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

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

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

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

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

VEILIGHEID VAN JE AUTO
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TIJD VOOR WINTERBANDEN

ZATERDAG 19 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

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

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

(‘Meer op zaterdag’)
Stormvogels tegen RKAVIC

Geen krant gekregen? 0251-674433

Leerlingen van De Ze�er en het 
Tender College hielpen IVN Natuur-
educatie om de boompjes in de 
grond te planten. Een Tiny Forest is 
een dichtbegroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Het 
minibos is een prettige ontmoe-
tingsplek voor buurtbewoners en 
verbetert het klimaat en de biodiver-
siteit in de wijk. Daarnaast dient het 
als een buitenlokaal waar de 
kinderen straks les krijgen over de 
Nederlandse natuur. Gemeente 
Velsen is op weg naar een duurzame, 
klimaatbestendige gemeente. Een 
Tiny Forest helpt Velsen de doelstel-
ling om in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust te zijn én past binnen 
het groenstructuurplan. Dit betekent 

dat we wateroverlast en hittestress 
zoveel mogelijk beperken. 

Verbindende schakel
Wethouder Marianne Steijn was heel 
enthousiast over dit initiatief: ,,Tiny 
forest is de verbindende schakel in 
een wijk: dichtbij genoeg voor 
iedereen om naar toe te gaan, geva-
rieerd genoeg voor meerdere 
doelen. Zoals voor de ouderen in de 
buurt uitnodigend om doorheen te 
lopen, in het groen te zitten. Buurt-
bewoners die gezamenlijk het 
onderhoud en beheer delen. Leer-
lingen die er hun buitenlokaal 
hebben. Het is altijd al een wens van 
mij geweest om onderwijs buiten 
mogelijk te maken. “Zoals een buurt-

Allereerste Tiny Forest, maar er 
komen er vast meer! 

bewoner zei: dit is de bindende 
factor in de wijk. Ineens spreek ik 
buurtbewoners die ik eerder niet 
kende. En dan moet het bos zich nog 
ontwikkelen!”

Duurzaam Velsen
Gemeente Velsen is van plan in de 
toekomst meer Tiny Forests aan te 
leggen. Wil je hierbij helpen? Op 
Velsengoedbezig.nl kunnen inwo-
ners laten weten wat zij doen om te 
verduurzamen. Voor elk initiatief 
wordt één boom geplant. Hoe meer 
initiatieven op die pagina worden 
ingediend, hoe meer Tiny Forests. 
Heb je andere ideeën of wil je een 
initiatief met of in je buurt starten? 
Dat wordt ondersteund! Stuur een 
mailtje naar duurzaam@velsen.nl, 
dan wordt gekeken wat mogelijk is. 
,,Samen gaan we voor een Duurzaam 
Velsen!”

Marianne Steijn is heel enthousiast! Foto: Reinder Weidijk

IJmuiden - Woensdag 9 november is het allereerste Tiny Forest van Velsen 
aangeplant in de Planetenbuurt in IJmuiden. Het Tiny Forest is een initia-
tief van inwoner Meta Stree�and en heeft de naam ‘Fier’ gekregen. 

IJmuiden - Moeder en dochter Lydia 
Moreira en Zoë Gerritsen, wie kent ze 
niet, hebben sinds kort een buurt-
kastje in hun tuin in de Kromme 

Mijdrechtstraat staan. Lydia zegt: ,,Ja 
leuk he,  de reden dat wij dit doen is: 
tegen verspilling, en omdat er 
mensen in onze buurt zijn die het 

Buurtkastje in de Kromme Mijdrechtstraat goed kunnen gebruiken. En iedereen 
mag er wat uithalen hoor! Zit jouw 
favoriete product in het kastje neem 
het gerust mee, geneer je niet. De 
dag van de opening werd er spon-
taan door een buurtbewoner een tas 
boodschappen gebracht, hoe leuk is 
dat. En ook door verschillende buren 
werd het kastje tijdens de opening 
aangevuld. We grapten al, straks is 
het kastje te klein. Als er mensen zijn 
die iets in het kastje willen doen, dat 
kan altijd, is het kastje vol bel dan 
gerust aan of hang het aan de deur 
dan wordt gezorgd dat het later in 
het kastje geplaatst wordt. En 
nogmaals, het kastje is voor iedereen 
uit de buurt, kom gerust een kijkje 
nemen. ‘’ 

De buren kwamen spontaan een tas met boodschappen brengen. Foto: aangeleverd. 





te maken met de grote invloed van corona 
op hun leven. Daarom blijft het belangrijk 
om coronabesmettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

De laatste informatie over corona vindt u op 
rijksoverheid.nl/corona of bellen naar 0800-
1351. 

Vaccinatielocaties in Velsen
Velsen-Noord
Concordiastraat 28, 1951 AR Velsen-Noord.
Open op dinsdag: 12:30- 20:00 uur en 
woensdag t/m maandag: 09:00-16:30 uur.

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
Open op woensdag van 12:30- 20:00 uur
en donderdag t/m zondag: 09:00-16:30 uur.

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

Mijn naam is Süleyman Çelik, 56 jaar, 
woon al 46 jaar in IJmuiden. In het 
dagelijkse leven werk is als chemisch 
analist bij Tata Steel IJmuiden. 
Op tienjarige leeftijd ben ik naar Ned-
erland gekomen, waar mijn vader als 
gastarbeider bij Crown Van Gelder Pa-
pierfabrieken werkzaam was.

Op jonge leeftijd kwam ik in contact met de 
politiek. Van 1998 – 2002 was raadslid voor 
het CDA. Na één raadsperiode ben ik gestopt, 
omdat het niet te combineren was met mijn 
werk en mijn gezin.

In 2012 besloot ik mij aan te sluiten bij Velsen 
Lokaal, omdat de aanpak van Velsen Lokaal 
mijn enorm aansprak. Velsen Lokaal staat 
voor samen, betrokkenheid en een program-
matische aanpak. 
De no-nonsense houding van Velsen Lokaal 

past bij wie ik ben. Dit is voor mij de derde pe-
riode bij Velsen Lokaal.
Ik ben iemand die veel onder de inwoners is. 
Daardoor vang ik veel op wat er onder onze in-
woners leeft. Ik probeer via de politiek oplos-
singen te vinden voor de problemen van onze 
inwoners. 
Zo heb ik me in de vorige periode beziggehou-
den met de problematiek van achterstallig 
onderhoud en schimmelproblematiek in
sociale huurwoningen. Velsen Lokaal zal zich 
blijven inzetten voor een prettige, veilige en 
lee� are omgeving voor onze inwoners.
Deze periode wil ik me vooral inzetten om 
Velsen nog veiliger en lee� aarder te maken, 
want uit de gesprekken die ik met onze 
inwoners heb, blijkt dat zij zich zorgen maken 
om de veiligheid en lee� aarheid in Velsen. 
Voor Velsen Lokaal is veiligheid en de leef-
baarheid erg belangrijk. In september is de 
gemeente Velsen gestart met het opstellen 

van een nieuwe Kadernota Integraal veilig-
heidsbeleid. Iedere vier jaar stelt de gemeente 
een nieuw veiligheidsbeleid op en benoemt 
daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied 
van veiligheid en lee� aarheid. Velsen Lokaal 
wil extra aandacht voor de sociaal zwakkere 
kernen, zoals Velsen-Noord en IJmuiden. 
Door de economische ontwikkelingen 
(infl atie en stijging van de gasprijzen) en de 
komst van de vluchtelingen kunnen de pro-
blemen in deze wijken toenemen en kan dit 
e� ect hebben op de veiligheid en lee� aarheid 
in deze kernen. 
Daar moeten we dus goed op inspelen. Samen 
werken we aan lee� are en veilige wijken.

Raadscolumn Süleyman Çelik (Velsen Lokaal): 
Werken aan leefbare en veiligere wijken!

Gedoogbesluit noodopvang 
Oekraïense vluchtelingen

30 november 2022 is de laatste dag waarop 
u de energietoeslag kunt aanvragen bij ge-
meente Velsen. Dit is een eenmalig bedrag 
van €1.300. Inwoners met minstens 1 maand 
een laag netto inkomen tussen 1 januari 2022 
en 31 maart 2022 komen mogelijk in aan-
merking voor de energietoeslag. Kijk voor de 
voorwaarden en meer informatie op velsen.
nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens. Aan-
vragen doet u via onze website, met het pa-
pieren formulier dat u bij de balie van het ge-
meentehuis kunt halen of door een e-mail te 
sturen naar energietoeslag@velsen.nl.

