. 

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 
Bel dan met GGD Kennemerland op 023 
789 1631. Bereikbaar van maandag t/m vrij-
dag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zon-
dag van 10.00 - 17.00 uur.

Vaccinatielocatie en openingstijden 
 IJmuiden 
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden. 
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

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

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Agenda de raad

Zorgt u voor een familielid, voor bu-
ren of bekenden? Dan bent u misschien 
mantelzorger en kunt u de mantelzorg-
waardering 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 ander zorgt, zonder 
dat u daarvoor wordt betaald.

• U kunt alleen mantelzorgwaardering 
aanvragen als de persoon voor wie u 
zorgt in de gemeente Velsen woont. 

• Ook jonge mantelzorgers kunnen de 
VVV-cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aan-
vragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 
december 2021 aan via de website www.vel-
sen.nl/mantelzorgwaardering of via deze 
QR code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van 
mantelzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvra-
gen? Dan staat Centrum Mantelzorg Socius 

voor u klaar. Tot 31 december 2021 is Cen-
trum Mantelzorg Socius elke donderdag 
van 11.00 uur tot 13.00 uur telefonisch be-
reikbaar op telefoonnummer 06-40728246 
om samen met u de mantelzorgwaardering 
aan te vragen.

Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies 
kunt u contact opnemen met de consulen-
ten van Centrum Mantelzorg Socius via 
telefoonnummer 088-8876900. De consu-
lenten kunnen u informatie en advies geven 
over praktische zaken, zoals vergoedingen 
en toeslagen. Ook kunnen zij u ondersteu-
nen als de zorg te zwaar wordt. 

Waardering voor mantelzorgers 



Aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Genieweg 50, wijzigen gebruik van be-

grazing naar tuinderij, bouwen tijde-
lijke (voor 5 jaar) opslag (11/11/2021) 
135722-2021

• Genieweg 38, vergroten woning 
(12/11/2021) 136006-2021

• Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 
(5 jaar) plaatsen tribune (12/11/2021) 
136081-2021

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98 bouwen aanbouw 

en berging (12/11/2021) 136220-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 215, wijzigen winkelko-

zijn (voorzijde) (11/11/2021) 135256-
2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93, restaureren ka-

pelgebouw, tijdelijk wijzigen gebruik 
van wonen naar logies (08/11/2021) 
133947-2021 (Rijksmonument)

• Van Lenneplaan 30, vergroten woning 
(achterzijde) (09/11/2021) 134388-
2021

• Van den Vondellaan 80, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (10/11/2021) 
135146-2021

Velserbroek
• Dammersweg 15 RD, vervangen B&B 

naar wonen (10/11/2021) 134940-
2021

• Wagenmakerstraat 41, bou-
wen vrachtwagenoverkapping 
(11/11/2021) 135361-2021

• Klipper 15, legaliseren dichtmaken 
carport (11/11/2021) 135808-2021

• De Zeiler 72, verplaatsen voordeur in 
portiek (11/11/2021) 135749-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, vergroten be-

drijfspand (08/11/2021) 104505-2021
• Zuidpier nabij noordkant Seaport 

Marina, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
containers voor omzetten zeewater in 
drinkwater (11/11/2021) 113772-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 52, plaatsen nieuwe woonark 

(08/11/2021) 90723-2021
• Driehuizerkerkweg 9, afwijken bouw-

regels voor een tuinkas (11/11/2021) 
113733-2021  

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 167, vernieuwen kozij-

nen, verbouwen tot 3 appartementen 
(09/11/2021) 104600-2021

IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 751-753, brandvei-

lig gebruik voor GGZ dagebesteding 
en Sociaal Wijk Team (09/11/2021) 
117753-2021

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 2, vervangen 

tuinmuur (09/11/2021) 104382-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lindenstraat 3, plaatsen dakopbouw 

(09/11/2021) 124888-2021
• Schoutenstraat 4, plaatsen dakop-

bouw (11/11/2021) 128333-2021
• Linnaeusstraat 143,plaatsen dakop-

bouw (11/11/2021) 86046-2021
• Lange Nieuwstraat 753, tijdelijk 

(5 jaar) gebruiken voormalig kan-
toor voor maatschappelijke functie 
(11/11/2021) 109734-2021

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 267, 

legaliseren verdiepingsvloer 
(09/11/2021)) 107593-2021

• Stuwadoorstraat 21 (box unit 10), 
realiseren tussenvloer (09/11/2021) 
121981-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 68 A, plaatsen dakop-

bouw inclusief dakkapellen en dak-
raam (09/11/2021) 113698-2021

Velserbroek
• Linie 2A, innemen ligplaats voor een 

woonschip (09/11/2021) 128750-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Marktplein 44 t/m 58, storten beton-

nen laag en monolite afwerken vloe-
ren, op 15 november 2021 tussen 6:30 
uur en na middernacht (11/11/2021) 
133605-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velserbroek
• Verkoop kipproducten, wekelijks 

op zaterdag tot 20 november 2026, 
locatie: Vestingplein te Velserbroek 
(11/11/2021) 116722-2021

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

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

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Strengere coronamaatregelen
Om de snelle stijging van het aantal coronabesme�ingen terug te dringen en verdere druk op de zorg 

te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht 
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport.

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 
12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen 
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Maximaal 1250 personen per 
ruimte. 

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur.

Hier heb je een corona-
toegangsbewijs nodig

•     Horeca.
•     Evenementen.
•     Kunst en cultuur.
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie

vanaf 18 jaar.
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Hier draag je een 
mondkapje

•     In het openbaar vervoer.
•     Op plekken rond het openbaar vervoer.
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s.
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen.
•     In publieke binnenruimtes.
•     In het mbo en hbo en op de universiteit.
•     Bij contactberoepen.

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. A�alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken, 
dieren tuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

.
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Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport.

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 
12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen 
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Maximaal 1250 personen per 
ruimte. 

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur.

Hier heb je een corona-
toegangsbewijs nodig

•     Horeca.
•     Evenementen.
•     Kunst en cultuur.
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie

vanaf 18 jaar.
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Hier draag je een 
mondkapje

•     In het openbaar vervoer.
•     Op plekken rond het openbaar vervoer.
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s.
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen.
•     In publieke binnenruimtes.
•     In het mbo en hbo en op de universiteit.
•     Bij contactberoepen.

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. A�alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken, 
dieren tuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

.
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Santpoort-Noord - Maandagavond 
22 november is er weer een postze-
gelavond in het gebouw van Het 
terras aan de Dinkgeverlaan 17 in 
Santpoort Noord.
Op de agenda een leuke veiling, 
waarvan de kavels op de avond 
worden ingebracht. Er is voldoende 
tijd om de kavels te bekijken, voordat 
deze worden geveild.
Geinteresseerd in postzegels, kom 
dan gerust kijken en kennismaken 
met de Postzegel Vereniging Sant-
poort, iedereen is van harte welkom.
Mocht u meer willen weten, neem 
dag gerust contact op, het telefoon-
nummer is 023-5382274.

Postzegelavond

Door Ingeborg Baumann

Het Informatiepunt Digitale Overheid, 
afgekort IDO, is er voor iedereen die 
moeite heeft de weg te vinden binnen 
de vaak complexe materie van de 
overheid. Dat kan verschillende 
redenen hebben. Het kan te maken 
hebben met de leeftijd, een taalbar-
rière, of gewoon ‘geen wijs meer 
kunnen uit’. 
Het IDO is er voor alle inwoners van de 
gemeente Velsen, is gratis en je hoeft 
geen lid te zijn van de bibliotheek. 

Schrikbarend
Het blijkt dat maar liefst vier miljoen 
mensen moeite hebben met het 
omgaan met de digitale overheid. 
Dat zijn schrikbarende cijfers. En dit 
terwijl bijna alle correspondentie en 
informatie tegenwoordig digitaal 
gebeurt. Om de basisbeginselen van 
het digitale leven onder de knie te 
krijgen heeft de bieb trouwens de 
Klik en Tik cursus en heb je moeite 
met Nederlands lezen, schrijven, 
spreken of luisteren en wil je er beter 
in worden is er het Taalhuis. Bij het 

IDO word je meteen en op een prak-
tische manier geholpen met vragen 
als: Hoe maak ik een online afspraak 
met de gemeente, hoe kan ik een 
QR-code verkrijgen en hoe vraag ik 
zorgtoeslag aan bijvoorbeeld. En als 
er een vraag is die niet a la minute 
beantwoord kan worden wordt er 
‘warm’ doorverwezen naar een van 
de lokale partners. 
Om maar meteen de eerste vraag die 
vast zal rijzen te beantwoorden: het 
hebben van een werkende digiD is 
niet noodzakelijk.

Spreekuren
Iedere dinsdagochtend in Velser-
broek en de woensdagavond en 
donderdagmiddag in IJmuiden zijn 
de vrijwilligers aanwezig en staan 
klaar om je op weg te helpen. Fer 
Moerland is een van die vrijwilligers 
en vertelt: ,,De eerste weken hadden 
we geen of weinig belangstellenden, 
daarna kwamen er veel meer mensen 
met vragen. Natuurlijk heel veel 
vragen over de QR-code. Het blijkt 
wel dat sommige mensen echt nog 
steeds geen computer zelfs maar aan 
willen raken. Ondanks dat nog niet 
erg duidelijk was waar we mee 
kunnen helpen hebben we de 
meeste mensen wel de weg kunnen 
wijzen. We zijn er namelijk niet voor 
hulp bij echtscheiding of het 
verkrijgen van een hypotheek. Wel 
voor zaken die te maken hebben met 
de overheid.’’ Martine Porenski is 
coördinator van Het Taalhuis en zegt: 
,,Soms moet je echt zoeken, zeker als 
je moeite hebt met de Nederlandse 
taal. De droom blijft natuurlijk dat 
ook de overheid toegankelijke 
websites heeft maar tot die tijd blijkt 
het IDO hard nodig.’’ 

Van het kastje naar de muur
Maarten van Dongen, directeur van 
de bibliotheek en KunstForm spreekt 
het altijd magische woord ‘samen’ uit: 
,,Alle instellingen en partners moeten 
elkaar vinden en versterken zodat 
mensen niet van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. Want dat 
maakt men helaas maar al te vaak 
mee.’’ 
En dan, het is tenslotte 11 november, 
wordt er getrakteerd op een manda-
rijn én een lekker reepje chocolade. 
Dit alles in de verwachting en de 
hoop dat mensen die op weg 
geholpen willen worden in eerste 
instantie de weg naar de bieb en het 
IDO weten te vinden.  

Velsen - Vorige week donderdag werd in de bibliotheek in IJmuiden het Informatiepunt Digitale Overheid 
geopend. Tegenwoordig wordt alles via internet geregeld. Maar niet iedereen is daartoe in staat of vindt de 
weg ernaar toe gemakkelijk. Met al je vragen die te maken hebben met het regelen van zaken als het aanvragen 
van zorgtoeslag, een woning zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente kun je 
terecht bij de bibliotheek Velsen, zowel in IJmuiden als Velserbroek. De vrijwilligers daar geven je info en 
helpen je zodat je verder kunt of je wordt doorverwezen naar een organisatie die je verder helpt. Je wordt in 
ieder geval niet van het kastje naar de muur gestuurd.

IDO stuurt je niet van het kastje 
naar de muur maar wijst de weg

Martine Porenski en manager bibliotheek Velsen Diana van Emde Boas onthullen het bord van het Informatiepunt. 
Foto: Ingeborg Baumann

Velsen - In 2022 bestaat vrouwen-
koor Sparkle 25 jaar. In oktober 
1997 zette dirigent Frank Anepool 
een oproep in de weekbladen in 
Velsen. De aanmeldingen 
stroomden binnen en in alle jaren 
die volgden is Sparkle onder 
leiding van Frank blijven zingen. 
Dat doen ze nog steeds en met 
heel veel plezier!

In de loop van haar bestaan heeft 
Sparkle een enorm repertoire opge-
bouwd en het jubileum is een uitge-
lezen moment om daar iets mee te 
doen. Voorzitter Liesbeth Bloeme: 
,,We vieren ons 25-jarig jubileum met 
twee spectaculaire voorstellingen in 
oktober 2022. Onze jubileum-
avonden hebben als thema ‘Sparkle 
door de jaren heen’. Uit onze muzi-

kale voorraad hebben we een top 
twintig gekozen. Het zijn liedjes die 
de koorleden het mooist vinden, 
waar dierbare herinneringen aan zijn, 
of die we in het afgelopen jaar nieuw 
in het repertoire hebben opge-
nomen en nu eindelijk kunnen gaan 
uitvoeren. Bij sommige oudere 
nummers maakte Frank nieuwe 
arrangementen, zodat onze liedjes 

helemaal vers gaan klinken. Het zijn 
bekende en minder bekende musical 
liedjes, popsongs, songfestivalnum-
mers en �lmmuziek.’’
De leden van Sparkle zijn nu al aan 
het repeteren voor de jubileum 
uitvoeringen. 

Voor meer info kun je mailen naar 
zanggroepsparklevelsen@gmail.com.

Vrouwenkoor Sparkle viert 25-jarig jubileum
Een deel van Sparkle tijdens het jubileumoptreden in 2017. Foto aangeleverd
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Met het Meldpunt willen IJPOS en 
BIZ Havengebied IJmuiden allereerst 
de bewustwording van de onderne-
mers vergroten en ervoor zorg-
dragen dat de digitale veiligheid stap 
voor stap een vast onderdeel wordt 
van de bedrijfsvoering. 
Het Meldpunt bestaat uit een bevei-
ligd digitaal platform waar relevante 
en onafhankelijke informatie te 
vinden is over cybercrime. Denk aan 
tips & tricks, workshops, trainingen 
op maat en nieuws vanuit politie en 
(regionale) overheid. 
In die gevallen dat er daadwerkelijk 
sprake is van een cyberincident 
fungeert het Meldpunt bovendien 
als telefonisch meldpunt en als 
eerste hulplijn voor de leden van 
IJPOS en BIZ in geval van een 
cyberaanval. 