Laatste kans om 
energietoeslag 
aan te vragen

Er is een groot tekort aan opvangplaat-
sen voor vluchtelingen in Nederland. 
Nieuwe vluchtelingen zijn acuut op zoek 
naar een veilige plek en dat vraagt om 
creativiteit. Door de oorlog in Oekraïne 
blijft er een enorme toestroom komen 
van vluchtelingen naar West-Europa. 
Het Rijk heeft gemeenten dringend 
gevraagd tijdelijke opvangplekken te or-
ganiseren, ook als dit in strijd is met het 
bestemmingsplan. Het college besluit 
hier gehoor aan te geven en in uitzon-
deringsgevallen tijdelijke opvang toe te 
staan. 

Het college besluit onder voorwaarden toe te 
staan dat de panden aan de Fahrenheitstraat 
nummer 39 en Heidestraat nummer 47 in 
IJmuiden, tijdelijk wordt gebruikt voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het 
betre� en twee kleinschalige opvang locaties. 
Beide locaties staan leeg en zijn sinds 10 no-
vember geschikt voor opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. 

Aan de Fahrenheitstraat 39 (in het parochie-
huis van de Ichthuskerk) gaat het om een 
opvang één familie (9 tot maximaal 12 per-

sonen). Deze locatie kan gebruikt worden als 
noodopvang voor een termijn van 1 jaar. 
Aan de Heidestraat 47 gaat het om een opvang 
van één familie (maximaal 8 personen). Deze 
locatie kan gebruikt worden als noodopvang 
voor een termijn van 2 jaar. 

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: 
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en 
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabo-
toezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit 
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/be-
roep) open. Er kan wel een handhavings-
verzoek bij het college van burgemeester en 
wethouders worden ingediend. 
Tegen het besluit op een dergelijk verzoek 
staan wel rechtsmiddelen open.
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 120 per jaar

Als je dit al een uur voordat je naar 
bed gaat doet, dan bespaar je nog eens 
25 euro extra.

Zet de thermostaat 
’s nachts op 15°C

Vrije inloop herhaalprik tegen corona
Corona is nog niet weg. Nog steeds 
worden mensen ziek door het coronavi-
rus. Hoe meer mensen de herhaalprik 
halen, hoe beter we een opleving van 
het coronavirus kunnen voorkomen. 
Voor iedereen (+12) is het mogelijk om 
zonder afspraak een vaccinatie te halen 
op de vaccinatielocaties in IJmuiden en 
Velsen-Noord. Belangrijk is wel dat u uw 
ID-kaart meeneemt. Op andere locaties 
in de omgeving geldt dat het maken van 
een afspraak noodzakelijk is. 

De langetermijngevolgen van corona worden 
steeds meer zichtbaar, zowel lichamelijk als 
mentaal. Maar ook op sociaal, maatschap-
pelijk en economisch vlak. Zo zien ler-
aren nog steeds leerlingen worstelen met 
de gevolgen van eerdere schoolsluitingen. 
Mensen met een zeer kwetsbare gezondheid 
en mensen met post-covid hebben elke dag 

Druk of vouw lege drinkpakken en 
fl essen plat en draai de dop er weer op. 
Vouw de deksel van conservenblik-
ken naar binnen en maak drankblikjes 
klein.

Op die manier bespaar je ruimte en 
kun je meer plastic weggooien. 

Twijfel je of iets bij plastic, blik en 
drinkpakken hoort? Check het in de 
afvalwijzer in de HVC-app: hvcgroep.
nl/download-de-hvc-app 

Zit jouw plastic 
zak of bak snel 
vol? 



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Siriusstraat 35, wijzigen gebruik ga-

rage naar winkel en plaatsen kozijn 
(06/11/2022) 124523-2022

Velsen-Zuid
• Stelling 38, bouwen schuur 

(06/11/2022) 124533-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 36, bouwen aanbouw en 

aanleggen inbraakalarm (10/11/2022) 
125925-2022

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 13, plaatsen dak-

kapel (voor- en achterkant)
(11/11/2022) 126437-2022

Velserbroek
• Westlaan 25, afwijken bestemming-

splan voor extra woning (10/11/2022) 
125788-2022

• Kleermakerstraat 53, bouwen expedi-
tieluifel (10/11/2022) 126105-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Driehuis
• Lodewijk van Deyssellaan 4, plaatsen 

zonnepanelen en warmtepomp (dak) 
en isoleren buitengevel (04/11/2022) 
97772-2022

Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier trail-

ers met heliumdrukcilinders en plaats-
en hekwerk (04/11/2022) 105119-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Warmenhovenstraat 4-6, intern ver-

bouwen en plaatsen dakopbouw met 
extra woning (10/11/2022) 121807-
2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kerst Centrum IJmuiden”, op 17 en 

18 december 2022 van 12.00 tot 17.00
uur, locatie: Marktplein, Velserduin-
plein en Plein 1945 (08/11/2022) 
125535-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Velsen-Zuid
• Kerkplein 3, kappen van een boom 

(10/11/2022) 124200-2022

Velsen-Noord
• Platformweg 3, plaatsen warmwater-

silo (08/11/2022) 47355-2022

Santpoort-Zuid
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen 2 

dakkapellen (voorkant) (08/11/2022) 
114754-2022

Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (gemeentelijk monu-

ment), plaatsen van zonnepanelen 
(10/11/2022) 119600-2022

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93 (rijksmonument), 

restaureren kapelgebouw en tijdelijk 
(10 jaar) wijzigen gebruik wonen naar 
logies (08/11/2022) 133947-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

IJmuiden
• Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods 

(achterzijde) (9/11/2022) 69241-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• “Vergunning voor verkoop vuur-

werk” van 29-12-2022 t/m 31-12-
2022, locatie: Lange Nieuwstraat 775 
(10/11/2022) 124654-2022

• “vergunning voor verkoop vuur-
werk” van 29-12-2022 t/m 31-12-
2022, locatie: Middenhavenstraat 98 
(01/11/2022) 110257-2022

Santpoort-Noord
• “Vergunning voor verkoop vuurwerk” 

van 29-12-2022 t/m 31-12-2022, loca-
tie: Hagelingerweg 210 (01/11/2022) 
111873-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Driehuis
• “Sinterklaasintocht Driehuis”, op

19 november 2022 van 10.45 tot 
11.15 uur, locatie: Driehuizerkerkweg
(08/10/2022) 122333-2022

• ‘Castle Christmas Fair’, 17 t/m 
19 november van 11.00 tot 22.00 uur en
20 november van 11.00 tot 18.00 uur, 
locatie: Landgoed Beeckestijn 
(10/11/2022) 64470-2022

Overige bekendmakingen 
• Het aanleggen van een individuele ge-

handicaptenparkeerplaats voor het 
perceel Schoener 4, Velserbroek

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

24 november vanaf 19.00 uur
Voor aanvang van de vergadering zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. U kunt dan in gesprek gaan 
met de aanwezige raadsleden en steunfrac-
tieleden. De vergadering begint om 19.30 
uur met het actualiteitenuurtje. 

Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor 
inwoners om actuele zaken aan de orde te 
stellen. U kan niet inspreken over onder-
werpen die op de agenda staan. Inspreken 
is wel mogelijk over onderwerpen die niet 
eerder in een sessie zijn besproken door de 
raad. 

Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen 

In dit voorstel wordt een geactualiseerde 
verordening vastgesteld. Hiermee voldoet 
de gemeente aan de bescherming van de 
privacy van persoonsgegevens als deze 
verstrekt zouden worden aan derden. 

Verordening tot wijziging van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeentelijke regelgeving op het 
gebied van openbare orde, lee£aarheid en 
veiligheid staat in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). In de APV staan de 
volgende wijzigingen. Een verbod op vecht-
wedstrijden op openbare plaatsen, een 
uitbreiding van de gegevens die aanbied-
ers van overnachtingen verplicht moeten 

bijhouden, een verbod op bedelen en een 
uitbreiding van de zorgplicht die geldt bij 
woonoverlast. Het verbod op carbidschi-
eten komt te vervallen.

Belastingverordeningen 2023

De gemeenteraad dient de belastingver-
ordeningen 2023 vast te stellen.  Belast-
ingverordeningen zijn regels die bij een 
bepaalde belasting horen.  Deze  regels en 
tarieven worden elk jaar opnieuw vast-
gesteld. Het betreft o.a. de tarieven voor 
onroerende zaakbelastingen, belastingen 
op roerende woon- en bedrijfsruimten, 
rioolhe¦ng, afvalsto§enhe¦ng, honden-
belasting, parkeerbelastingen (wettelijke 
tarief ), toeristenbelasting en precario-
belastingen.

Verklaringen van geen bedenkingen 
voor vijf projecten binnen de gemeente

Er zijn vijf aanvragen voor een omgeving-
svergunning ingediend voor verschillende 
initiatieven. Dit zijn: Witte Theater, Thalia 
Theater, Dok 1, bedrijfspand Kruitenstraat 
en Blekersveld Deelplan 4. Het college stelt 
de raad voor om verklaringen van geen be-
denkingen voor deze projecten af te geven.  
Hierdoor kunnen ruim 140 woningen, een 
hotel van ca. 80 kamers en een nieuw
bedrijfsgebouw in het havengebied
gerealiseerd worden. 

Stadsschouwburg  

De gemeenteraad staat voor het vraagstuk 
in welke vorm de gemeente de functie van 
de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het 
college heeft onderzocht welk scenario het 
meest passend is en doet hiervoor een voor-
stel. De afgelopen jaren is tijdens verschil-
lende sessies door de gemeenteraad gespro-
ken over de verschillende scenario’s die zijn 
onderzocht om de theaterfunctie in Velsen 
toekomstbestendig te maken. In de sessie 
op 17 november spreekt de raad nogmaals 
over het voorstel en aanvullende informatie 
die is verstrekt. Aan het eind van de sessie 
wordt afgesproken of het voorstel geagen-
deerd kan worden op de raadsagenda van 
24 november.

Verhuizing trampolinevereniging 
TVIJ naar Polderhuis 

De gemeenteraad heeft het college in een 
motie opgeroepen om een passende accom-
modatie te vinden voor trampolineverenig-
ing TVIJ. In overleg met de gemeente is 
TVIJ uitgekomen bij het Polderhuis aan 
het Vestingplein 58 in Velserbroek. Om 
in het Polderhuis te kunnen trampoline-
springen moet echter een deel van het 
gebouw verhoogd worden tot 12 meter. De 
gemeenteraad wordt gevraagd voor deze 
bouwkundige aanpassingen een invester-
ingskrediet beschikbaar te stellen. 

Rekenkamerrapport Informatie-
beveiliging en privacybescherming

De Rekenkamercommissie Velsen heeft 
onderzoek laten doen naar informatie-
beveiliging en privacybescherming in de 
gemeente Velsen.  De gemeentelijke dienst-
verlening gebeurt steeds meer digitaal 
en dit brengt risico’s met zich mee.  De 
verbetervoorstellen zijn tijdens een sessie 
op 10 november door de gemeenteraad 
besproken. 

2e bestuursrapportage (financiën) 

In de 2e bestuursrapportage rapporteert 
het college over de financiële afwijkingen 
ten opzichte van de begroting 2022. Deze 
rapportage is het laatste moment waarop 
de raad kan bijsturen op de begroting 2022. 

Reageren en inspreken bij de sessies:
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 24 november, 12.00 uur aanmelden 
via e-mail: gri¦e@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251.

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan schriftelijk een reactie worden 
gegeven via de mail naar gri¦e@velsen.nl.  
Indien u deze stuurt voor donderdag
24 november 12.00 uur ontvangen de raads-
leden uw reactie nog vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen en stukken naar 
https://velsen.raadsinformatie.nl/

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 24 NOVEMBER

Bekendmakingen

Velserbroek - Met de winst van afge-
lopen week tegen RC Hilversum op zak 
was nu de koploper ARC uit Amstel-
veen die eraan moest geloven. The 
Smugglers startte sterk en het was 
Steve Bakker, die na een fantastische 
kick van Nick, met een prachtige run 
de mooiste try van de dag scoorde. 

Nick scoorde uit conversie de 7-0. 
Daarna bleef er druk op de backs van 
ARC wat al snel leidde tot de 12-0. ARC 
wist niet wat hen overkwam. Ze 
kwamen nog terug met 14-5. Maar 
kort daarna was het Rens, die na een 
afwezigheid van drie jaar, de score op 
19-5 zette. In de rust was het team-

Foto aangeleverd

The Smugglers kloppen koploper ARC leider Sven die de spelers waar-
schuwde om gefocust te blijven. 
Desondanks was het toch ARC die 
terugkwam in de wedstrijd en 19-10 
scoorde en het betere van het spel had 
in de tweede helft. Maar door goed 
verdedigen van The Smugglers bleven 
de punten uit voor ARC. Aan het eind 
van de wedstrijd waren er nog tries 
van Tijmen en Steve, die de score 

uitbreidde en liet uitlopen tot 29-10. In 
de laatste minuut zette ARC de eind-
stand op 29-17. Door deze zege zijn 
The Smugglers opgeklommen naar de 
tweede plek. Robert van Trigt, trainer 
van The Smugglers keek tevreden 
terug op de wedstrijd. Hij zag vooral 
dat de balhandeling en inzicht in 
aanval en verdediging er vandaag heel 
goed uit kwam.
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Velsen - Het Sociaal Wijkteam heeft 
onlangs een nieuw project gelanceerd: 
de lief-en-leedstraat. Dit is een project 
voor kleine straten of delen van straten 
(ongeveer 50 à 75 adres-sen) en vindt 
zijn oorsprong in Rotterdam. Het 
uitgangspunt: mensen op straatniveau 
een beetje op elkaar te laten letten. Dit 
vergroot de sociale cohesie in een wijk 
en zorgt ervoor dat problemen in de 
buurt sneller gesignaleerd worden. 
Voorlopig start men bij wijze van proef 
met tien straten. Hiervoor worden 

zogenoemde gangmakers gezocht. Dit 
zijn bewoners die een geldpotje 
beheren en ervoor zorgen dat iemand 
een bloemetje, kaartje of wat lekkers 
ontvangt bij ziekte of wanneer er iets 
te vieren valt, zoals het behalen van 
een diploma. Het Sociaal Wijkteam 
coördineert het project en heeft per 
deelnemende straat een budget van 
150 euro be-schikbaar. Belangstel-
lenden kunnen zich via contact@
swtvelsen.nl aanmelden of bellen met 
nummer 088 8876970.

Lief-en-leedstraat wijkteam

Door Raimond Bos

Velsen - Al geruime tijd publiceren 
wij in deze krant bijdragen van het 
Sociaal Wijkteam in de gemeente 
Velsen. Onder de noemer ‘Samen 
voor elkaar’ werd steeds een inwoner 
van de gemeente Velsen geportret-
teerd die op vrijwillige basis activi-
teiten voor anderen verricht. Het is 
een goede manier om deze mensen 
eens extra in het zonnetje te zetten, 
maar ook om anderen te inspireren. 
Iets doen voor een ander hoeft niet 
veel moeite te kosten en levert niet 
alleen die ander, maar ook jezelf veel 
moois op. Vorige week donderdag 
kwamen de deelnemers uit deze 
rubriek allemaal tezamen om, even-
tueel met introducée, in Sluis 751 te 
genieten van een heerlijk diner.
Het is even na half zes als de eerste 
gasten zich melden. Onder hen 
bevindt zich ook Margriet uit Velser-
broek. Ze is samen met Marianna 
naar het diner gekomen en infor-
meert enigszins bezorgd naar het 
tijdschema, want later op de avond 
staat voor hen nog een bezoek aan 
de Stadsschouwburg op het 
programma. Het blijkt allemaal mooi 
te passen, want rond half acht 

verwacht men de afronding van het 
diner. Margriet kwam in de corona-
periode zonder werk te zitten en 
besloot zich via BUUV (een online 
platform waar vrijwilligers en hulp-
vragers elkaar kunnen vinden) aan te 
bieden voor het verrichten van vrij-
willigerswerk. Het leidde ertoe dat ze 
respijtzorg ging verrichten: ,,Eens in 
de week bezocht ik een dame in 
Santpoort, om haar man wat te 
ontlasten. Hij kon dan even de deur 
uit om boodschappen te doen.‘’ Het 
zou niet bij deze ene vrijwilligerstaak 
blijven, want na verloop van tijd 
werd ze gekoppeld aan een bewoon-
ster van Huis ter Hagen. ,,Zij was daar 
in coronatijd komen wonen, maar ze 
kon er niet goed aarden. Ik zocht 
haar ongeveer een jaar lang twee 
keer per week op. Dat was soms best 
heftig, want ze was ernstig demente-
rend.’’ Momenteel verricht Margriet 
nog vrijwilligerswerk voor de plaatse-
lijke afdeling van de Zonnebloem. Ze 
helpt mee bij het begeleiden van de 
activiteiten, maar heeft ook zitting in 
het afdelingsbestuur. 