Dat het Meldpunt geen overbodige 
luxe is, blijkt uit het aangrijpende 
verhaal van een van de aanwezigen 
afgelopen donderdag. Erwin van 
Hardeveld, algemeen directeur van 
IJmond Werkt!, heeft recent ervaren 
hoe verschrikkelijk een ransomware 
aanval is. ,,Begin september zijn wij 
gehackt door cybercriminelen. Niet 
alleen onze bedrijfsgegevens, maar 
mogelijk ook persoonsgegevens 
kwamen op straat (lees het darkweb) 
te liggen. Geen �jne boodschap voor 
9000 betrokkenen aan wie brieven 
zijn gestuurd om ze hiervan op de 
hoogte te stellen. We zijn nu nog 
bezig om dit in goede banen te 
leiden en ons bedrijf weer op te 
bouwen. Mijn oproep aan iedereen is 
dat je als bedrijf niet moet denken 
dat het allemaal ‘ver van je bed’ is, 

want het kan ook jou overkomen!’’

Van Hardeveld is blij met het Meld-
punt dat bijdraagt aan het verbe-
teren van de digitale weerbaarheid 

van de bedrijven in het havengebied. 
Samenwerking is daarbij het tover-
woord. Het doen van meldingen en 
aangiftes na een cybercrime aanval 
zijn van wezenlijk belang om 

bedrijven steeds weerbaarder te 
maken. De verschillende vormen van 
cybercrime ontwikkelen zich razend-
snel en (beveiligings)systemen zijn, 
voordat je het weet, weer verouderd.

Kickstart Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuiden
IJmuiden - Op 11 november vond de kick-o� plaats van het Meldpunt 
Cybersecurity voor de bedrijven in het havengebied van IJmuiden. Een 
initiatief van IJPOS en BIZ in samenwerking met Politie Noord-Holland, 
RPC Noord-Holland, Gemeente Velsen en Korper ICT. Het eerste meldpunt 
in deze vorm in heel Nederland!

IJmuiden - Sinds twee weken evert 
Woningbedrijf Velsen de 73 sociale 
huurwoningen in de twee woonto-
rens aan de Orionweg op. Pierre 
Sponselee, interim bestuurder van 
Woningbedrijf Velsen overhandigde 
vorige week symbolisch de eerste 
sleutels en mooie bloemen aan 
Risanne de Vries.
Zij de Vries is dolblij met haar nieuwe 
woning. ,,Het uitzicht is echt prachtig, 
wanneer ’s avonds alle lichtjes 
branden in de huizen ziet dat er heel 
tof uit!”
Pierre Sponselee is blij dat Woning-
bedrijf Velsen 73 huurders helpt aan 
een nieuwe comfortabele, duurzame 
huurwoning. En dat op een hele 
mooie plek, centraal gelegen in 

IJmuiden en net achter de duinen.  

De woningen
De woontorens hebben houtkleurige 
gevels en zandkleurig metselwerk. 
Hierdoor verbinden ze de duinen 
met de bestaande woningen in de 
Duin- en Zeewijk. Tussen de woonto-
rens komen golvende pergola’s die 
de zee symboliseren.
De 73 moderne woningen zijn 
verdeeld over 3- en 4 kamerwo-
ningen. Alle woningen zijn voorbe-
reid op het toekomstig collectieve 
warmtenet en op de torens liggen 
zonnepanelen. De op te wekken 
energie dekt voor het grootste deel 
de energiekosten van de algemene 
voorzieningen. Ook koken mensen 

elektrisch en zijn de woningen duur-
zaam en comfortabel gebouwd.

Bouwen
De komende tijd ligt de focus bij 
Woningbedrijf Velsen op het verbe-
teren en uitbreiden van haar woning-
bezit. Naast de 223 woningen in de 
Rivierenbuurt, 84 woningen aan de 
Sam Vlessinghof en 58 aan de Lorent-
zstraat die ze verbeteren knappen ze 
de komende 10 jaar nog eens ruim 
900 woningen op. 
Nieuwbouw staat gepland voor de 
Waalstraat en Dol�jnstraat en in 
Santpoort-Zuid realiseren ze 40 
appartementen. 
De komende jaren komen hier nog 
veel projecten bij. 

Eerste sleutel woningen 
Orionweg overhandigd

Pierre Sponselee, directeur bestuurder a.i. Woningbedrijf Velsen (rechts) met de bewoonster Risanne de Vries (links) op het balkon 
van haar nieuwe woning aan de Orionweg. Op de achtergrond het uitzicht over IJmuiden. Foto: aangeleverd

Van links naar rechts Ton Wijker (BIZ), Jeroen Verwoort (Gemeente Velsen), Joop Sinnige (Politie), Theo Koster (IJPOS), Benjamin 
Korper (Korper ICT) en Marco Verschragen (RPC). Foto: aangeleverd

IJmuiden - Als de coronamaatre-
gelen het toelaten, kunnen we deze 
kerstdagen weer gezellig met familie 
en vrienden samenzijn. Vishandel 
Molenaar, ook wel ‘De Volendammer’ 
genoemd, is alweer volop bezig met 
de voorbereidingen om u tijdens de 
feestdagen van allerlei lekkernijen te 
kunnen voorzien.
Dit jaar bestaat de winkel alweer 60 
jaar. Het is weliswaar van eigenaar 
veranderd, maar de kwaliteit is nog 
beter dan ooit te voren. Henk is sinds 
2017 eigenaar van de winkel, in 2019 
is de 23-jarige Kyle mede-eigenaar 
geworden. Door het leeftijdsverschil 
en de ervaring van beide heren 
vullen ze elkaar goed aan en zijn ze 
vaak aan het sparren voor nieuwe 
recepten of ideeën voor het 
assortiment. 
Henk: ,,Wij, Henk en Kyle, proberen 
elke maand één of meerdere nieuwe 
producten aan het assortiment toe te 
voegen om u als klant een ruime 
keuze te bieden. Verzoeken zijn altijd 
welkom, wij denken graag met u 
mee. Kwaliteit staat bij ons hoog in 
het vaandel, met vaste leveranciers 

uit de streek en jarenlange ervaring 
waarborgen wij topkwaliteit. Door de 
coronacrisis hebben steeds meer 
klanten onze winkel in de Cepheus-
straat gevonden en horen wij van 
jarenlange vaste klanten alleen maar 
positieve reacties op onze producten. 
Daar doe je het uiteindelijk voor, dat 
maakt dat wij elke dag met plezier in 
de winkel staan.” 
De kerstdagen zijn alweer in het 
vizier, om u van de lekkerste visspeci-
aliteiten te mogen voorzien wordt u 
geadviseerd om graag tijdig uw 
bestelling door te geven om teleur-
stelling te voorkomen. Afhalen is dit 
jaar mogelijk op zowel kerstavond, 
1e kerstdag en 2e kerstdag! De 
visschotels worden  op de dag zelf 
bereid zodat u ultiem kunt genieten 
van uw producten en u geen moei-
lijkheden hoeft te hebben met het 
opslaan van de visschotel. Voor 
bestellingen of vragen bent u altijd 
welkom, er wordt graag de tijd 
genomen voor u om de mogelijk-
heden te bespreken! Voor het volle-
dige assortiment kunt u kijken op 
www.devolendammer.nl

De Volendammer, 
wereldberoemd in IJmuiden!

Bij de Volendammer zijn ze al helemaal in kerstsfeer. Van links naar rechts Kyle, Henk 
en Floris. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Vanaf vandaag tot en met 
28 november heeft Geels Meubelen 
een 10-daagse actie, bij aankoop van 
een relaxfauteuil krijgt u 20 procent 
korting! Op vrijdag en zaterdag komt 
er bovendien een expert uit de 
fabriek met de nieuwste modellen uit 
Brussel, het nieuwste van het 
nieuwste met de sensationele trend 
van 2022/2023, rechtstreeks van de 
beurs. Ook van UrbanSofa staan nu 
de laatste nieuwe modellen in 
winkel. Dat wordt extra lekker zitten 
in deze tijd, waarin thuisblijven het 
advies is.

Geels Meubelen aan de Lange 
Nieuwstraat 182-188 heeft een veel-
zijdige collectie met mooie, betaal-
bare meubelen van goede kwaliteit. 
De eigenaren Paul en Soraya hebben 
weer een mooi assortiment voor u 

klaarstaan. De winkel staat vol met 
actuele collecties. De ruime show-
room van de winkel biedt voldoende 
keus om een compleet nieuw inte-
rieur te kunnen samenstellen. Met 
veel mooie merken, zoals SEVN, 
UrbanSofa, Richmond Interiors, 
MaxFurn, XO, By-Boo, Tower Living en 
Eleonora Meubelen. 
En het is niet alleen leuk shoppen 
voor meubilair bij Geels Meubelen, 
de prachtige zaak heeft ook een 
mooie collectie cadeauartikelen voor 
de feestdagen en volop keuze in 
verlichting en accessoires.
Een extra service: Geels Meubelen 
verzorgt gratis bezorging in de regio 
van alle meubelen. 

Volg Geels Meubelen op Instagram 
en Facebook voor meer ideeën en 
overige informatie.

Tien dagen lang Black Friday 
bij Geels Meubelen in IJmuiden

Nu extra voordelig een relaxfauteuil aanscha�en bij Geels Meubelen. Dat wordt echt 
lekker zitten in deze tijd, dat we veel thuis zijn. Foto: aangeleverd

Gert (76) begon zijn kaashandel in 
Beverwijk, en opende na twee jaar 
een tweede winkel aan de Kenne-
merlaan 42 in IJmuiden. De winkel in 
Beverwijk sloot hij tien jaar geleden. 
,,We hebben hier nu nog steeds 
klanten die destijds in de winkel in 

Beverwijk kwamen’’, vertelt hij trots. 
Dat succes is vooral te danken aan 
zijn grote vakmanschap op het 
gebied van kaas en delicatessen. 
Gert leerde het vak van zijn vader, 
die een groothandel in roomboter 
en kaas had. Veel producten die hij 

in de winkel verkoopt, komen uit 
eigen keuken. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de krabsalade, de met 
tru�el gevulde camembert en de 
zeer populaire kruidenboter. Gert: 
,,Goede dingen verkopen zichzelf, 
daar komen de mensen voor terug.’’

De vaste klanten hoeven er niet 
bang voor te zijn dat die mooie 
producten uit de schappen gaan 
verdwijnen, nu iemand anders er de 
scepter gaat zwaaien. ,,Alle recepten 
worden doorgegeven’’, bevestigen 
Gert en Els. Ook Bart (31), de nieuwe 
eigenaar van De Kaasmarkt, groeide 
op tussen de kazen. Zijn ouders zijn 
eigenaars van de kaaswinkel aan de 
Zandvoortselaan in Heemstede. Veel 
zullen de vaste klanten niet merken 
van de overname. Bart: ,,Het 
ambacht blijft, al til ik het hier en 
daar wel naar de moderne tijd.’’ Gert 
en Els blijven de komende maanden 
nog gewoon in de winkel aanwezig. 
Ze zijn blij en trots dat de opvolging 
zo goed geregeld is. Gert: ,,Je bouwt 
toch in vijfenveertig jaar tijd iets 
bijzonders op. Het is een zaak met 
een hele goede naam, die doe je 
niet zomaar weg. We zijn Bart nu aan 
het klaarstomen.’’ 
Volgende week vrijdag en zaterdag 
wordt de winkel extra feestelijk 
aangekleed en worden de klanten 
nog eens extra verwend. ,,Zo willen 
we iedereen bedanken voor de 
trouwe klandizie.’’

IJmuiden - Het afscheid valt ze niet gemakkelijk, maar na vijfenveertig 
jaar vinden Gert van Zelderen en Els Blaauboer het moment daar om hun 
geliefde Kaasmarkt aan de Kennemerlaan over te dragen aan een nieuwe 
eigenaar. Het is de 31-jarige Bart Captein, een neef van hun schoon-
dochter, die de zaak vanaf januari voortzet. Voordat het zover is, nemen 
Gert en Els op 26 en 27 november de tijd om hun trouwe klanten 
persoonlijk te bedanken. Die week bestaat de winkel aan de Kennemer-
laan precies drieënveertig jaar.

Gert en Els dragen na vijfenveertig 
jaar De Kaasmarkt over

Bart (links) neemt het stokje over van Gert en Els. Foto: Bos Media Services

Velsen-Zuid - De grootste kerst- 
en lifestyle fair van Noord-
Holland op buitenplaats Beeckes-
tijn schuift door naar 2022. Naar 
aanleiding van de persconfe-
rentie van vrijdagavond 12 
november is zaterdag spoed-
overleg gevoerd met gemeente 
Velsen, leveranciers en deelne-
mende partijen. De Castle 
Christmas Fair is zowel een indoor 
als outdoor fair, heeft meerdere 
horecapunten met muziekoptre-
dens en wordt daardoor niet 
aangemerkt als doorlooplocatie. 
Naast de wijzigingen van de 
openingstijden van 22.00 naar 
18.00 uur moesten ingrijpende 
maatregelen worden doorge-
voerd om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe richtlijnen.