Voor de rest van het artikel van 
Raimond Bos kijk op de website 
van de Jutter | Hofgeest. 

Foto: Bos Media Services

Foto: aangeleverd

Vrijwilligers ‘Samen Voor Elkaar’ 
getrakteerd op maaltijd

Regio - Werken in de zorg, je leest er 
veel over. Vaak over de minder mooie 
kant. Maar Moniek de Jager, mede-
werker algemene ondersteuning bij 
De Waerden, vertelt graag over wat 
het vak zo mooi maakt. ,,Vijf jaar 
geleden ben ik begonnen als mede-
werker algemene ondersteuning bij 
De Waerden. Mijn werk als mao-er is 
iedere dag anders. Als een cliënt bij 
ons komt, wordt samen met de client 
bepaald waaraan iemand wil werken. 
Waar hij of zij behoefte aan heeft. Dit 
wordt opgesteld in een plan. Het plan 
is de leidraad waarmee wij werken. 
Zo had Simone de wens om iedere 

dag buiten te wandelen. Weer of 
geen weer. Alleen naar buiten gaan 
vond zij spannend. Daarom zijn we 
gestart om eerst gewoon buiten te 
zijn. Dit hebben we uitgebouwd. Nu 
wandelen we samen iedere week en 
we hebben zelfs een deel van de 
Vissenloop samen gelopen. Tijdens 
het wandelen bespreken we allerlei 
dingen die voor Simone belangrijk 
zijn. En het mooiste voor mij is dat 
Simone, afgelopen week met al die 
regen, zonder mij heeft gewandeld. 
Hoe mooi is dat! Dat iemand haar 
doel haalt; prachtig toch!’’ www.
dewaerden.nl.

In de zorg is geen dag hetzelfde!

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

Aan de slag in de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg een praatje 
maken. Op dinsdagen worden er 
work-shops bij de Brulboei georgani-
seerd. Komende maand staan 
fermenteren, pekelen en inmaken als 
thema centraal.

Fietsenwerkplaats
Op BuitenGewoon kun je langs-
komen om je �ets te laten repareren 
in de �etsenwerkplaats. Als je stage 
wil lopen of werkervaring wil opdoen 
als �etsenmaker kan je dat op de 
locatie ook ko-men doen.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 

- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 17.00 uur; en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 geopend. 
De lunch is inbegrepen. In Velser-
broek (locatie Galle Promenade) kun 
je dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de 
handen uit de mouwen steken. Ook 
hier wordt voorzien in een gezonde 
lunch.

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

Thema van de maand: fermenteren, 
pekelen en inmaken. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Bibliotheek Velsen sluit zich 
aan bij de nieuwe campagne ‘Warme 
kamers’ van het Leger des Heils. Met 
het initiatief wordt aandacht 
gevraagd voor de groep Nederlan-
ders die uit voorzorg kiest voor een 
koud huis om hoge kosten te voor-
komen.  Maatschappelijke organisa-
ties, bedrijven, scholen, sportvereni-
gingen en kerken worden opge-
roepen zich aan te sluiten bij deze 
beweging. Iedereen die in de knel 
komt door de stijgende in�atie en/of 
zich zorgen maakt over een te hoge 
energierekening is welkom. Inmid-
dels zijn er al ruim honderd locaties 

aangesloten, waaronder de 
Bibliotheek.

Een deken van warmte
Het Leger des Heils heeft als doel om 
deze winter buurthuiskamers te 
openen om als een deken van warme 
kamers over Nederland te verspreiden. 
Warme kamers richt zich op verschil-
lende mensen die overdag een warme 
plek zoeken om te werken, te 
ontmoeten, huiswerk te maken of een 
boek willen lezen. Meer informatie 
over het initiatief vind je op www.
legerdesheils.nl/warmekamers. 
Iedereen is welkom in de Bibliotheek!

De Bibliotheek als ‘warme kamer’

Financiën, werk en mantelzorg: 
gratis webinars
Velsen - Hoe behoudt u de balans in 
uw leven als werkende mantel-
zorger? En hoe regelt u de �nanciën 
als degene voor wie u zorgt dit niet 
meer kan? Vraagt u zich dit als 
mantelzorger in Velsen wel eens af 
en wilt u tips en inzichten hoe 
hiermee om te gaan? Schrijf u dan in 
voor de gratis webinars die Socius 
Centrum Mantelzorg Velsen deze 
maand aanbiedt. Er zijn nog enkele 
plekken beschikbaar dus wees er 
snel bij.

29 november 20.00 uur tot 21.00 
uur ‘Financiën’. 
U kunt zich tot twee dagen voor 
aanvang aanmelden door te mailen 
naar infomantelzorg@socius-md.nl. 
Vermeld uw naam, adres, telefoon-
nummer en welk webinar u wilt 
volgen. Op maandag en donderdag 
beantwoorden wij uw mail. Voor 
overige vragen over mantelzorg kunt 
u van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 13.00 uur contact opnemen met 
Socius via 088 88 76 900.

19 november energie bespaartips 
in Bibliotheek IJmuiden
In het kader van de winter die voor 
de deur staat is lokale energiecoöpe-
ratie Energiek Velsen met een aantal 
energiecoaches in de Bibliotheek in 
IJmuiden om gratis bespaartips te 
geven, met de landelijke actie 
‘Samen de winter door’. Belangstel-
lenden kunnen hier tips inwinnen 
van energie-experts, om zo meer 
inzicht te krijgen hoe je kunt 
besparen op de energierekening. De 
inloop is op 19 november in de 
Bibliotheek in IJmuiden vanaf 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig. Meer 
over dit initiatief is ook te vinden op 
www.samendewinterdoor.nu. 
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FitBudget helpt ouderen aan financieel voordeel na verpleeghuisopname

Echtparen met partner in een verpleeghuis 
laten honderden, soms duizenden euro’s liggen

De krantenkop-
pen staan er bol 
van: hoge inflatie, 
schulden en heel 
veel gezinnen die 
niet rond kunnen 
komen. Dat geldt 
ook voor echtpa-
ren, waarvan een 
van de partners in 
een verpleeghuis 
wordt opgenomen. 

Wanneer ouderen gescheiden wonen als gevolg 
van een verpleeghuisopname stuur de soci-
ale verzekeringsbank, verantwoordelijk voor 
de uitkering van de AOW, een brief waarin de 
mogelijkheden voor registratie als ‘gehuwd maar 
duurzaam gescheiden levend’ worden genoemd. 
Dat levert aan de ene kant een hogere AOW 
op, maar hee� aan de andere kant gevolgen 
voor de hoogte van de eigen bijdrage, die door 
het Centraal Administrtie Kantoor (CAK) wordt 
berekend. Een gevolg hiervan is dat er meer 
inkomstenbelasting betaald moet worden en een 
vermindering van de zorgtoeslag en huurtoeslag. 
En zo zijn er meer zaken waarin de AOW-keuze 
doorwerkt. 

Ciska Riezenkamp is budgetcoach en zij is zich 
gaan verdiepen in de financiën rondom het 
wonen in een verpleeghuis. Ze vindt het niet 
juist dat informatie om meer voordeel te beha-
len zo slecht te vinden is. Helaas is de wet- en 
regelgeving te ondoorzichtig. Hierdoor laten 
veel mensen het zoals het is en lopen daardoor 
inkomen mis.

Omdat elke situatie anders is, is deze berekening 

maatwerk. In grote lijnen komt het er op neer dat 
wanneer je partner in een verpleeghuis wordt 
opgenomen je allebei recht hebt op AOW voor 
alleenstaande. Dit houdt ongeveer in een netto 
verhoging van € 402 per persoon, per maand. 
Dit lijkt voordelig maar is dit in werkelijkheid niet 
altijd omdat de toeslagen en de eigen bijdrage 
voor het verpleeghuis hiermee samenhangen. 
Hierdoor kan het voordeel direct omslaan in een 
hele grote extra kostenpost!