De fair zou deze week beginnen. 
Voorbereidingen en opbouwwerk-
zaamheden waren in volle gang. 
Tijdens de opbouw was helaas geen 
duidelijkheid hoe de nieuwe maat-
regelen zich zouden verhouden tot 
de uitvoering van de kerstmarkt, de 
veiligheid van de bezoekers en de 
wijzigingen in de vergunning. 
De organisatie Holland Promotions, 
gemeente Velsen en locatie Beec-
kestijn betreuren deze ontwikkeling. 
Daarnaast zijn er circa 135 expo-
santen, een groot aantal horeca-
ondernemers, diverse leveranciers, 
groothandels maar ook 40 muziek-
formaties gedupeerd. 
De organisatie is in overleg met de 
gemeente genoodzaakt de fair te 
verplaatsen naar 2022. De beslissing 
valt erg zwaar. De organisatoren 
danken het vertrouwen van alle 

deelnemers, de inzet van alle mede-
werkers, de locatie Beeckestijn en 
uiteraard de trouwe bezoekers.

De organisatie in een verklaring: 
,,Onze organisatie heeft met goede 
moed en frisse energie toegewerkt 
aan het verplaatsen van de fair in 
2020 naar 2021. Het wederom 
moeten annuleren op deze korte 
termijn heeft een enorme impact 
op het geduld van en de geloof-
waardigheid naar onze trouwe 
bezoekers. Dit geldt ook voor de 
exposanten/ondernemers die jaren-
lang deel uitmaken van ons evene-
ment. Onze organisatie verbaast 
zich over het gebrek aan maatwerk 
binnen de landelijke corona-regel-
geving voor evenementen. Na bijna 
2 jaar crisis worden evenementen 

over één kam geschoren. Binnen de 
branche zijn vakmensen en evene-
menten specialisten met goede 
ideeën en werkbare oplossingen. 
Het gebrek aan classi�catie van 
evenementen geeft onnodig 
schade.’’

Voucher
Aangeschafte tickets blijven geldig 
voor editie 2022, ook tickets die in 
2020 zijn aangeschaft. U kunt 
hetzelfde ticket gebruiken voor de 
Castle Christmas Fair editie 2022. 
Hiermee steunt u het evenement en 
blijft het mooie initiatief behouden 
voor betere tijden.

Voor vragen verzoekt men u een 
e-mail te sturen naar info@cast-
lechristmasfair.nl.

Castle Christmas Fair geannuleerd

Helaas moet dit beeld weer een jaar opschuiven. Foto: www.bertilvanbeek.nl.

Velsen - Op donderdag 16 december 
organiseert Senioren Vereniging Velsen 
een (rolstoelvriendelijke) dagtocht naar 
de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. 
Deze is in december veranderd in een 
betoverende winterwereld vol bijzon-
dere ontmoetingen, spectaculaire 
kerstdecors en duizenden twinkelende 
lichtjes. Dwaal tussen talloze bijzon-
dere bloemen, planten en dieren. U 
kunt shoppen in de gloednieuwe 
cadeauwereld, genieten van winterse 
lekkernijen en gezellig entertainment. 
De inschrijving vindt plaats via een 
formulier met bankmachtiging. Dit 
formulier kunt u aanvragen en inge-
vuld inleveren bij het secretariaat: 
Binnenweid 10, 1991 EN Velserbroek;  
downloaden van de website www.
svvelsen.nl. of bellen naar 06 

55847976. Ook kunt u zich op vrijdag 
26 november in de kleine benedenzaal 
van Het Terras in Santpoort-Noord 
opgeven tussen 11.00 en 12.00 uur. In 
De Hofstede in Velserbroek kunt u op 
maandag 29 november tussen 10.30 en 
11.30 uur terecht om u aan te melden 
voor de dagtocht. 
Bustocht, duo diner in Tollebeek en 
entree Orchideeënhoeve voor leden 
SVV € 44,75; niet-leden betalen € 49,75. 
Opstapplaatsen rond10.00 uur: De 
Dwarsligger IJmuiden, Het Terras Sant-
poort-Noord, Vestingplein Velserbroek. 
Rond 18.00 uur terugkomst in Velsen.
Voor deze dagtocht moet u de 
QR-code van het coronatoegangsbe-
wijs (digitaal of op papier) kunnen 
tonen. Alleen in de bus is het dragen 
van een mondkapje verplicht.

Dagtocht voor senioren naar 
kerstmarkt Orchideeënhoeve

Driehuis - De gemeenteraad van 
Velsen heeft nog geen besluit 
genomen over de toekomst van Drie-
huis. Tijdens de raadssessie van vorige 
week was simpelweg niet voldoende 
tijd om de beraadslagingen volledig 
af te ronden. Met maar liefst vijf 
insprekers en heel wat discussie over 
en weer besloot men uiteindelijk dat 
het debat op een later moment voort-
gezet zal worden. Een extra reden 
daartoe vormt het feit dat het bisdom 

waarschijnlijk morgen een nieuw plan 
aan de bewoners presenteert voor de 
bouw van woningen in de tuin van de 
Engelmunduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg. De inwoners van Driehuis 
willen het liefst een groene zone 
behouden op die plek. Sowieso is 
men terughoudend waar het nieuwe 
woningbouw betreft, omdat het dorp 
daarmee volgens velen dreigt te 
verzanden in een permanent 
verkeersinfarct.

Nog steeds geen duidelijkheid 
over toekomst Driehuis





14 inderegio.nl • 18 november 2021AGENDA

DONDERDAG 18 NOVEMBER

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

Zoutmus staat met Jungleprinter, 
een komisch muziekspektakel vol 
absurdistische scenes in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
Kaarten: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Nieuwe ‘uitgesproken’ show van 
Marc-Marie Huijbregts in 
Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur.  www.kennemertheater.nl. 
Foto: Marc de Groot – Studio Boot

VRIJDAG 19 NOVEMBER
Filmtheater Velsen: 14.00 Riders of 
Justice (16+), 17.00 Ei�el (6+), 
20.00 The Voice of Love – Een ode 
aan Céline Dion (AL). www.�lmthe-
atervelsen.nl

Telstar - ADO Den Haag 20.00 uur.

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

Frénk van der Linden interviewt 
schrijver Rob van Essen over zijn 
boek Miniapolis in Kennemer 
Boekhandel, Kleverparkweg 3, 
Haarlem, 20.00 uur. Entree: €7,50. 
Aanmelden: info@kennemerboek-
handel.nl / 023-5251944.

Stand-upper Anuar in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.30 uur.  
www.kennemertheater.nl. Foto: 
Kevin Kwee

Crazy Pianos: muzikale roller-
coaster met spetterend meezing-
programma  in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. www.kenne-
mertheater.nl. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Strandzeilwedstrijden op het 
strand van IJmuiden, 09.00-15.00 
uur. Vanuit Paviljoen Noordzee. 
www.strandzeilen.com.

De dag van Sinterklaas in centrum 
Santpoort met Pietenontbijt, 
diverse lekkernijen en van 11.00 
tot 15.00 uur spelletjes voor 
kinderen her en der in het centrum 
om een Pietendiploma te behalen. 
Info via Puur Santpoort op sociale 
media.

Mega Mindy en Spiderman op 
bezoek in onlangs heropende 
winkelgebied Marlo Beverwijk.

Filmtheater Velsen: 11.00 Herr 
Bachmann und seine klasse – IDFA 
Extended (AL), 17.00 The Voice of 
Love – Een ode aan Céline Dion 
(AL); 20.00 Dune (12+). www.�lm-
theatervelsen.nl. 

Open huis Hospice Beverwijk, 
Zeestraat 92 in Beverwijk, 11.00-
16.00 uur. www.hospice-beverwijk.
nl.

Mars voor 14 euro minimumloon 
georganiseerd door lokale afde-
lingen FNV start 13.00 uur Grote 
Markt in Haarlem. www.voor14.nl.

Adventskaars maken in vereni-
gingsgebouw de Bolder, Bloem-
straat 124 Oud-IJmuiden, 14.00-
16.00 uur. Deelname gratis. Info: 
info.okijmond@gmail.com.

‘t Mosterdzaadje: de Spaanse 
pianist Mateo Barbagelato Alonso 
speelt werken van Mozart, Schu-
mann, Haydn en Lully, 15.00 uur. 
www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd

Solovoorstelling Harrie Jekkers in 
Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. www.kennemertheater.nl. 
Foto: Maarten Ederveen

Cor Bakker & Fay Claassen in 
Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 
uur. www.kennemertheater.nl. 
Foto: Annemieke van der Togt

ZONDAG 21 NOVEMBER
Nelleke Canters geeft in religieus 
centrum de Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal om 10.30 uur een 
lezing over Albert Camus met als 
thema: ‘Onmacht tegenover het 
leven is niet absoluut’. De aanvang 
is 10.30 uur. Voor meer informatie 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Filmtheater Velsen: Geen �lm i.v.m. 
Sintshow DanceWorks Velsen. 
www.�lmtheatervelsen.nl

Klaverjassen bij tennisvereniging 
LTC de Heerenduinen, 14.00 uur, 
deur open 13.30 uur, vol is vol. 
Alleen toegang met geldige QR 
code of test. Heerenduinen 12 
IJmuiden.

De Grote Sintshow van Dance-
works in Stadsschouwburg Velsen, 
14.00 en 16.00 uur. Kaarten: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Foto: 
Dennis Gouda Fotogra�e

Start seizoen ‘Engelmundus en 
meer’ in de Engelmunduskerk in 
Oud-Velsen met optreden Mónica 
Coronado & Manito, 15.00-17.00 
uur. Kaarten: www.engelmundus-
kerkoudvelsen.nl. Foto: 
aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: het Belgische 
saxofoonkwartet Anemos viert 
haar 10-jarig bestaan, 15.00 uur. 
www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd.

Joost Prinsen vertelt over zijn boek 
‘In alle ernst’ over Godfried 
Bomans in de kapel van het 
Rosenstock-Hussy Huis aan de 
Hagestraat 10 in Haarlem, 14.30 
uur. Entree: €10. Aanmelden: info@
kennemerboekhandel.nl / 
023-5251944.

Opening solo-expositie Jan 
Koomen in het Raadhuis voor de 
Kunst in Velsen-Zuid, 16.00 uur. 
Iedereen welkom. 

MAANDAG 22 NOVEMBER
Postzegelavond van de Postzegel 
Vereniging Santpoort, in Het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Sant-
poort-Noord vanaf 19.00 uur. 
Iedereen welkom. Info: 
023-5382274.

DINSDAG 23 NOVEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Alleen toegang met 

coronapas en mondkapje. Info: 
023-5384997.

Filmtheater Velsen: 11.00 Riders of 
Justice (16+); 14.00 Ei�el (6+); 
17.00 The Voice of Love – Een ode 
aan Céline Dion (AL); 220.00 Dune 
(12+). www.�lmtheatervelsen.nl. 
Foto: Dune, foto: aangeleverd

Open repetitie Bel Canto voor de 
opera Nabucco om 19.30 uur in 
gebouw De Abeel, Abelenstraat 1, 
IJmuiden. Iedereen en elke stem-
soort van harte welkom. Info: 
06-53184046 of marjaschafstall@
ziggo.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst over de 
e�ecten van bestraling bij borst-
kanker in Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord van 19.30 tot 21.00 
uur. Aanmelden via info@inloop-
huiskennemerland.nl of (023) 888 
5367.

Lezing over de Mexicaanse schil-
deres Frida Kahlo’ in ’t Brederode 
Huys in Santpoort-Zuid, 20.00 uur. 
De lezing wordt gegeven door 
Aldwin Kroeze, kunst- en cultuur-
wetenschapper. Inschrijven: www.
santpoortsbelang.nl.

Presentator Twan Huys komt op 
uitnodiging van Bibliotheek 
IJmond Noord in de kleine zaal van 
het Kennemer Theater in Beverwijk 
vertellen over zijn passie voor 
wandelen en zijn boek Wandellust. 
Kaartverkoop via www.biblio-
theekijmondnoord.nl. Foto aange-
leverd door De Schrijverscentrale

WOENSDAG 24 NOVEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden 
open van 09.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen. 

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

DONDERDAG 25 NOVEMBER
Lezing over De Diamantroof door 
auteur Paul Post bij Het Terras 
Cultureel om 20.00 uur in dorps-
huis Het Terras, Dinkgrevelaan in 
Santpoort-Noord. Aanmelding via 
gebruikers-dorpshuis-hetterras. nl/ 
of telefonisch: 023-3031228. 
Kosten € 7,50. 

Lezing over Romeinen in Velsen in 
Huis van Hilde in Castricum om 
20.00 uur. Reserveren: www.huis-
vanhilde.nl. Toegang met de Muse-
umkaart is gratis, anders geldt de 
reguliere toegangsprijs van het 
museum (€7,50). 

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

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

Pieter Vermeulen Museum: Expo-
sitie kunst van de Noordzee 
gemaakt door Corrine Oude-
nampsen. Buiten het Natuurpad 
en de Bomenroute. Di t/m vrij en 
zo 13.00-17.00 uur. Iedere 
woensdag in november mogelijk-
heid om zelf Noordzeekunst te 
maken. Reserveren op www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

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

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

Schilderijen van Monique Neerincx 
in ’t Brederode Huys aan het 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid 
tot 9 januari te bezichtigen op 
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
op afspraak (bel: 06 21597751).

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

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

Solo-expositie Jan Koomen in 
Raadhuis van de Kunst in Oud-
Velsen, 21 november t/m 19 
december, open op vrijdag, 
zaterdag en zondag 13.00-17.00 
uur. Kunstenaar is op zondag 
aanwezig.

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

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

De Kunstlijnexpositie bij Mariartho 
op de Mandenmakerstraat 13-15 
in Velserbroek is nog te bezich-
tigen op  20 en 21 november 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Gratis 
entree.