Dat veel ouderen zich hier niet in verdiepen hee� 
ook te maken met de fase in het leven waarin ze 
zich bevinden, zegt Ciska. ,,Het is natuurlijk een 
hele lastige en emotionele periode als je levens-
partner vanwege dementie of andere ziektes 
naar een verpleeghuis gaat. Dan staat je hoofd 
niet naar het uitzoekwerk zoals wij dat doen.’’

De besparing die Ciska Riezenkamp gemiddeld 
bereikt is € 7.000. Dat voelt een oudere echt wel 
in zijn of haar portemonnee. Er zijn uitschieters 
bij tot € 20.000, maar er was ook eens een klant 
waar het voordeel beperkt bleef tot € 800. In alle 
gevallen levert het voordeel op voor de klanten, 
want als wij geen besparing kunnen vinden dan is 
onze hulp gratis. In alle overige gevallen vragen 
we een eenmalige vergoeding van 20% van het 
berekende voordeel over het komende jaar.’’

Meer informatie op www.fitbudget.nl, 
of bel: 06-19952210.

Advertorial

Kievit Maaltijdservice levert nu 
óók vriesverse maaltijden
Regio - Kievit Maaltijdservice is al 
ruim 50 jaar gespecialiseerd in het 
bereiden en bezorgen van maal-
tijden. Elke dag voor jezelf een uitge-
balanceerde maaltijd bereiden kan 
een grote opgave zijn of zelfs een 
onmogelijkheid worden. Dan is het 
�jn om te weten dat Kievit Maaltijd-
service u die zorg graag uit handen 
neemt. 
Kievit bereidt elke dag verse, vitami-
nerijke maaltijden die zowel warm als 
gekoeld bezorgd kunnen worden. 
Per dag is er keuze uit drie verschil-
lende menu’s. Zij leveren ook suiker-
vrije, zout-arme en vegetarische 
maaltijden. Bovendien houden ze 
tijdens het bedenken van de dagme-
nu’s rekening met de vier seizoenen. 
Dat zorgt voor afwisseling in de 
menu’s en dat is wel zo prettig. 
Vanaf heden bezorgt Kievit Maaltijd-
service vriesverse maaltijden van hun 
nieuwe partner Vers aan Tafel Maal-
tijdservice. Al meer dan 15 jaar 
bereiden de chef-koks van Vers aan 
Tafel op ambachtelijke wijze de heer-
lijkste maaltijden met natuurlijke 

ingrediënten en duurzame pro-
ducten. Met keuze uit meer dan 160 
vriesverse maaltijden uit de 
Hollandse, Italiaanse of Oosterse 
keuken kunt u elke dag genieten van 
een heerlijke maaltijd! Ook voor 
vegetarische, zoutarme, gemalen of 
kleine maaltijden kunt u bij Vers aan 
Tafel terecht. De eigen bezorgers 
bezorgen de maaltijden gratis bij u 
thuis. Op welke dag uw bestelling 
bezorgd wordt gaat in overleg met u. 
Er kan worden bezorgd op werk-
dagen tussen 11.00 en 13.30 uur en 
tussen 15.30 en 18.00 uur. De maal-
tijden bewaart u in de vriezer en na 
levering zijn de maaltijden minimaal 
twee maanden houdbaar. U kunt op 
ieder moment een maaltijd uit de 
vriezer halen en binnen een kwartier 
kunt u genieten van een lekkere en 
gezonde maaltijd uit de oven of 
magnetron. Makkelijk toch?
Bent u benieuwd naar de vriesverse 
of warme maaltijden en wilt u meer 
informatie? Ga dan naar 
www.kievitbv.nl of bel naar 
023-5319143

Foto: aangeleverd

Door Ingeborg Baumann

IJmuiden - Donderdag 10 november 
nam wethouder Jeroen Verwoort de 
eerste elektrische winchwagen ter 
wereld o�cieel in gebruik door de 
DFDS Princess Seaways van DFDS 
Nederland aan te meren. Veilig en 
emissievrij. Het Corps van Vletterlieden 
innoveerde en produceerde deze 
wereldprimeur. Verwoort heeft havens, 
industrie, energie en Noordzeekanaal-
gebied, het lokale klimaatakkoord én 
duurzaamheid in het algemeen in zijn 
portefeuille. Een prachtige klus dus 
voor hem, dat aanleggen van zo’n 
schip aan de kade met behulp van 
deze elektrische lier op wie-len. Hij 
verrichtte de handeling, bijgestaan 
door vletterman en samen met Dick 
Hoek beheerder wagenpark Leon 
Anker, gehuld in een geel jack met 
‘boatsman’ achterop, stevige hand-

schoenen en zijn gebruikelijke 
bravoure dan ook graag en uitstekend. 

Romantiek
Verwoort: ,,Havens hebben een ruwe 
geschiedenis en staan bol van de 
romantiek. Bonkige kerels die noeste 
arbeid verrichten tussen de schepen 
en groot materiaal. Maar ook havens 
worden steeds duurzamer. En dat is 
niet alleen innovatief en goed voor de 
omgeving, het is ook nog eens veiliger 
en gezonder! Een wereldwijde primeur 
voor IJmuiden, want nergens ter 
wereld gebeurt dit nog zonder diesel! 
Een prachtig voorbeeld van hoe in 
IJmuiden vernieuwende oplossingen 
worden bedacht om onze havens en 
industrie schoner en duurzamer te 
maken.’’

Winchen
Corps van Vletterlieden (C.V.V.) houdt 

Wereldprimeur voor Corps van 
Vletterlieden in haven IJmuiden

zich bezig met allerlei werkzaamheden 
in de havens en sluizen, waaronder het 
meren en ontmeren van schepen. Bij 
het meren van schepen maken de vlet-
terlieden gebruik van winchwagens. 
Deze wagens hebben achterop een 
winch (lier) waarmee zij zware trossen 
naar de kade trekken. In drie jaar en 
steeds een stapje verder komend 
ontwikkelde Martijn Jansen, onder-
houdsman bij het Corps van Vletter-
lieden, een schonere, krachtiger, 
veiliger en ook stillere winchwagen. 
Mark Emmelot legt uit: ,,Martijn heeft 
bestaande technieken gecombineerd 
om te komen tot een volledig elektri-
sche wagen. Behalve duurzaam, want 
emissievrij, ook veel veiliger. De ‘oude’ 
maakt enorm veel lawaai en vooral de 
sluis resoneert enorm. En je moet wel 
kunnen communiceren, dat is cruciaal. 
We hebben als Corps, companen 
onder elkaar, de wichwagen ontwik-
keld en gebouwd. Dit werkt gewoon 
super�jn!’’

Eigen beheer
Jansen begon in 1990 al met een voer-
tuig om die lier stabieler te maken. 
Deze auto was diesel aangedreven. 
Het tweede type was al gedeeltelijk 
elektrisch maar het nu is de winch-
wagen dus helemaal elektrisch. 
Emmelot, zichtbaar trots: ,,De havens 
van Antwerpen en Rotterdam zijn ook 
om. Geen uitstoot, geen herrie.’’ Er kan 
weer een nieuw wapenfeit aan de 
indrukwekkende tijdlijn van de IJmui-
dense Vletterlieden worden toege-
voegd. En ‘eens een vletterman, altijd 
een vletterman’, betekent in dit geval 
dat met respect voor oude tradities 
wordt gewerkt aan een duurzame 
toekomst. 

Verwoort help mee de Princess Seaways aan te meren. Kol�e naar zijn hand 
natuurlijk. Foto: Reinder Weidijk voor Gemeente Velsen.

IJmuiden - In het weekend van 
zaterdag 17 en (koop)zondag 18 
december is het tijd voor Kerst in het 
Centrum. Het winkelgebied tussen 
het Marktplein en Plein 1945 ademt 
dan de kerstsfeer uit waar we alle-
maal zo van houden. Met muziek, 
activiteiten, de kerstman, chocolade-
melk en glühwein. Op Plein 1945 
organiseert Rotary Club Velsen op 
diezelfde zaterdag The Santa Kids 
Games. Meer dan 100 als kerstman 
verklede kinderen kunnen tussen 
15.00 en 17.00 uur deelnemen aan 
leuke spelletjes.