Schilderijen van Louis ‘t Hart in 
bibliotheek IJmuiden en biblio-
theek Velserbroek. 
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TYPISCH IJMUIDEN

Een 65 jaar oud model van de IJmuider 
havenmond in het Waterloopbos in de 
Noordoostpolder

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze vier-
honderdste a�evering aandacht voor een vijfen-
zestig jaar oud model van de IJmuider havenmond 
in het Waterloopbos in de Noordoostpolder.

Door Erik Baalbergen

en model van de havenmond van IJmuiden in de 
Noordoostpolder? Jazeker! In het Waterloopbos, op een 
hemelsbreed kleine vijfennegentig kilometer afstand 
van onze echte havenmonding, bevindt zich model 
M526 van de havenmond. Het Waterloopbos is het 
terrein van het voormalig Waterloopkundig Laborato-
rium. Het ligt in de driehoek tussen Kraggenburg, 
Marknesse en het net buiten de Noordoostpolder 
gelegen Vollenhove.

Maar hoe komt zo’n model hier? Tussen 1957 en 1967 is 
de havenmond van IJmuiden vergroot, om het steeds 
toenemende scheepvaartverkeer en de grotere 
schepen van en naar Amsterdam aan te kunnen. Bij de 
vergroting zijn onder meer de pieren verlengd om 
schepen veilig de haven binnen te laten varen en om 
de kust rond de haven te beschermen tegen de golven. 
In januari vorig jaar heb ik in deze rubriek aandacht 
besteed aan de pierenverlenging.

Vóór de operatie waren de Zuidpier en de Noordpier 
even lang. Na de verlenging is de Zuidpier een stuk 
langer dan de Noordpier. De lengte en de vorm van de 
pieren zijn destijds bepaald aan de hand van proeven. 
Deze zijn in 1956 bij het toenmalige Waterloopkundig 
Laboratorium uitgevoerd met behulp van model M526. 
Op een informatiebord bij het model wordt oud-mede-
werker van het Waterloopkundig Laboratorium inge-

nieur Ton van der Meulen aangehaald: ‘Een modern 
schip vaart circa 50 km per uur. De stoplengte van een 
schip is 7x de scheepslengte, dus dat bepaalt de lengte 
van de havendam. Verder wil een kapitein meer dan 1x 
de scheepslengte als manoeuvreerruimte hebben, wat 
de breedte van tussen de dammen bepaalt.’

Het Waterloopkundig Laboratorium was van 1927 tot 
2008 een wetenschappelijk instituut op het gebied van 
hydraulica en waterbouwkunde. De hoofdvestiging zat 
in Delft. In 2008 is het instituut opgegaan in Deltares. 
Van 1951 tot 1996 was er een tweede vestiging in de 
Noordoostpolder, in een deel van het Voorsterbos. Hier 
was voldoende ruimte voor de aanleg van schaalmo-
dellen van havens en andere waterbouwkundige 
werken, waaronder de deltawerken en de nieuwe 
havenmond van IJmuiden. Met behulp van de 
modellen werd de invloed van waterbouwkundige 
werken op de ‘loop van het water’ bestudeerd.

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werden 
steeds vaker computermodellen voor waterstromen 
ingezet en werden echte modellen overbodig. Daarom 
werd in 1996 de vestiging in de Noordoostpolder 
gesloten. Natuurmonumenten kocht het terrein in 2002 
en gaf het de naam Waterloopbos. Het is tegenwoordig 
een mooi wandelgebied. Veel modellen van weleer zijn 
nog aanwezig en via wandelpaden te bereiken.
Ook model M526 met de verlengde pieren van 
IJmuiden is er na vijfenzestig jaar nog steeds. Omdat ik 
vorige week voor m’n werk toch in de buurt was, heb ik 
tijdens een lunchpauze het model met een bezoekje 
vereerd. Zoals met alle modellen van weleer heeft de 
tand des tijds ook �ink aan dit model geknaagd. Botox, 
faceliften en Oil of Olaz zullen daar weinig meer aan 
kunnen doen. De pieren zijn nog wel te herkennen aan 
de vormen. Rechts op de foto zien we de Zuidpier. 
Links, iets verder weg ligt de Noordpier. De lichttoren-
tjes op de uiteinden ontbreken en de Noordpier heeft 
last van een doorbraak gehad. En, o ja, op de echte 
pieren liggen minder herfstbladeren dan op deze 
modelpieren. Heel bijzonder om zo ver van huis, in een 
bos zo iets typisch IJmuidens als onze pieren in het 
klein en in herfsttooi tegen te komen!

Model M526 in het Waterloopbos in de Noordoostpolder in herfstkleuren: de verlengde pieren van IJmuiden. Tussen de 
Zuidpier (rechts) en Noordpier (links) zien we voorzieningen ten behoeve van de metingen. Het kanaal en IJmuiden zijn 
verdwenen onder oevergewas… Foto: Erik Baalbergen

Met zijn prachtige assistenten en 
razendsnelle illusies gaat Klok ‘voor 
eigen publiek’ alles uit de kast halen 
om het “Las Vegas-gevoel” naar het 
Haarlemse Reinaldapark te brengen: 
,,Noord-Holland is mijn basis, ik 
woon om de hoek van het circus-
complex en dat maakt mij extra 
scherp’’, vertelt Klok die in zijn loods 
in IJmuiden met een team van 7 man 
elke dag keihard bezig is met de 
voorbereidingen. 
,,In Haarlem overtre�en we alles”, 
belooft hij. 

Tussen een keur aan internationale 
circusartiesten zal Hans met behulp 
van zijn knappe assistentes verbluf-
fend verdwijnen en verschijnen: 
,,Met publiek rondom is circus altijd 
weer het meest uitdagende podium’’, 
vertelt de winnaar van de Zilveren 

Clown van Monaco. Dit jaar leerde 
het grote publiek ook zijn warme en 
humoristische kant kennen. Naast 
ringmaster ‘good old gentleman’ 
Robert Ronday zal Hans Klok ook 
een deel van gastheerschap op zich 
nemen. 

Wie van snelheid houdt, komt ook 
aan zijn trekken met Rudolf Janecek 
die niet zo lang geleden het wereld-
record snel jongleren op zijn naam 
zetten. Het is verder lachen en 
huiveren met grote en poëtische 
acts. Hans zelf kijkt, als hondenlief-
hebber, uit naar Alex en Romy Jost-
mann met hun Koningspoedels, de 
clowns van de hondenwereld. 

De eerste shows zijn al uitverkocht, 
dus boek vandaag nog via kerst-
circus-haarlem.nl.

Hans Klok betovert Kerstcircus 
Haarlem; mis het niet!
Regio - Met een rijker repertoire dan ooit schittert Hans Klok van 23 
december tot en met 9 januari in Kerstcircus Haarlem. Met deze werel-
dact biedt het kerstcircus Haarlem een programma dat zijn weerga in 
Europa niet kent. Totaaltheater voor alle leeftijden!

Hans Klok - illusionist én spreekstalmeester. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Van 21 november 
tot 9 januari zijn in ’t Brederode 
Huys sfeervolle schilderijen te 
bezichtigen van de Santpoortse 
Monique Neerincx. 

Twintig jaar geleden verhuisde zij 
van Amsterdam naar Kennemerland 
en raakte gefascineerd door de 
prachtige omgeving. Planten, bomen 
en water zijn haar belangrijkste bron 
van inspiratie bij het schilderen. 
Meestal werkt zij op doek een eigen 

foto uit en gebruikt daarbij acrylverf. 
Het gaat haar om de interpretatie 
van de emotie, die de natuur 
oproept, niet om de exacte 
weergave. 

Al vele jaren volgt zij met veel plezier 
de schilderlessen van docent Natasja 
Rietdijk bij de Vereniging Santpoorts 
Belang. Adres: Blekersveld 50 in Sant-
poort-Zuid. Bezichtigingstijden 
dinsdag 13.30-16.00 uur en op 
afspraak tel. 06-21597751.

Monique Neerincx exposeert
in ‘t Brederode Huys Santpoort

Een van de schilderijen van Monique 
Neerincx. Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

Wanneer het woord “hospice” valt wordt in eerste instantie gedacht aan 
ons gebouw in Santpoort-Noord. Met name in IJmuiden spreekt men 
echter nog steeds over de Heideberg als het “Bijna thuis huis”. Zo zijn we 
ook begonnen: aanvullende zorg bij de mensen thuis. De meesten van ons 
allen zouden het liefste thuis overlijden, in hun eigen vertrouwde omge-
ving, met hun eigen familie en vrienden om hen heen. Die zorg kan heel 
intensief zijn voor iedereen, zeker in de laatste levensmaanden. Vrijwilligers 
van Hospice de Heideberg kunnen daarbij helpen. De vrijwilligers komen 
bij u thuis. Zij zijn een aanvulling op de aandacht en de zorg van de familie 
én op het werk van de beroepskrachten – de huisarts, verpleging, thuiszorg 
enzovoorts. Die blijven hun werk gewoon doen; dat wordt niet vervangen. 
Onze coördinator maakt afspraken met iedereen die bij de zorg betrokken 
is over wat de vrijwilligers wel doen en wat niet, wanneer ze langskomen, 
enzovoorts. Goede afspraken zijn erg belangrijk. De vrijwilligers komen 
overdag bij u thuis, tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. Ze komen 
maximaal 3 uur lang, als het nodig is 2x per dag. Ze kunnen ook meerdere 
dagen (avonden) per week komen. Ze kunnen alles doen wat de familie 
ook doet, behalve huishoudelijk werk, en ze doen ook geen verpleegkun-
dige of medische dingen, zoals injecties geven.
De zorg van de vrijwilligers bij u thuis kost u niets. Zij doen dit belangeloos. 
We krijgen aanmeldingen via hulpinstanties uit de regio. Denk aan huis-
artsen, thuiszorgorganisaties of oncologieverpleegkundigen en werken 

nauw samen met de regionale 
ziekenhuizen. U kunt ook zelf contact 
met ons opnemen, uw familie of een 
mantelzorger. Een telefoontje is 
voldoende. We maken direct een 
afspraak en komen op huisbezoek; 
meestal binnen 1 of 2 dagen.. En 
mocht u zelf “thuis-vrijwilliger” willen 
worden, van harte welkom. Wij 
leiden u graag hiervoor op!

Jan Bakker
voorzitter Hospice de Heideberg

Thuiszorg
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Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 
23 november van 20.00 uur tot 21.30 
uur is er een lezing over Frida Kahlo 
gepland. In het verlengde van de 
tentoonstelling ‘Viva la Frida’ in het 
Drents Museum dit najaar vertelt 
Aldwin Kroeze over deze bijzondere 
Mexicaanse schilderes. Haar werk 
karakteriseert zich door vrolijke 
kleuren, die echter in contrast staan 
met een vervreemdende sfeer. Ze 
schuwt de controverse niet, ze schil-
dert in directe wisselwerking met 
haar leven. Kahlo schildert haar eigen 
realiteit, die surrealistisch aandoet. 
Ze was gehuwd met Diego Rivera, 
een beroemde muurschilder. 
Aldwin Kroeze, kunst-en cultuurwe-

tenschapper, is een geboren verteller. 
Drie opleidingen, talloze specialisa-
ties en activiteiten in binnen-en 
buitenland maken hem in combi-
natie met zijn aanstekelijke bevlo-
genheid tot een geliefd spreker. Hij 
verzorgt al jarenlang cursussen voor 
de Vereniging Santpoorts Belang. 

U kunt zich inschrijven via de website 
www.santpoortsbelang.nl of via een 
inschrij�ormulier uit ons program-
maboekje. Binnenlopen is ook moge-
lijk. Entree is € 6,00. Een coronatoe-
gangsbewijs is verplicht. 

Adres: ’t Brederode Huys, Blekersveld 
50 in Santpoort-Zuid.

Lezing over Frida Kahlo in ’t 
Brederode Huys in Santpoort

De regio Zuid-Kennemerland staat 
bekend om het ruige duinlandschap, 
prachtige landgoederen en oude 
veenpolders. De Kalender Landschap 
Zuid-Kennemerland laat dit land-
schap in al zijn aspecten zien. Veel 
van de foto’s zijn gemaakt in Het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
maar ook Beeckestijn, de Heksloot-
polder, de Ruïne van Brederode en 
zelfs de Amsterdamse Waterleiding-
duinen komen langs. De kalender 
laat zien hoe mooi de regio is en hoe 

belangrijk het is dit landschap en 
deze natuur te beschermen. De foto’s 
volgen de seizoenen, zodat er iedere 
maand een foto te zien is die past bij 
de tijd van het jaar. De kalender biedt 
ruimte om bij iedere dag iets te 
schrijven en kost 17,50 euro. De 
kalender is tijdens kantoortijden en 
openingstijden van het museum te 
verkrijgen aan de balie van het Pieter 
Vermeulen Museum, Driehuizer-
kerkweg 34d te Driehuis. Bel gerust 
aan (maandag gesloten).

Unieke kalender 2022 van 
het Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Ter ere van het zeventigjarige bestaan van het Pieter 
Vermeulen Museum, het centrum voor natuureducatie, is voor het jaar 
2022 een unieke kalender uitgebracht met landschappen Zuid-Kenne-
merland. Het Pieter Vermeulen Museum organiseert talloze educatieve 
activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Om dit 
belangrijke werk te ondersteunen, gaat de volledige opbrengst van de 
kalender naar het Pieter Vermeulen Museum.

In zijn boek “De Diamantenroof” 
lezen wij daarover: Op 16 april 1942 
vallen de Duitsers binnen bij de 
Amsterdamse Diamantbeurs. Ze 
sommeren de aanwezige handelaren 
hun voorraden diamant aan hen over 
te dragen. De diamanten zullen 
worden ‘veiliggesteld’ in de kluis van 
een Arnhemse bank, zo luidt de 
boodscha.
De diamanten worden opgeslagen in 
een �liaal van de toenmalige Amster-
damsche Bank in Arnhem. Vlak voor 
operatie Market Garden (september 
1944) verplaatsen de Duitsers deze 
voorraad diamanten naar Berlijn.

In 1947 brengt een Amerikaanse 
legercolonne een deel van de 
geroofde diamanten terug naar 
Amsterdam. De diamanten zijn 
gevonden in een mijn in Thüringen. 
Circa de helft van de in Nederland 
geroofde diamanten komt terug.
Wat is er met de rest gebeurd? Dat 
blijft onduidelijk.

De vader van Paul (Wim Post) heeft 
de overval in Amsterdam in zijn 
dagboek beschreven en van wat er 
bij de bank in Arnhem vervolgens 
gebeurde heeft Wim met2 collega’s 
een verklaring opgetekend. Deze 

documenten zijn de bron voor het
onderzoek van Paul Post. Dit onder-
zoek leverde veel verborgen gege-
vens op die geheim hadden moeten 
blijven.
Aanmelding voor deze avond gaat 
via de website (https://gebruikers-
dorpshuis-hetterras. nl/ ). Een tele-
foontje mag ook: 023-3031228. 
Kosten € 7,50. Locatie: Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort Noord.

Het Terras Cultureel: 
lezing over ‘De Diamantenroof’
Santpoort-Noord - Na de openingsavond van oktober, organiseert ‘Het 
Terras Cultureel’ op donderdagavond 25 november in Dorpshuis Het Terras 
het bijzondere verhaal over de tijdens WO II verdwenen diamanten van 
Joodse beurshandelaren. Paul Post uit Driehuis komt hierover spreken.

De omslag van het boek dat Paul Post 
schreef met Bies van Ede. Eigen foto

Velsen - Zowel in bibliotheek 
IJmuiden als in bibliotheek is de 
komende tijd werk te zien van IJmui-
denaar Louis ‘t Hart. Louis ’t Hart  is 
een IJmuidenaar in hart en nieren. In 
1973 is hij begonnen met schilderen 
als autodidact. Zijn interesse voor de 
schilderkunst werd aangewakkerd 
door zijn interesse in architectuur en 
straatbeelden, havenbeelden. Louis 
neemt je mee in zijn schilderijen van 
de oude gebouwen in Velsen, Haarlem 
en Beverwijk. Zie ook: www.louisthart.
nl/portfolio/category/ijmuiden/

Expo Louis ’t Hart in 
Velsense bibliotheken

Een schilderij van Louis ‘t Hart.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Op dinsdag 29 
november is er een Alzheimer Trefpunt 
in Velserbroek. Het thema is: dementie 
en vakantie. Plaats: De Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227, 1991 PT Velserbroek 
(tegenover het
winkelcentrum). Ontvangst vanaf 19.00 
uur, het programma start om 19.30 uur. 
Met vakantie gaan is voor veel mensen 
belangrijk, ook voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Als de 
dementie erger wordt, lukt het soms 
niet meer om vakantie te vieren, zoals 
men dat gewend was. De wijze van 
vakantie vieren moet worden 
aangepast.
Gespreksleider Patrick Bellaart gaat in 
gesprek met Marianne Hekman (de 
voorzitter van deze afdeling), die al 
jaren ook vrijwilligster is bij Het Vakan-
tiebureau, dat speciale vakantieweken 
verzorgt waarin mantelzorgers met 
hun thuiswonende partner met 
dementie vakantie kunnen vieren. Er 
zal uitgelegd worden hoe dit in zijn 
werk gaat.
Maar ook andere vakantiemogelijk-
heden zullen worden belicht. Kan een 

mantelzorger alleen op vakantie gaan 
en de partner met dementie zolang 
elders onderbrengen? Is een vakantie 
naar het buitenland nog een optie?
Kortom: welke mogelijkheden zijn er 
bij de wens om op vakantie te gaan?
Tijdens de avond is er volop gelegen-
heid tot het stellen van vragen en deel 
te nemen aan het gesprek. Iedereen is 
welkom: mensen met geheugenpro-
blemen, partners, kinderen, vrienden, 
buren en professionals. Het belooft een 
bijzondere avond te worden. De 
toegang is laagdrempelig en gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Coronabeleid
Voor uw en onze veiligheid houden wij 
ons aan het beleid van Alzheimer 
Nederland: men controleert uw Coro-
natoegangsbewijs, men houdteen 
presentielijst bij, bij binnenkomst 
wordt u gevraagd uw handen te 
ontsmetten, de aanwezigen houden de 
1,5 meter afstand aan en maken daar-
voor gebruik van een grote zaal en 
iedereen krijgt een vaste zitplaats. En, 
bij klachten komt u natuurlijk niet.

Alzheimer Trefpunt in Velserbroek

IJmuiden - Op zondag 21 november 
klinkt er Byzantijnse koorzang in de 
Oud-Katholieke kerk in IJmuiden om 
de laatste zondag van het Kerkelijk 
jaar te vieren, ook wel Zondag van de 
Voleinding genoemd. Want de 
zondag erna begint het nieuwe 
Kerkelijk jaar met de 4 zondagen van 
de Advent, een sobere periode als 
voorbereidingstijd op het Feest van 
Kerstmis. Het parochiekoor zingt in 
de eucharistieviering meerstemmige 
koorzang en acclamaties uit de 
russisch-byzantijnse traditie. 
Aanvang 10:00 uur, adres: Kon. 
Wilhelminakade 119, IJmuiden. 
Toegang vrij.

Byzantijnse koorzang 
in Oud-Katholieke Kerk

Driehuis - Voetbalvereniging RKVV 
Velsen heeft de gemeenteraad opge-
roepen om te komen met een visie 
voor de komende dertig jaar. Dat is 
nodig om verantwoord en betaalbaar 
te kunnen werken aan een plan voor 
accommodatie op een andere 
locatie. De vereniging zet in op een 
verhuizing en trok lange tijd samen 
op met het wijkcomité. Het wijkco-
mité is echter geen voorstander van 
woningbouw op de locatie van RKVV 
Velsen, terwijl het bestuur van de 
voetbalclub hierover juist een posi-
tief advies geeft. Een visie voor de 
periode tot 2030 is voor RKVV Velsen 
onvoldoende, omdat ze op basis van 

zo’n korte termijnvisie geen �nancie-
ring rond zouden kunnen krijgen 
voor de accommodatie. Men zit 
evenmin te wachten op een mogelijk 
locatieonderzoek: ,,Als wij kijken naar 
onze collega-vereniging op Schoo-
nenberg, zit deze al enkele jaren te 
wachten op toegezegde euro’s voor 
herinrichting. Ook wij willen niet 
wachten op een onderzoek met 
aanbevelingen in 2023, geplande 
uitvoer in 2027 en dat vervolgens 
weer door te schuiven tot ná wéér 
een onderzoek over te bouwen 
huizen in Driehuis. We zien de bui al 
hangen, maar laat u ons hiervan 
droog houden!’’

Voetbalvereniging RKVV Velsen 
roept op: visie tot 2050 nodig

IJmuiden - Agnes van Leeuwen 
maakt graag foto’s van ‘het prachtige 
IJmuiden’, zoals ze zelf zegt. ,, Meestal 
zien we de bekende beelden, maar 
vandaag viel mijn oog op kleine 
plukjes mos op takjes in het duin. 
Echt herfst in het klein. Het zijn zoge-
naamde korstmossen.’’ Agnes maakte 
de foto in het duin van IJmuiderslag. 

Herfst in het klein

Door Raimond Bos

Aanvankelijk lag het voorstel op tafel 
om de bijeenkomst online te 
houden, maar dat voorstel werd door 
het Wijkplatform Velsen-Noord afge-
wezen. ,,Door op deze wijze de parti-
cipatie te organiseren sluit u mensen 
uit die niet in het bezit zijn van een 
computer, daar niet mee overweg 
kunnen en zich niet vertrouwd 
voelen met een ‘Zoomachtige’ 
setting. Dit zal ten koste gaan van de 
e�ectiviteit en kwaliteit van de 
inspraak’’, zo liet het Wijkplatform 
zondag aan Corporatiekracht weten. 
Ook over de manier waarop de parti-
cipatiebijeenkomst was opgezet, is 
men bij het Wijkplatform niet te 
spreken. ,,Er waren drie tijdsslotjes 
van een half uur ingepland, waar 
kleine groepjes bewoners dan langs 
konden komen. Dat is geen inspraak 
en geen participatie, deze werkwijze 
blinkt niet uit in schoonheid’’, 
reageert woordvoerder Peter Stam.

Hans de Visser laat weten dat Corpo-
ratiekracht het Wijkplatform serieus 
neemt en graag met de leden ervan 
in gesprek wil gaan. Intussen zoekt 
hij naar een oplossing voor het 
alsnog fysiek organiseren van een 
bijeenkomst voor de bewoners. ,,We 
gaan in overleg met de gemeente 
Velsen als coronahandhaver om de 
locatie te bepalen en we moeten 
kijken in welke vorm we de bijeen-
komst kunnen laten plaatsvinden. 
Dat heb je niet in twee dagen gere-
geld, het is best ingewikkeld.’’ 

Het plan voor het logiesgebouw aan 
de Concordiastraat komt voort uit de 
wens die onder uitzendbureaus leeft 
om tijdelijk personeel uit het buiten-
land fatsoenlijk te kunnen huis-
vesten, zonder dat hiervoor reguliere 
woningen bezet worden gehouden. 
Als het plan doorgaat, komt er een 
pand met 96 tweepersoons kamers, 
met dag en nacht een beheerder in 
het gebouw.

Velsen-Noord - Corporatiekracht, de initiatiefnemer voor het bouwplan 
van een logiesgebouw aan de Concordiaweg, zoekt naar mogelijkheden 
om ondanks de coronabeperkingen een fysieke participatiebijeenkomst 
te organiseren. Dat bevestigt Hans de Visser desgevraagd aan deze krant. 
Maandag zou de bijeenkomst al plaatsvinden, maar die werd afgeblazen 
nadat de regering de maatregelen tegen verspreiding van het corona-
virus aanscherpte.

Participatiebijeenkomst 
logiesgebouw in fysieke vorm
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. slecht gehumeurd; 7. plechtige verklaring; 12.
uitroep van afkering; 13. verdieping; 14. een zekere; 15. kosten
koper (afk.); 17. ledemaat; 19. opening in een vestingmuur; 21.
ad vocem (afk.); 22. mannetjes bij; 24. druk ter controle; 27.
open plek in een bos; 28. Aziatisch oliestaatje; 30. oosters
hoofddeksel; 31. vertragingstoestel; 32. melkklier; 33. oude
vochtmaat van wijn; 35. taartje; 37. woordenreeks; 38. heester-
gewas; 41. kerkdienst; 42. geld sparen; 44. huiduitwas; 46.
geldinstelling; 47. verslavend middel; 48. rokkostuum; 49.
insectenetend zoogdiertje; 50. plaats in Noord-Holland; 52.
sportief; 54. steenvrucht; 56. sterk ijzerhoudende grondsoort;
58. kleinste kamertje; 61. eikenschors; 62. geologisch tijdvak;
64. windrichting (afk.); 65. lading van een schip; 67. hoge snel-
heidstrein (afk.); 68. dorp in Brabant; 70. balsport; 72. gaping
(holte); 73. tropische vrucht; 76. ontkenning; 77. Rolls Royce
(afk.); 78. frisdrank; 79. eindstreep; 81. kiloliter (afk.); 82. jon-
gensnaam; 83. rivier in Frankrijk; 84. platte zeevis; 86. nylon-
kous met broekje. 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. door kinderen gemaakt speelgoed; 2. rivier in
Rusland; 3. zeehond; 4. strook; 5. in overvloed (zat); 6. jong
dier; 7. iets wat ontbreekt (krapte); 8. niet deskundige; 9.
gewicht; 10. symbool voor ijzer; 11. zeer bekwaam (vaardig);
16. toiletartikel; 18. grond rond boerderij; 20. alcoholische
drank; 21. vlaktemaat; 23. vreemd; 25. lastdier; 26. gang van
een paard; 27. kleurschakering; 29. gedetailleerd (precies); 32.
toelage of pensioen; 34. Russisch ruimtestation; 36. aroma van
wijn; 37. hemellichaam; 39. graangewas; 40. vaartuig van een
eskimo; 42. aardappelgerecht; 43. persoon van adel; 45. afge-
richt; 46. deel van een ambtsgewaad; 51. corpulent; 53. elek-
trisch geladen materieel deeltje; 54. bedevaartganger;
55. overschot; 56. Europese hoofdstad; 57. plaats in Noord-
Brabant (files); 59. salaris; 60. gezellig dineren; 62. koelinstalla-
tie; 63. belevenis tijdens het slapen; 66. bloeiwijze; 67. dieren-
verblijf; 69. Amerikaanse schrijver; 71. waterdoorlatend; 73.
groente; 74. ambachtsman; 75. uitdrukking (formule); 78.
gevangenverblijf; 80. gesloten; 82. Chinese munt; 85. gouver-
neur-generaal (afk.).

Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Sant-
poort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie 
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 24 november naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
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Driehuis - Op het muurtje van een 
voortuin in de P.C. Hooftstraat, ter 
hoogte van nummer 61, ligt een bril, 
die de eerlijke vinder daar heeft neer-
gelegd. Er is wel schade, want een 
van de brillenglazen ligt er los bij. Het 
geheel wacht op de rechtmatige 
eigenaar. Foto: Arita Immerzeel

Bril verloren?

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Als ik dit schrijf is het vrijdag 12 november, de dag dat het kabinet 
nieuwe maatregelen afkondigt om het hoofd te bieden aan de sterke 
toename van het aantal meldingen covid-19 en de stijgende druk op 
ziekenhuizen. Op deze dag heb ik ervoor gekozen om eens een lange 

wandeling langs het strand te 
maken. Het is rustig weer, de zee is 
kalm en het zand voelt goed onder 
de voeten. De lage zon geeft 
prachtig licht. Echt zo een dag om 
eens alles op je te laten inwerken. 