The Santa Kids Games
Het hoogtepunt van het kerst-
weekend in het Centrum van 
IJmuiden zullen The Santa Kids 
Games zijn op Plein 1945. Deze 
worden speciaal door Rotary Club 
Velsen georganiseerd voor kinderen 
van 7 t/m 11 jaar. Op het plein 
kunnen de kinderen zich verzamelen 
en krijgen zij een kerstmannentenue 
en een glowstick die ze mogen 
houden. Daarna beginnen de spellen 
verdeeld over tien stationnetjes. Bij 
ieder station doen ze een ander spel. 
Het zijn sportieve en leerzame 
spellen met veel bewegen, dansen 
en uitdagingen. Er worden onder 
andere verschillende danspassen 
geleerd door vrijwilligers van (dans)
scholen. Deze zijn aan het eind van 

de middag nodig tijdens het spette-
rende slot van de dag. Hartstikke tof 
om mee te doen dus! Maar ook heel 
leuk en gezellig voor ouders en 
grootouders om toe te kijken en aan 
te moedigen.

Geef je snel op
De spelletjes worden gehouden 
tussen 15.00 en 17.00 uur en The 
Santa Kids Games zullen om 17.00 
uur spectaculair worden afgesloten. 
Deelname is gratis. Wil je meedoen? 
Geef je dan snel op via skg@rcvelsen.
nl. Wees er snel bij want er is maar 
plek voor circa 100 kids! Centrum 
IJmuiden. Kom gewoon eens langs!

Kerst in het Centrum met 
The Santa Kids Games

Alle kinderen krijgen een 
kerstmannentenue.
Foto: Rotary Nederland
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Regio - Aansprekend, nog scherper 
geprijsd met dezelfde voordelen! 
Dat kenmerkt de nieuwe collectie 
keukens die Keur Keukens in 
Haarlem, onderdeel van DB Keuken-
Groep deze maand lanceert onder 
de naam DB HuisSelectie. Speciaal 
voor deze nieuwe lijn keukens 
worden er introductiedagen met 
cadeaus georganiseerd van 
woensdag 23 tot en met zaterdag 26 
november in alle vestigingen. Het 
assortiment DB HuisSelectie omvat 
een serie fronten, werkbladen, acces-
soires en apparatuur die zijn geselec-
teerd op de beste prijskwaliteit-
verhouding. Dankzij grootschalige 
inkoop kunnen ze tegen nog scher-
pere, netto prijzen aangeboden 
worden met behoud van al hun 
unieke voordelen. Tijdens de intro-
dagen kunnen klanten kennis 
maken. Er zijn speciale acties zoals 
een gratis pannenset of ovenschalen 
bij aankoop van een set DB HuisSe-
lectie apparatuur. Ook zijn er diverse 
kookdemo’s en kan de bezoeker zich 
laten inspireren over energiebespa-
ring middels keukenapparatuur. Wist 

u bijvoorbeeld dat u met handige 
accessoires zoals de grillplaat, 
teppan yaki en braadslede beter 
kunt grillen en braden op de 
nieuwste inductiekookplaten? En dat 
recirculatie in combinatie met werk-
bladafzuiging een middel is om 
energie te besparen? Meer infor-
matie vertelt men graag in de show-
room. Het zullen weer ouderwets 
gezellige en feestelijke dagen 
worden zoals we gewend zijn van DB 
KeukenGroep.

Beste prijskwaliteit verhouding 
Aart de Bruin, directeur bij DB 
KeukenGroep, is enthousiast over de 
veelbelovende collectie nieuwe 
keukens. ,,Veel huishoudens worden 
geconfronteerd met stijgende 
kosten. Deze nieuwe selectie is daar 
een goed antwoord op. Vriendelijk 
geprijsde kwaliteitskeukens met wél 
10 jaar garantie op de montage door 
DB monteurs, de beste service, 
gedegen advies, transparante prijzen 
en onze Doen-zoals-Beloofd mentali-
teit. Een unieke combinatie die je 
alleen in de DB HuisSelectie tegen-

Introductiedagen voordelige 
DB Huisselectie keukens

Foto: aangeleverd

komt en waarmee we ons blijvend 
onderscheiden in de branche.”

Wooninspiratie 2023
In de showrooms vindt u ook de 
nieuwste woontrends terug die 
gepresenteerd zijn op de internatio-
nale woonbeurzen. U doet mooie 
ideeën op hoe de keuken als onder-
deel van het totale interieur kan 
worden vormgegeven. Een bezoek 
aan de showrooms belooft dus ook 
weer volop nieuwe wooninspiratie 
en de nieuwste keukentrends.

Hoogste klanttevredenheid
DB KeukenGroep verzorgt ruim 30 
jaar keukens in allerlei stijlen en prijs-
klassen en heeft showrooms door 
het hele land. Dankzij haar unieke 
werkwijze heeft DB KeukenGroep 
een hoge klanttevredenheid van 
gemiddeld 9,6 weten te bereiken. 
Het mooie is, dat DB KeukenGroep, 
ondanks haar groei, haar kleinscha-
lige manier van werken heeft vastge-
houden. Zo kunnen zij als groot 
keukenbedrijf trouw blijven aan het 
aloude concept van netto prijzen, 
uitmuntende service en hoogste 
klanttevredenheid. Bezoek Keur 
Keukens in Haarlem of ga naar 
www.dbkeukengroep.nl/huisselectie. 

IJmuiden - Het gaat goed met de 
Halkade. Een van de leukste stukjes 
van IJmuiden tenslotte. Twee nieuwe 
ondernemers vertellen wat ze gaan 
doen en hoe ze de ruimte willen gaan 
benutten. En dat zijn heel leuke en 
creatieve ideeën. 

Braunwine.nl 
Matthijs Braun heeft een onderne-
ming onder de naam Braunwine.nl. Hij 

is een enthousiaste wijnliefhebber die 
zich vooral richt op het delen van 
passie en beleving. Matthijs: ,,Ik wil 
mensen meenemen naar de internati-
onale wijnwereld van Braun. En dat 
doe ik door op zoek te gaan naar de 
beste en meest exclusieve wijnen in 
de wereld. De omschrijvingen bij de 
wijnen zijn gebaseerd op ervaringen 
en op beleving. Welk gerecht je erbij 
kunt nemen of welke gelegenheid je 

Nieuwe ondernemers Les Halles

Leuke nieuwe ondernemers in Les Halles. Foto: aangeleverd

zou moeten kiezen voor wijnmo-
menten, dat bepaal je helemaal zelf. Ik 
zeg nooit wat moet. Wel wat kan. En 
vooral wat mag.’’ Hij ontdekt die 
mooie wijnen door zijn eigen speur-
tochten en deelt zijn ervaringen in 
beeld en geluid. Aan de Halkade komt 
ook een ruimte voor bedrijven uit 
creatieve sectoren als gra�sche 
ontwerpers, stylisten en videomakers. 
De grote tafel in de zaak gaat gebruikt 
worden voor dinertjes, vergaderingen 
en natuurlijk wijnproeverijen onder 
andere. 

Creatief Concept Store
Lenneke van Duijn ging op zoek naar 
ruimte voor haar atelier. Tot voor kort 
in De Spil gevestigd, maar helaas 
moest ze die ruimte verlaten. Nu heeft 
ze een pop-up store op de Halkade en 
ze hoopt natuurlijk op succes. Dat zal 
best lukken. Op het programma voor 
de feestdagen staan heel leuke 
dingen. Zoals een workshop op écht 
creatieve manier cadeautjes inpakken 
en je favoriete schaal of vaas helemaal 
in kerstsfeer transformeren. Gezellig 
met een kopje ko�e of thee en wat 
lekkers. Ook worden er, op nummer 
17 dus, woondecoraties en woonac-
cessoires verkocht. Kijk op facebook 
onder: Creatief Concept Store.

Juf Angela en Jaap hoorden vragen 
als: ,,Is kibbeling een vis? Of wordt 
het van vis gemaakt?’’ Angela zegt: 
,,Veel kinderen hebben eigenlijk 
geen idee hoe de vis vanuit de zee in 
de winkel terechtkomt. Jaap heeft 
ons alles over zijn vak verteld. Het 
mooie aan deze les was dat de infor-
matie met passie werd verteld en dit 
zag je terug in het enthousiasme van 
de leerlingen. Het leukste was 
natuurlijk uiteindelijk dat er verschil-

lende soorten vis uit de koelbox werd 
gehaald. Er werd bij ieder exemplaar 
een leerzame toelichting gegeven. 
Het was natuurlijk helemaal een feest 
toen iedereen een stukje kibbeling 
mocht proeven. Deze gastles is voor 
iedere school een aanrader!’’
De visgastlessen van Jaap Waasdorp 
zijn gratis voor de scholen en worden 
aangeboden door het Nederlands 
Visbureau. Voor info: Jaap Waasdorp, 
tel: 062248664. 