Het is al weer bijna twee jaar dat we 
in de greep zijn van het coronavirus. 
Toen we de eerste schrik te boven 
waren en ons zelf de basisregels 
hadden eigen gemaakt, leek het 
even of we door 1,5 meter afstand te 
houden, groepsvorming te voor-
komen en ons regelmatig te laten 
testen, grip terug hadden weten te 
krijgen op onze situatie. Na een 
terugslag in de winter leek er licht 
aan het einde van de tunnel te 
schijnen, toen begin van dit jaar 
gestart kon worden met vaccineren. 

Dat was – zo werd ons verteld – de uitweg uit de coronacrisis.
De werkelijkheid is anders. Inmiddels is circa 85% van de bevolking 
gevaccineerd en toch zien we een sterke toename van het virus. Onder-
zoek heeft aangetoond dat 40% van de IC-verpleegkundigen werk gere-
lateerde klachten heeft, zoals angst en depressie. Dat leidt tot ziektever-
zuim en maakt het nodig van het personeel dat op de benen is 
gebleven nog meer te vragen. Die kijken om zich heen en zien dat veel 
van hun medeburgers lak hebben aan de regels, wat hen het gevoel 
geeft te dweilen met de kraan open. Niet lekker voor de motivatie. 

Als ik ondernemers spreek, proef ik ook een zekere moedeloosheid. Zij 
geven aan toch alles te hebben gedaan wat nodig is om corona proof te 
ondernemen, maar als de cijfers tegenvallen, zijn zij de eerste die 
daarvan de zure vruchten plukken.  Deze opeenstapeling van 
problemen brengt een gevoel van machteloosheid naar boven. Wat te 
doen om de neerwaartse spiraal te doorbreken? De ingeslagen weg lijkt 
die van dwang en drang, maar of dat de weg is die ons verder helpt is de 
vraag. 

Het coronavirus in deze of een andere vorm blijft, dus we gaan met 
elkaar het nog vaker meemaken dat kwetsbaren moeten worden 
beschermd of zorg niet kan worden verleend. Daar hebben we dan met 
elkaar in te dealen en daarin moeten we samen willen zijn. Vanuit 
respect het gesprek met elkaar aangaan, onderzoeken welke belangen 
moeten worden gediend en hoe daar recht aan te doen. In een sfeer van 
geven en nemen. Dan doen we wat we ons hadden voorgenomen, 
samen het coronavirus eronder te krijgen. 

Moedeloosheid

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

VS. ADO DEN HAAG
VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 
AANVANG: 20.00 UUR

TELSTAR
SHIRTSPONSOREN: BROEKSPONSOREN: MOUWSPONSOR:

NEDERLOF
FISH

Vrijdagavond 3 december spelen de 
Witte Leeuwen in het BUKO Stadion 
tegen VVV-Venlo in het Oranje. 
Hiermee ondersteunt de club Orange 
the World. Dit is een wereldwijde 
campagne van UN Women onder-
steund door Soroptimist Internati-
onal, Zonta en VVAO in de regio 
Kennemerland. 
Telstar steunt de gelijke rechten voor 
alle moeders, dochters, zusters, 
tantes en nichtjes in de wereld. Pieter 
de Waard, algemeen directeur Telstar: 
,,Geweld tegen vrouwen komt uit de 
tijd dat het normaal was dat een 
vrouw minder rechten heeft dan een 
man. Die visie, dat kan echt niet 
meer. Mannen moeten een belang-
rijke rol gaan spelen om samen met 
vrouwen de rechten voor mannen en 
vrouwen gelijk te trekken. Zo wordt 
geweld tegen vrouwen voorkomen. 
Telstar zet zich daar graag voor in. 
Ook onze eigen speelsters en ons 
vrouwelijke publiek moeten overal 
veilig kunnen zijn. Want misbruik, 

stalking, intimidatie, het is allemaal 
geweld tegen vrouwen.’

De vier regionale vrouwenclubs 
komen op voor gelijke rechten van 
vrouwen, ieder met een eigen speci-
� eke invalshoek. Zonta promoot de 
actieve deelname van vrouwen aan 
de maatschappij en het beroeps-
leven. Soroptimisten hebben vooral 
gelijke rechten voor vrouwen en 
meisjes hoog in het vaandel staan. 
De VVAO is een kennisnetwerk van 
en voor vrouwen, gericht op econo-
mische en maatschappelijke empo-
werment. UN Women is de organi-
satie van de Verenigde Naties voor 
vrouwenrechten en gendergelijk-
heid. UN Women zet diplomatieke 
druk op regeringen om discrimine-
rende wetten en beleid te 
veranderen.

Telstar geeft een
rode kaart voor geweld
In de Serie A wordt jaarlijks een 

soortgelijke actie uitgevoerd. Op de 
Internationale Dag voor de Uitban-
ning van Geweld tegen Vrouwen 
door de UN vraagt de Serie A hier 
aandacht voor met de campagne 
#unrossoallaviolenza, ofwel een rode 
kaart voor geweld. Tijdens de speel-
ronde rondom deze internationale 
dag betreden zowel spelers als 
scheidsrechters het veld met een 
rode veeg op hun gezicht. Pieter de 
Waard: ,,Eigenlijk is het gek dat we 
zo’n signaal in het hele Nederlandse 
voetbal niet ook afgeven. Nederland 
is toch zo’n vooruitstrevend land. Wij 
willen dit nu als eerste Nederlandse 
betaald voetbalclub wel doen en 
hopen dat de KNVB en meer clubs 
volgen.’’

Vrouwenorganisaties komen in actie 
omdat misbruik door onder andere 
(ex)partners, familieleden, vrienden, 
kennissen, coaches, dansleraren, 
kerkbestuurders moet stoppen. Om 
aandacht te vragen voor aangiftes 

van verkrachtingszaken die door 
gebrek aan mankracht jaren bij de 
politie blijven liggen. Om bagatellise-
ring tegen te gaan; moord op een 
vrouw door haar (ex-)partner wordt 
meestal eufemistisch aangeduid als 
problemen in de relationele sfeer of 
als een crime passionnel.

Als je even een paar krantenar-
chieven induikt vind je vrijwel dage-
lijks berichten over geweld tegen 
vrouwen. Vreemd genoeg gaat er 
niemand de straat op om dat te 
stoppen. Nergens grote demonstra-
ties om politiek Den Haag ertoe te 
dwingen meer te doen om geweld 
aan te pakken en liever nog: te voor-
komen. Gek toch? Want elke 8 dagen 
kost dit in Nederland één vrouw haar 
leven. Elke dag worden er weer 
namen van vrouwen aan de lange 
lijst toegevoegd van al die vrouwen 
die voor hun leven zijn getekend 
door seksueel, cyber en/of fysiek 
geweld.

Campagne Stop geweld tegen vrouwen 
en meisjes, Telstar speelt in oranje

Telstar is sinds 1963 de betaald 
voetbal club uit IJmuiden die 
momenteel uitkomt in de Keuken 
Kampioen Divisie. In het BUKO 
Stadion te Velsen – Zuid, home of the 
White Lions, spelen De Witte 
Leeuwen en Jong Telstar mannen en 
vrouwen hun thuiswedstrijden. De 
mannelijke jeugd is ondergebracht 
bij partnerclub IJ.V.V Stormvogels in 
IJmuiden en de vrouwelijke jeugd is 
in samenwerking met partnerclub 
RKVV DSS te Haarlem. 
Telstar is meer dan voetbal, we zetten 
ons sociaal maatschappelijk in 
middels onze stichting Telstar Thuis 
in de Wijk en duurzaam middels onze 
stichting de Groene Leeuwen. Daar-
naast organiseert Telstar meetings en 
events en dergelijke in het BUKO 
Stadion en in SHIP (sluis haven infor-
mation point).

Bij de club deelt iedereen de 
volgende kernwaarden: strijdlustig, 
saamhorig, sympathiek en 
spraakmakend.

Missie: wij zijn Betrokken en Onver-
schrokken. Wij zijn de Witte Leeuwen!

Visie: Telstar wil de eigenzinnige 

volksclub in de eredivisie zijn.

Functie medewerker Commerciële 
Binnendienst & Ticketing
Als medewerker Commerciële 
Binnendienst en Ticketing ben je 
onderdeel van het commercieel team 
van Telstar. Binnen het team ben je 
verantwoordelijk voor alle back o�  ce 
activiteiten rondom commercie. Je 
stelt alle sponsor- en partnercon-
tracten op en handelt de adminis-
tratie daaromheen af. Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor het 
verzorgen van: boarding, adverten-
ties, LED en andere exposure zodat 
alle afspraken goed uitgevoerd 
worden. 
Je hebt veel contact in aanloop naar 
wedstrijden met sponsoren over 
Business seats en matchdiners. Je 
beheert het ticketing systeem voor 
de online kaartverkoop en daarnaast 
beheer je ook de kaarten voor 
andere doelgroepen zoals spelers, 
familie van spelers, medewerkers, 
vrijwilligers, bestuur, scouts en zaak-
waarnemers etc. 
Het contact met de tegenstander 
voor zowel uit- als thuiswedstrijden 
en contact met Veiligheidszaken 
coördinator ligt ook bij de mede-

werker ticketing. De ervaring leert 
dat het contact met supporters wat 
meer digitaal gericht is en het 
contact met sponsoren vaak 
persoonlijk is. Op wedstrijdavonden 
beheer je samen met een vrijwilliger 
de ontvangstbalie als gastvrouw/
gastheer. Je bent veelal het eerste 
aanspreekpunt van de club.

Je rapporteert direct aan de 
Commercieel Directeur en wordt 
onderdeel van een klein hecht team 
die er alles aan doet om de missie 
van Telstar te volbrengen.

Activiteiten medewerker Commer-
ciële Binnendienst & Ticketing:
- Sponsorcontracten opmaken, 
uitsturen en gesigneerd retour 
krijgen
- Verwerken in software systeem 
AFAS ter facturatie
- Verzorgen van: boarding, adverten-
ties, Businessclub app, Led animaties, 
scoreboard content etc.
-  Andere sponsorverplichtingen 
rondom de Businessclub en andere 
events realiseren en organiseren
- Seizoenskaarten en losse ticketing 
middels online kaartverkoop systeem
- Seating plan sponsoren met vaste 

seats
- Losse verkoop business kaarten en 
andere hospitality pakketten
- Kaartaanvraag scouts, zaakwaarne-
mers, media, vrijwilligers, bestuur, 
medewerkers, spelers en families, 
tegenstander etc.
- Beheer kaarten voor uitwedstrijden 
zowel supporters als business
- Contact over verwacht bezoek en 
toegangsbeleid met 
Veiligheidszaken
- Toegangsmateriaal zoals scanners, 
passen, polsbandjes etc.
- Gastvrouw/gastheer bij de 
ontvangstbalie op thuiswedstrijden

Wat wij vragen:
- HBO opleiding bij voorkeur sport 
opleiding commercieel en/of admi-
nistratief gericht. Assertiviteit, 
zelfstarter
- Geen 9-5 mentaliteit, op thuis-
wedstrijdavonden is aanwezigheid 
vereist
- Nauwkeurig en punctueel in de 
administratieve werkzaamheden
- Gemakkelijk in de omgang en 
vooral niet te verlegen om de tele-
foon te pakken 
- Bij voorkeur woonachtig in de regio
A�  niteit met sport en voetbal in 

bijzonder
- Kennis van software systeem AFAS 
en ticketing systeem SRO is een pré
- Een medewerker die zich herkent in 
de kernwaarden van Telstar. Wij 
streven naar een zo divers mogelijk 
team.

Wat wij bieden:
- Een veelzijdige baan in een dynami-
sche omgeving in de Betaald Voetbal 
branche. 
- Veel vrijheid en mogelijkheden 
binnen een klein en divers team. 
- Een passend salaris voor een 
starter, voldoende vrije dagen, 
laptop en dus de mogelijkheid om 
thuis te werken.
- Gezellige vrijmibo’s of apres match 
borrels en de mogelijkheid om 
gasten uit te nodigen om thuiswed-
strijden en uitwedstrijden te 
bezoeken.

Voor meer informatie omtrent deze 
vacature neem contact op met 
Commercieel Directeur: Natascha 
van Grinsven – Admiraal natascha@
sctelstar.nl/ 06-30911994.

Sollicitaties mogen verzonden 
worden naar natascha@sctelstar.nl.