Jaap Waasdorp vertelt dat 
kibbeling toch echt vis is
IJmuiden - Visexpert Jaap Waasdorp geeft ‘visles’ op basisscholen. Niet 
hoe je ze met een hengel en turend naar je dobbertje moet vangen maar 
wat vis ís en wat er omgaat in de visserij. Afgelopen dinsdag was er zo’n 
gastles op basisschool de Zee�er in IJmuiden. En ondanks dat IJmuidense 
kinderen zijn opgegroeid met vis kwamen er heel veel vragen.

Al 25 jaar boekt Afslankstudio Velser-
broek verblu�ende resultaten op het 
gebied van afvallen, en dat werd ook 
opgemerkt door de internist van het 
Rode Kruis ziekenhuis. Hij is ontzet-
tend blij met de resultaten van het 
bedrijf. ,,Twee patiënten zijn van hun 
kwalen afgeholpen, zij hadden 
diabetici, hoge bloeddruk, te hoge 
BMI. Kortom te veel om op te 
noemen’’, zegt trotse Annet, eigena-
resse van de salon. ,,Ze waren al twee 
jaar onder behandeling zonder resul-
taat en bij ons met de TC Cryo en de 
BIO HCG kuur meer dan 30 kilo afge-
vallen. Ik vind dit zo mooi, mensen 
begeleiden naar een gezond 
lichaam. Dit compliment van deze 
internist is een kroon op 25 jaar 
begeleiding!’’

BodySculpting PRO
In de bekende Afslankstudio Velser-
broek is er weer een nieuwe 
methode om een plattere en strakke 
buik, benen en billen te krijgen. 
BodySculpting PRO is een revolutio-
naire bodyshaping behandeling 
waarmee je spiermassa opbouwt, je 
lichaam meer vormgeeft en je tege-
lijkertijd je vetweefsel verbrandt. Het 
is een nieuwe, geavanceerde techno-
logie die vetcellen verbrandt en de 
spieren opbouwt. Deze behandeling 

werkt door het afbreken van vet dat 
uw natuurlijke spierde�nitie dekt, 
terwijl tegelijkertijd de spieren 
groeien. Het leidt tot een slankere 
buik met een betere spierde�nitie en 
een strakkere en gelifte bil.

Vanwege het 25 jaar bestaan en 
Black Friday zijn er allemaal speciale 
aanbiedingen, zoals 50% korting op 
een kuur naar keuze. Dus zet de 
eerste stap naar een gezond �guur. 
Kom nu vrijblijvend kennis maken 
met deze allernieuwste methode en 
pro�teer van de mooie aanbiedingen 
deze week! Afslankstudio Velser-
broek, Klompenmakerstraat 7 Velser-
broek. Tel. 023-5490556. 

Overgewicht is een groot 
probleem voor de gezondheid
Velserbroek- Wanneer je met overgewicht kampt en graag wilt afvallen, 
heb je misschien van alles geprobeerd. Het kan een eindeloze strijd lijken 
en veel frustraties opleveren. Vaak wordt dit ook nog eens onderschat 
door de omgeving, waardoor je in een nog negatievere spiraal terecht 
kunt komen.

Een groot compliment voor 
Afslankstudio Velserbroek!
Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

De politieke carrière van Anneke van 
Dok kwam op gang door een samen-
loop van omstandigheden. Ongeveer 
tien jaar lang werkte ze als journaliste 
voor het Zaanse dagblad De 
Typhoon en voor het Noord-Hollands 
Dagblad. Na de geboorte van haar 
zoon werkte ze als freelancer voor 
het tijdschrift Opzij en was ze hoofd-
redacteur van een advertentieblad. 
Toen ze in 1978 voor de PvdA-fractie 
zitting nam in de gemeenteraad van 
Zwaag, kon ze nog niet vermoeden 
welke consequenties die stap uitein-
delijk zou hebben. Ze trad hiermee 
overigens wel in de voetsporen van 
haar moeder, die ooit raadslid in de 
gemeente Zaandam was. Eind jaren 
70 kwam het tot een fusie tussen de 
gemeenten Zwaag en Hoorn. Anneke 
van Dok werd geplaatst als vierde op 
de kandidatenlijst van de Partij van 
de Arbeid. Dat ze korte tijd later 
benoemd zou worden tot wethouder 
van de fusiegemeente, kon ze op dat 
moment nog niet vermoeden. Ze 
vertelt: ,,Er waren twee mannelijke 
wethouderskandidaten, maar in een 
motie werd bepaald dat de 

wethouder fulltime moest gaan 
werken. De heren hebben toen 
bedankt voor de functie en vervol-
gens werd ik gevraagd. Ik dacht: het 
is maar voor twee jaar. Mijn hele 
salaris ging op aan het inhuren van 
een kindermeisje.’’ Niet twee jaar, 
maar ongeveer vijfendertig jaar lang 
zou Anneke van Dok een prominente 
rol blijven spelen in het openbaar 
bestuur.

Velsen
Na het wethouderschap in Hoorn 
volgde haar benoeming tot burge-
meester van Diemen. Deze functie 
bekleedde ze één termijn, om vervol-
gens de overstap naar Velsen te 
maken. Terugdenkend aan die 
periode, zegt ze: ,,Ik had het grote 
geluk dat er in die tijd heel veel 
gebeurde in Velsen. De vorming van 
het gewest IJmond speelde, het merk 
IJmond IJzersterk ontstond en er 
kwam een nieuw gemeentehuis.’’ Het 
zouden slechts vier jaar burgemees-
terschap in deze gemeente worden, 
omdat Anneke van Dok de gelegen-
heid kreeg om staatssecretaris te 
worden in het eerste paarse kabinet. 
Het Haagse pluche zou ze uiteindelijk 

‘Macht maakt mensen maat-
schappelijk invalide’
Velsen - Vier jaar lang (1990-1994) was Anneke van Dok burgemeester 
van de gemeente Velsen. Daarna werd ze benoemd tot staatssecretaris 
van Economische Zaken. Na één termijn in die functie werd ze Tweede 
Kamerlid en vanaf 1999 was ze negen jaar lang burgemeester van Vlis-
singen. De in 1947 in Zaandam geboren voormalig journaliste is inmid-
dels al geruime tijd met pensioen en vond daardoor tijd om zich op het 
schrijven van romans te storten. Haar jongste pennenvrucht vertelt het 
verhaal van Jacob Poppe, een ambitieus politicus die het via fractievoor-
zitter van de �ctieve politieke partij Vrij Rechts uiteindelijk schopt tot 
minister-president. Maar staat hij zelf aan het roer, of is iemand anders 
de werkelijke machthebber?

weer relatief snel verruilen voor het 
burgemeesterswerk. Na negen jaar 
Vlissingen was ze nog ruim twee jaar 
waarnemend burgemeester van 
Niedorp, een gemeente die op dat 
moment een herindeling door-
maakte. Daarmee was de cirkel rond: 
een politieke carrière die zowel 
begon als eindigde in een situatie 
van gemeentelijke herindeling. 
Anneke van Dok: ,,Ik heb altijd 
gezegd dat ik daarna weer zou gaan 
schrijven. Ik bleef overigens intussen 
ook schrijven, bijvoorbeeld voor het 
magazine van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en voor het 
partijorgaan van de Partij van de 
Arbeid. Inmiddels schrijf ik al zo’n zes 
jaar elke week een column voor de 
Orkaan, waarin ik een landelijk 
thema vertaal naar lokale begrippen.’’