Vacature: Medewerker commerciële 
binnendienst & ticketing (32-40 UUR)
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Velsen - Robert van Koten, momen-
teel gemeenteraadslid voor Politiek 
Sociaal (PS), stelt zich verkiesbaar 
voor Velsen Lokaal bij de aanko-
mende gemeenteraadsverkiezingen. 
Tot aan de gemeenteraadsverkie-
zingen blijft hij zich in de gemeente-
raad inzetten voor PS. Van Koten is 
sinds 2010 politiek actief in de 
gemeente Velsen. Hij begon als 
steunfractielid voor SP Velsen en 
werd in 2014 raadslid voor die partij. 
In 2020 verliet hij samen met collega 
Mireille Koedijker de SP en samen 
gingen ze verder als PS. Van Koten 
hoopt na de verkiezingen in de 
gemeenteraad gekozen te worden 
namens Velsen Lokaal. 
Van Koten: ,,Velsen Lokaal staat mij 
bekend als een partij die dicht bij de 
inwoners staat. De partij past niet in 
een hokje - links of rechts -, want 
verschillende stromingen werken 
juist samen. Velsen Lokaal gaat voor 
een mooie en gezonde gemeente 
waar iedereen prettig kan wonen, 
werken en recreëren, gelijk is de 
partij tegen onrecht. Dat is niet links 

of rechts, maar navolgenswaardig. 
Velsen Lokaal is open, benaderbaar 
en betrouwbaar, dat past mij wel. Ik 
zie uit naar de komende verkiezingen 
en de creatieve samenwerking met 
Velsen Lokaal.” 
De fractie en het bestuur van Velsen 
Lokaal ontvangen van Koten met 
open armen. Lijsttrekker Bram Diep-
straten reageert: ,,Robert is een 
gewaardeerd, kundig en veelzijdig 
raadslid met het hart op de juiste 
plek. Hij is een goede debater die 
met bevlogenheid en mooie 
betogen de luisteraars weet te 
boeien, maar die ook partijen en 
mensen verbindt. Iemand die het 
beste voor heeft met onze inwoners 
en gemeente. Hij past uitstekend 
binnen het veelzijdige team van 
Velsen Lokaal, met mensen die elkaar 
goed aanvullen en bereid zijn om als 
team samen te werken voor onze 
inwoners. We zijn dan ook heel blij 
dat Robert zich verkiesbaar stelt voor 
Velsen Lokaal.” 
Velsen Lokaal maakt eind dit jaar de 
de�nitieve kandidatenlijst bekend.

Robert van Koten verkiesbaar 
voor Velsen Lokaal

Velserbroek - De bewoners van de Swoerkamp zorgen zelf voor voldoende lichtpunten in deze donkere dagen. Ze 
hebben zaterdag de gevels van hun woningen feestelijk versierd met duizenden kleine lampjes. Nadat de klus was 
geklaard, genoten ze samen van een kop warme chocolademelk. Laat de feestdagen maar komen! Foto: Ton van Steijn

Hele straat nu al sfeervol verlicht

Santpoort-Noord - De brandweer 
en politie zijn maandagmiddag in 
actie gekomen nadat er brand was 
gesticht in Santpoort-Noord. Rond 
kwart over vijf was er een harde klap 
te horen waarna er brand uitbrak bij 
een aantal schuren achter de Wulver-
derlaan. De brandweer werd gebeld 
en een omwonende begon met 
blussen.
De brandweer heeft het vuur 
geblust. De politie is een onderzoek 
gestart, hierbij werden verbrande 
resten van een �es wasbenzine 
aangetro�en. Een aantal getuigen is 
gehoord en mogelijk zouden drie 
kinderen de brand hebben gesticht. 
Foto: Michel van Bergen

Brand door benzinebom aan 
de Wulverderlaan in Santpoort

IJmuiden - Alle kinderen en volwas-
senen zijn zaterdag 20 november 
welkom in verenigingsgebouw ‘de 
Bolder’ om zelf een adventskrans te 
maken en mee naar huis te nemen.
Er is materiaal aanwezig, maar je mag 
natuurlijk ook zelf decoraties 
meenemen om je krans mee te 
versieren.

Wanneer: zaterdag 20 november.
Waar: verenigingsgebouw ‘de Bolder’, 
Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden. 
Hoe laat: tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Deelname: gratis.

Meer informatie bij de Oud-Katho-
lieke parochie IJmond via info.okij-
mond@gmail.com.

Adventskrans maken

Velsen-Noord - Bij een explosie in 
een garagebedrijf aan de Lijndenweg 
in Velsen-Noord is vorige week 
woensdagmiddag een man gewond 
geraakt. Na de melding van de 
explosie rukten meerdere hulpdien-
sten met spoed uit.

Ter plaatse bleek de explosie in een 

olievat te hebben plaatsgevonden, 
zo meldt een woordvoerder van de 
hulpdiensten. Een persoon is direct 
onder de douche gezet en daarna 
per ambulance naar het ziekenhuis 
overgebracht voor verdere zorg. Het 
vat is naar buiten gehaald.
Waardoor de explosie in het olievat 
kon plaatsvinden, is niet bekend.

Gewonde bij explosie in 
garagebedrijf Velsen-Noord

Het vat dat explodeerde is naar buiten verplaatst. Foto: Mizzel Media

Velsen-Zuid - Op zondag 21 
november wordt in het Raadhuis 
van de Kunst een solo-expositie 
geopend van IJmuidenaar Jan 
Koomen. 

De expositie is daar te bezich-
tigen tot en met 19 december. 

Jan Koomen voelt zich als schilder 
tegelijkertijd uitvoerende als directe 
toeschouwer van zijn werken en 
vindt dat soms best lastig. Als kind 
tekende hij al graag en bleef dat 
ook doen. Bij vlagen besteedde hij 
veel tijd aan tekenen en schilderen 
en dan weer kregen andere hobby’s 
de overhand. Toch bleef het steeds 
kriebelen en vooral de laatste tien 
jaar was de schilder passie niet meer 
te stuiten. Portretten, vrouwelijk 
naakt en �guren in beweging 
hebben zijn voorkeur. Daarbij zoekt 
hij steeds naar de uitdaging om 
hetzelfde thema steeds verder uit te 
diepen, de grenzen op te zoeken, 
maar zeker ook  de ruimte te nemen 
om het experiment aan te gaan en 
om de schildertechnische en teken-
technische moeilijkheden te over-
winnen. Hij is kritisch op zijn 
werken, maar niet bang om de 

uitdaging aan te gaan om van zijn 
fouten te leren, want je comfort-
zone is uiteindelijk je beperking. Fijn 
om daar even in te zitten, maar 
daarna wil hij zich er weinig van 
aantrekken en de strijd, het spel met 
verf, kleur en materie op weg naar 
een onbekend resultaat aan te 
gaan. 

Iedereen is welkom op de opening 
op zondag 21 november om 16.00 
uur om de werken van Jan Koomen 
te komen bewonderen in
Daarna is de expositie te zien tot en 
met 19 december open van vrijdag 
tot en met zondag van 13.00-17.00 
uur. Jan Koomen is op de zondagen 
aanwezig om u persoonlijk te 
ontvangen.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 
7, 1981BC Velsen Zuid
 toegang gratis

Solo-expositie Jan Koomen 
in Raadhuis voor de Kunst

Een schilderij van Jan Koomen. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Na twee cruciale over-
winningen op teams die onderin 
staan mocht Damclub IJmuiden 
(DCIJ) het opnemen tegen één van 
de titelkandidaten. De Waarddam-
mers uit Zuid-Holland had aan zeven 
van de tien borden spelers met een 
hogere rating dan de IJmuidenaren. 
Toch kwam DCIJ nog een heel eind 
en werd pas op de valreep het 
verschil gemaakt door de favoriet: 
9-11.
Cees van der Vlis kwam al snel in een 
te actieve klassieke stand terecht en 
moest in temponood een schijf inle-
veren. Ook Kees Pippel ging nadat hij 
omsingeld was een slecht eindspel 
in. Ditmaal wist eindspelspecialist 
Pippel geen punt meer uit het vuur 
te slepen: 0-4. Voorzitter Jesse Bos 
kwam vervolgens remise overeen 
met de kopman van De Waarddam-
mers, die meerdere NK-�nales 
gespeeld heeft.  
Daarna kwam DCIJ terug in de 
wedstrijd. Martin van Dijk wist er de 
hele partij voor te zorgen dat de 
tegenstanders lange vleugel niet 

ontwikkeld kon worden. Toen het 
moment kwam dat dit wel leek te 
kunnen, haalde Van Dijk uit met een 
damcombinatie. Stijn Tuijtel kwam 
ditmaal niet verder dan remise na 
een gelijkopgaande partij. Krijn ter 
Braake wist op zijn korte vleugel een 
mega-aanval op te zetten. Toen zijn 
opponent de aanval probeerde af te 
slaan, combineerde Ter Braake naar 
dam: 6-6.
In de vier resterende partijen stond 
DCIJ onder druk. Jacqueline 
Schouten wist in een dammeneind-
spel overtuigend naar remise af te 
wikkelen tegen een op papier veel 
sterkere tegenstander. Ook Conall 
Sleutel behaalde een fraaie remise. 
Nadat hij een combinatie moest 
incasseren, had hij meerdere vang-
stellingen klaar om de vijandelijke 
dam af te pakken: 8-8. Helaas kwam 
Bram van Bakel, die in een klassieke 
stand in een combinatie liep, in een 
overmachtseindspel terecht. Max 
Doornbosch wist tot slot nog een 
remisegaatje te vinden in een op het 
oog verliezend eindspel.

DCIJ-nieuws: strijdend
ten onder tegen favoriet

Jacqueline Schouten wist in een dammeneindspel overtuigend naar remise af te 
wikkelen tegen een op papier veel sterkere tegenstander. Foto: aangeleverd

Velsen - Het is natuurlijk helemaal niet leuk om af t e zwemmen voor je 
diploma zonder dat je familie je op de tribune aanmoedigt. Daar bedacht de 
familie van Nadine de Vlieger iets bijzonders op.
,,Buiten bij het zwembad stonden we haar op tewachten’’, vertelt haar tante, 
Sonja Schadé. ,,Nadine haar ouders, broer, opa’s en oma’s, ooms en tantes, 
nee�es en nichtjes. En jahoor daar kwam ze met haar b diploma op zak super 
trots naar buiten. Het was anders dan anders maar toch was het een feestje.’’ 
Foto: aangeleverd

Geen publiek? Toch een feestje 
voor Nadine bij afzwemmen

Door Flip Vervliet

De wedstrijd begon zoals verwacht, 
Hisalis nam het voortouw en drukte 
Strawberries terug op eigen helft. 
Aan de andere kant konden de aard-
beien slechts wat speldenprikjes 
uitdelen. Toch kwam Strawberries, 
tegen de verhouding in, op 0-1 voor-
sprong. Een scoop van achteruit 
werd door Tristan Abell met zijn 
backhand vernietigend tegen de 
touwen geslagen. De goal veran-
derde weinig aan het spelbeeld: 
Hisalis bleef naar voren drukken, 
Strawberries hield vooral tegen. 

Enkel op de counter kon er gevaar 
gesticht worden door de Driehuize-
naren. Voor de rust kwam dan toch 
de verdiende gelijkmaker; een splij-
tende pass in de cirkel werd afgerond 
door de aanvaller van Hisalis.

In de tweede helft ging Hisalis op 
zoek naar de voorsprong, welke er 
kwam in het derde kwart na een 
rebound uit een strafcorner. Hisalis 
drukte door in het derde kwart en 
werd hierbij geholpen door de arbi-
trage. Nadat de spits de bal eerst 
overduidelijk met de voet meenam 
kon hij scoren, waarbij de scheids-

rechter overigens om dubieuze 
redenen ook al naar de middenstip 
had gewezen voordat de bal over de 
lijn was. Protest van Strawberries 
leidde tot niets. Ook de 4-1 viel in het 
derde kwart. Ditmaal via een onte-
recht gegeven strafcorner, welke 
hard in het dak van het doel werd 
gepusht. In het vierde kwart leunde 
Hisalis achterover en kon Strawber-
ries de kansen die het nog kreeg niet 
afmaken. 

Zodoende gingen de mannen 
zonder punten terug naar Driehuis 
en blijft Hisalis zonder puntverlies de 
ranglijst aanvoeren. 

Volgende week speelt Strawberries 
de belangrijke uitwedstrijd tegen 
gedeeld nummer 8 Nieuwkoop.

Driehuis - Zondag mochten de mannen van Strawberries H1 op bezoek 
bij koploper Hisalis. In de veronderstelling dat Hisalis deze competitie 
nog geen enkele wedstrijd had verloren en �er bovenaan stond beloofde 
dit een zware wedstrijd te worden voor de mannen uit Driehuis.

Strawberries verliest van koploper

Velsen - De VelserZwemVereniging 
had het groots voor ogen gehad. Het 
afzwemmen dat op 14 november 
georganiseerd was, net als voor de 
coronatijd, met ouders, opa’s en 
oma’s op de tribune. Er waren 62 
kandidaten die een uitnodiging 
hadden gehad. Een “volle bak” had 
het moeten worden. Maar dat mocht 
na de persconferentie van vrijdag 
dus helaas niet meer.
Op zaterdag, 1dag voor het 
afzwemmen, werden er knopen 
gehakt. Afzwemmen zou doorgang 
vinden, alleen zonder die al zolang 
gewenste supporters. Gelukkig 
konden alle ouders bereikt worden 
om deze organisatiewijziging en 
beperkende maatregelen bekend te 
maken.

Zo werden er op zondagmiddag 62 
kinderen naar het zwembad 
gebracht door evenzoveel ouders die 
hun kind, na gecontroleerd te zijn op 
QR bewijs en ID, nog wel even 
mochten omkleden en daarna het 
pand moesten verlaten.
Binnen in de zwemzaal heerste 
ondanks alles een vrolijke sfeer, de 
muziek galmde door de zaal en de 
vlaggetjes waren opgehangen en de 
VZV begeleiders waren in goede 
stemming om de kinderen een 
plezierige middag te gunnen.
Om 15.00 ging het van start, als 
eerste gekleed zwemmen om vervol-
gens de technische onderdelen uit te 
voeren. 
Het verliep weer vlotjes, 80 minuten 

na de start kon er verkondigd 
worden dat, op een na, een ieder 
geslaagd was. Een kandidaat had het 
“beroemde gat” niet gehaald en zou 
het certi�caat krijgen

Voor het A-diploma slaagden: Helin 
Othman, Jace Veldman,  Aimy 
Timmers, Fay van Zummeren, Jayden 
Toornvliet, Aydin Ozkan,  Sepp Hoek-
stra,  Noa van der Steen,  Kadir Yildiz, 
Levi Smit,  Daley Thielpape,  Saar 
Duurkoop,  Noa de Loo�, Yusuf Eksi, 
Sare de Smit, Roos Timmers,  Bo 
Cramer,  ay van Eck, Jace Dorissen, 
Kenzo Mangoentinojo, Finn Tieman, 
Ise Zwitzer,  alem Mafouz en Givano 
Malcorps

Voor het B-diploma slaagden: Feline 
Oosterhof,  Mia Mastrogiovanni, Jawi 

Zwaan, June Kraaijenveld, Noor 
Oulmidi, Noor Molenaar, Mees de 
Bruijn, Jill Korbee, Atilay Güntürk, 
Myrthe de Wildt, Lars van Leeuwen, 
Salma El Abbassi, Faisal Nasser, Lenn 
Schlaghecke, Finn van Splunter, 
Jihane El Abbassi, Kayla Mande-
maker,  Nadine de Vlieger, Sarah 
Salentijn en Selim Mafouz.
De kandidaten die het “zwemveilig” 
(C)–diploma of certi�caat behaalden 
waren: Claire van Delft, Zeinab 
Daghli,  Ties Hoogenberk, Friso 
Zwaan,  Defne Kutlu,  Tieme Riepma, 
Daniel van Gerven, Dunia Sarwary, 
Thijmen de Mik, Majd Hamadeh,  
Remas Shatat, Sidal Kurdiah, Jurre de 
Weers, Rital Kurdiah, Tygo Levasier,  
Yusra Car en Mohamad Hamadeh.

Foto’s: aangeleverd

Ondanks corona toch 
een afzwemfestijn bij VZV





Spullen worden thuis vaak 
eerst opgespaard, bijvoorbeeld 
in de schuur, op zolder of in een 
aanhanger. Is die vol, dan kan je 
alles in één keer wegbrengen. 
Je kunt nu van tevoren checken 
of het druk of rustig is bij het 
afvalbrengstation bij jou in de 
buurt.

Grof afval basis voor nieuwe producten
Sorteer thuis alvast zoveel mogelijk het 
grof afval. De spullen kunnen dan in de 
container die daarvoor bestemd is. Dus die 
kapotte rieten tuinstoel kan in de container 
voor tuinhout. Kapot servies gaat bij puin. 
Een oude fiets hoort bij metalen. En een 
kapotte wasmand en plastic speelgoed 
kunnen bij de harde kunststoffen. Van 
harde kunststoffen kunnen bijvoorbeeld 
weer nieuwe kunststof kozijnen of buizen 
worden gemaakt. Wij zorgen ervoor dat 
zoveel mogelijk van al die gebrachte mate-
rialen gerecycled worden en zo lever jij een 
bijdrage aan het milieu.

grof afval wegbrengen?
Check eerst even hoe druk het is.

•  Als je het afval van te voren 
zoveel mogelijk sorteert, kun 
je het op het afvalbrengstation 
sneller kwijt.

•  Kom aan het eind van de dag dan 
is het vaak rustiger. Of kom op 
dinsdag, woensdag of donderdag. 
Dit zijn de minst drukke dagen.

•  Heb je nog bruikbare spullen? 
Lever deze in bij het kringlooppunt 
op het afvalbrengstation.

•  Je kan een gratis aanhanger lenen 
om je spullen weg te brengen. 
Lees op hvcgroep.nl/aanhanger 
de spelregels.

Tips

ongeveer 
70% van het 
ingeleverde 
grof afval 
krijgt een 
nieuw leven.

Afvalbrengstation 
Beverwijk
BUKO Bedrijvenpark 1, Beverwijk

Openingstijden
ma t/m za: 09.00 - 18.15 uur

Afvalbrengstation 
Velsen
Amsterdamseweg 10, Velsen-Zuid

Openingstijden
ma t/m za: 09.00 - 18.15 uur

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Hoe druk is het?
Via de HVC-app en op hvcgroep.nl/
afvalbrengstation kan je vooraf bekijken 
wat de drukke dagen en tijden zijn op 
het afvalbrengstation. Wil je niet in de rij 
staan? Check dan van tevoren hoe druk 
het is en plan je bezoek.

In het overzicht zie je de drukte per week 
op afvalbrengstation Velsen.

Wil je de drukte weten op afvalbreng-
station Beverwijk? Bekijk dan de 
druktegrafiek op onze website.
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Het feestelijke programma van het 
jubileumconcert start voor de pauze 
met de opzwepende Marcia alla 
Turca van Beethoven en Faust van 
Gounod. Vervolgens kunt u genieten 
van de aanstekelijke Latijns-Ameri-
kaanse ritmes uit Danzón no. 2 van 
de Mexicaanse componist Arturo 
Márquez, op piano begeleid door 
onze speciale gastmusicus Daan 
Treur. Net als de afgelopen 25 jaar 
wordt het orkest gedirigeerd door 
Matthijs Broers: “Als dirigent zie ik 
een muzikale groei en zie ik jongeren 
zich persoonlijk ontwikkelen. Ook zie 

ik vriendschappen voor het leven 
ontstaan en daardoor ervaar ik mijn 
dirigentschap als een bijzonder 
geschenk.”
Speciaal voor dit jubileumconcert 
componeerde oud-KJO-lid Hesce 
Mourits Dans van de brugwachter. 
Hesce Mourits: “Dans van de Brug-
wachter gaat over een brugwachter 
aan het Spaarne, die elk jaar naar het 
KJO luistert tijdens het Spaarnestad-
concert. Hij hoort de hits, hij hoort 
het plezier van de mensen aan wal, 
en vooral: hij hoort het enthousiasme 
van orkest en dirigent.”
Na de pauze speelt het huidige KJO 
samen met zo’n 50 oud-KJO-ers 
verschillende KJO favorieten zoals 
Pirates of the Caribbean 1 & 3 van 
componist Hans Zimmer en de Pira-
tendanz uit de Spartacus-suite van 
Aram Chatsjatoerjan. Het KJO sluit 
het concert af met het KJO-lied op de 
klanken van het bekende Land van 
Maas en Waal van Lennaert Nijgh.

Het concert start om 15.00 uur. 
Kaarten zijn te verkrijgen via www.
theater-haarlem.nl.

Kennemer Jeugd Orkest viert 
25-jarig jubileum met concert
Regio - Op zondag 28 november viert het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) 
haar 25-jarig bestaan met een bijzonder jubileumconcert in de Philhar-
monie in Haarlem. Het concert start om 15:00 uur. Het orkest speelt 
verschillende bekende klassieke werken. Na de pauze vult het podium 
zich met zo’n 50 oud-KJO-ers en kunt u genieten van bekende KJO favo-
rieten zoals Pirates of the Caribbean van Hans Zimmer.

In het orkest spelen jonge mensen van 
14 tot 21 jaar. Foto: aangeleverd

Regio - Elisabeth Schelvis, fotograaf 
uit Velsen-Noord, houdt van lang-
zaam. Van lang kijken, stil wachten 
en een traag ontwikkelproces. Alsof 
ze niet kan uitstaan dat de tijd almaar 
voorbij vliegt. 

Elisabeth fotografeert met een digi-
tale camera - vluchtiger kan het niet 
- maar combineert dat met oude 
ambachtelijke afdruktechnieken. 

Haar afdrukken bewerkt ze ontelbare 

malen, net zo lang totdat het resul-
taat naar haar zin is. Die bedacht-
zaamheid en dat engelengeduld 
leveren in ieder geval prachtige 
kunstwerken op, zoals de serie 
portretten of ‘lichtwades’ die zij van 
zichzelf, haar vader en van haar 
kleine nichtje maakte. 

Elisabeth exposeert nu bij KEK, op 
het Kerkplein 3 in Beverwijk, van 20 
november tot 27 december. 
Foto: aangeleverd

Expositie Velsen-Noordse 
fotograaf Elisabeth Schelvis 
bij KEK in Beverwijk

Santpoort - Op vrijdag 26 november 
om 20.00 uur speelt het befaamde 
gitaarduo Wolf Martini & Joost 
Zoeteman het programma Watch the 
world in ’t Mosterdzaadje. 

Deze twee bekende gitaristen nemen 
het publiek mee in de veelzijdige 
wereld van de gitaar.  Van Django 
Reinhardt tot de Beegees, en van 
Kenny Burrell tot Stevie Wonder. Wolf 

en Joost bespelen verschillende 
gitaren en vertellen over de achter-
grond van het instrument en de 
stukken die ze uitvoeren. Het speel-
plezier werkt aanstekelijk en de 
muzikale lat ligt hoog.

Op zondag 28 november om 15.00 
uur speelt de pianiste Ischico Velzel 
in ‘t Mosterdzaadje een programma 
met werken van Scarlatti, Mendels-

sohn, Granados, de Larrocha, Levina 
en Medtner. 
Opvallend in haar programma zijn 
twee vrouwelijke componisten waar-
over Ischico bijzonder enthousiast is. 
Ischico: ,,De Catalaanse Alicia de 
Larrocha was niet alleen fantastisch 
pianiste, maar componeerde ook zelf. 
In haar muziek hoor je invloeden van 
de grootste Spaanse componisten. Ik 
speel een selectie uit Pecados de 
Juventud dat zij tussen haar 7e en 
30e jaar schreef. De composities 
werden teruggevonden en in 2015 
uitgebracht op CD en bladmuziek.”

In haar zoektocht naar Russische 
vrouwelijke componisten stuitte ze 
op Zara Levina. ,,Nooit van gehoord, 
maar ik voelde me gelijk verbonden 
met haar muziek en daarmee begon 
mijn tweede zoektocht: naar blad-
muziek. Daar vertel ik tijdens het 
concert graag meer over.” 
Met de sprookjes sonate van 
Medtner sluit ze haar recital af. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625.
www.mosterdzaadje.nl. Toegang vrij, 
collecte na a�oop. Corona toegangs-
bewijs wordt gecontroleerd.

Beroemde gitaristen en pianiste 
Ischico Velzel in ‘t Mosterdzaadje

Wolf Martini & Joost Zoeteman. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Bij binnenkomst in het kerkgebouw, 
dat tegenwoordig dienst doet als 
culturele ontmoetingsplek, is het 
nummer ‘The Show Must Go On’ te 
horen, gespeeld op het kerkorgel. 
Toepasselijker had de muziek niet 
gekozen kunnen worden, wetende 
dat Plug-In lange tijd in spanning 
heeft gezeten over het doorgaan van 
deze alternatieve voorstelling. Als 
even later Theo Nierop het woord 
neemt, verhaalt hij over een kerkge-
nootschap waar de nodige zaken de 
revue passeren die niet te rijmen 
vallen met de heilige geschriften. 
Qua opzet doet de voorstelling 
denken aan de manier waarop jaar-
lijks het lijdensverhaal van Christus 
op televisie in beeld werd gebracht. 
Een korte voordracht brengt het 
verhaal telkens een stukje verder, 
waarna de spelers weer een lied ten 
gehore brengen. Bekende songs uit 

binnen- en buitenland, van toen en 
nu, passeren de revue. We horen een 
mix van Vreeswijks successen ‘Vero-
nica’ en ‘De Nozem en de Non’, maar 
ook ‘Mijn Houten Hart’, ‘We All Stand 
Together’, Thank You For The Music’ 
en ´The Sound Of Silence’ door het 
kerkgebouw schallen. Jammer is wel 
dat in het eerste gedeelte van de 
avond de solisten minder goed hoor-
baar zijn. Na de pauze gaat het beter. 
Gewoonlijk werken de spelers elk 
met een eigen opgespelde micro-
foon, maar deze avond moeten ze 
het omwille van de kosten doen met 
microfoons op statieven. Wie dat 
ongemak wegdenkt, ziet een 
enthousiaste groep spelers die erin 
slaagt om ook in coronatijd het 
publiek volledig in zijn greep te 
krijgen en meesleurt in het verhaal 
vermakelijke gebeurtenissen. En de 
hosti-ham-kaas (!) die in de pauze 
geserveerd werd, maakte de bele-
ving helemaal compleet.

Plug-In toch nog live voor 
publiek in ‘Niet te geloven’
IJmuiden/Beverwijk - Geen reguliere voorstelling dit keer van theater-
groep Plug-In. En ook niet in een speellocatie in eigen gemeente. Voor de 
voorstelling ‘Niet te geloven’ week de groep uit naar de Grote Kerk in 
Beverwijk. Zowel zaterdagavond als zondagmiddag zongen elf leden van 
de groep de sterren van de hemel, begeleid door pianist Ruud Jansen en 
geregisseerd door Marcel Woning. Theo Nierop vervulde als voorganger 
in de kerk de rol van verteller.

Santpoort - Maandagavond heeft de 
politie in het duingebied bij Sant-
poort gezocht naar een vermiste 
vrouw. 
Politieagenten wilden in eerste 
instantie met de dienstauto het 
gebied inrijden, maar dat lukte niet, 
omdat paaltjes de toegang 

versperden. Deze paaltjes waren 
voorzien van een slot, dat door de 
agenten niet kon worden geopend. 
Daarop besloot men om motor-
agenten in te zetten. De vrouw werd 
uiteindelijk gevonden.
Over de identiteit van de vrouw kan 
de politie geen uitspraak doen.

Motoragenten vinden 
vermiste vrouw in duingebied

Velsen - Zijn entree in IJmuiden was sober dit jaar, geen honderden kinderen op de kade in IJmuiden, maar gewoon 
stilletjes zijn boot aangemeerd in de jachthaven. Maar er moet uiteraard wel hard gewerkt worden om alle cadeautjes 
op tijd bij de Velsense kinderen af te leveren dus Sinterklaas gaat iedere dag op pad met zijn Pieten. Foto: Arita 
Immerzeel.

Geen welkomstfeestje, maar 
natuurlijk wel aan het werk!