Roman
In haar nieuwe roman ‘Het Wajang-
spel’ beschrijft Anneke van Dok de 
politieke carrière van hoofdpersoon 
Jacob Poppe. Vooral zijn omgang 
met het personage Thijs van Wijk, die 
gezien kan worden als zijn spin-
doctor, wordt uitvoerig belicht. De 
titel van het boek is ontleend aan het 
Javaanse woord voor schim of 
schaduw en verwijst naar het feit dat 
lang niet altijd duidelijk is wie de 
werkelijke machthebbers zijn. Is het 
Jacob Poppe zelf die aan de touwtjes 
trekt? Of is hij slechts de marionet 
van de mensen in zijn directe omge-
ving en zijn zij het in feite die de 
beslissingen nemen? Anneke van 
Dok: ,,Ik gebruik het wajangspel als 
metafoor voor de onduidelijkheid in 
het bestuur. Het publiek ziet niet 

Anneke van Dok, auteur van de roman 
‘Het Wajangspel’. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Op zondag 6 
november organiseerde de polocom-
missie van VZV een gezellig mini-
puppen waterpolo toernooi, in 
samenwerking met gelegenheids-
sponsor Van der Heijden Reklame. 
Behalve VZV waren ook KZC, Oceanus, 
Haerlem, DWT, Brandenburg, en SG 
Mokum van de partij. Dit leverde 
dertien teams op die erg fanatiek 
tegen elkaar streden. Niet alleen de 
pupillen waren fanatiek, de coaches 
van alle verenigingen waren minstens 
zo fanatiek. Tussen de wedstrijdjes 
door was er ook nog ruimte om iets 
lekkers te eten en te drinken, beschik-
baar gesteld was door sponsor Van 
der Heijden Reklame uit IJmuiden. 
Mede door de in grote getale meege-

reisde ouders, opa’s, oma’s die 
zorgden voor een overvolle tribune 
werd deze dag een groot succes, en 
zeker voor herhaling vatbaar. Aan het 
eind van deze supergezellige dag 
kregen alle waterpolotoppers een 
mooie medaille uitgereikt die 
beschikbaar werden gesteld door de 
KNZB, afdeling minipolo regio mid-
west. Is waterpolo iets voor jou, en 
ben je in bezit van de zwemdiploma’s 
A en B (liefst ook C) kom dan eens 
langs op maandag- of woensdag-
avond en doe drie keer vrijblijvend 
mee met de trainingen. Meld je van te 
voren wel even aan via info@velser-
zwemvereniging.nl. Bekijk het volle-
dige fotoverslag op onze website 
www.velserzwemvereniging.nl. 

De strijd was heftig en de dag was gezellig. Foto: Dirk Raap

Minipuppen waterpolo toernooi

alles. Ik bekijk een situatie trouwens 
liever vanuit de underdog dan vanuit 
iemand die de macht heeft.’’ Doordat 
ze zelf functies in diverse bestuur-
slagen heeft bekleed, weet ze exact 
wat zich zoal afspeelt in de diverse 
vergaderruimtes. Haar conclusie: 
,,Macht verandert mensen. Het 
maakt ze maatschappelijk invalide. Ik 
heb dat zelf ook ervaren. Als je vijf 
jaar lang door een chau�eur wordt 
rondgereden, is het daarna lastig om 
zelf je weg te vinden. Veel dingen, 
die je normaal gesproken zelf doet, 
worden je uit handen genomen. Ik 
heb daardoor nog steeds moeite om 
te gaan met computers. De belang-
rijkste vragen zijn waarom je veran-
dert, wie daarop van invloed zijn en 
wat de consequenties zijn. Daar gaat 
dit boek over. Jacob heeft niet in de 
gaten dat zijn wereld kleiner wordt. 
Hij weet aanvankelijk het onderbuik-
gevoel van de burgers goed te 
verwoorden, maar dat verandert 
wanneer hij aan de macht komt.’’

Politiek
Het boek geeft een boeiend inkijkje 
in het reilen en zeilen binnen de poli-
tiek en de vraag werpt zich dan ook 
snel op in hoeverre het boek auto-
biogra�sch is. ,,Ik zou dit boek nooit 
geschreven kunnen hebben, als ik 
het niet zelf had meegemaakt’’, zegt 
Anneke van Dok hierover. Ze noemt 
enkele voorbeelden: ,,Het verlies van 
het vertrouwen, spanningen in het 
gezin, dat zijn dingen die ik zelf ook 
heb ervaren. Maar je kiest voor dit 
werk en je kunt er niet meer vanaf. 
Het scheelt wel op welke leeftijd je 
erin stapt. Ik heb alles heel eerlijk 
geschreven, het niet mooier 
gemaakt dan het is.’’ Hoewel het 
soms lijkt of de inhoud van het boek 
gebaseerd is op recente gebeurte-
nissen in de landelijke politiek, blijkt 
dit niet het geval te zijn. ,,Ik heb het 

verhaal al een tijdje geleden 
geschreven. Ik wilde het toen niet 
meteen uitgeven. Het is beter om het 
een tijdje te laten liggen.’’ Onder 
meer oud-minister Tineke Nete-
lenbos, met wie Anneke van Dok 
bevriend is, behoort tot de mensen 
die hebben meegelezen voordat het 
boek de�nitief werd. Een bewuste 
keuze, om extra te kunnen checken 
of de details in het verhaal kloppen. 
Veel personages komen overigens in 
de roman niet voor. Een bewuste 
keuze van de schrijfster, die zelf met 
veel genoegen op haar eigen poli-
tieke loopbaan terugkijkt. Zou ze met 
de kennis van nu anders gehandeld 
hebben? ,,Het is ontzettend makke-
lijk om nu terug te kijken, maar ik zeg 
altijd: toen was het een goede beslis-
sing. Het is allemaal terechtgekomen. 
Ik heb er wel veel tijd aan besteed. Er 
was weinig tijd over voor concerten 
en ik denk dat ik in die vier jaar als 
staatssecretaris geen enkele vakantie 
afgemaakt heb. Dat was wel eens te 
veel.’’
De roman ‘Het Wajangspel’ van 
Anneke van Dok (ISBN: 978-94-646-
8107-9) telt 238 pagina’s en kost 
22,50 euro. Het wordt uitgegeven 
door Boekscout en is verkrijgbaar in 
de boekhandels.

Oud-Velsen - Ook in het vijfde 
seizoen is een gevarieerd winterpro-
gramma samengesteld in de Engel-
munduskerk Oud-Velsen. Concerten, 
lezingen, toneel en andere vormen 
van kleinkunst, steeds op zondag-
middag, van 15.00 tot 17.00 uur. 

Programma
Zondag 27 november: Katell Cheva-
lier: Retour Amsterdam - Paris. Katell 
is bij liefhebbers van het Franse 

chanson al lang geen onbekende 
meer. Het grote publiek leerde Katell 
in 2016 kennen door The Voice of 
Holland. Alle jurystoelen draaiden in 
haar richting, toen ze nog maar net 
was begonnen aan haar krachtige 
versie van Stromae’s ‘Formidable’. 
Naast eigen werk zingt Katell 
nummers van Franstalige groot-
heden als Brel, Aznavour en Piaf. 
Daarnaast pareltjes van Frank 
Boeijen, Herman van Veen, Toon 

Bijzondere momenten in 
Engelmunduskerk Oud-Velsen

Hermans en Wim Sonneveld. De 
soms �uwelen en soms krachtige 
zang van deze rasartieste raakt je 
diep in je hart. Een echte toneelper-
soonlijkheid, vond ook de jury van 
het Concours de la Chanson, dat ze in 
2010 won. Zang: Katell, Piano: 
Mathijs van Til, Viool: Sietse van 
Gorkom, Contrabas: Pieter Althuis. 
De zaal gaat om 14.30 uur open. De 
voorstelling begint om 15.00 uur. 
Kosten: 15 euro, inclusief een 
drankje. Kaarten zijn te bestellen via 
de website www.engelmundusker-
koudvelsen.nl of anders telefonisch 
06-18921501. 

Hoogovensmuseum krijgt groot schilderij
Velsen - Het Hoogovensmuseum heeft een nieuwe aanwinst, een groot schilderij van Jan van Fucht. Jan van Fucht 
heeft als eerste project meegewerkt aan een schilderij voor de tentoonstelling E55 in 1955 in Rotterdam. Samen met 
nog drie kunstenaars maakten ze voor de stand van Hoogovens een overview van het bedrijf. In 1956 is hem gevraagd 
om mee te werken met de voorbereidingen voor de festiviteiten ter gelegenheid van het afscheid van directeur 
Ingenhousz. Daarvoor heeft hij vermoedelijk ook met hulp van collega-kunstenaars een panorama van het bedrijf 
gemaakt. Het grote doek van ruim 4 bij 2,5 is opgehangen aan de muur in de ontdekplek, een ruimte waar kinderen 
natuurkunde en techniek kunnen ontdekken via allerlei proe�es. Het Hoogovensmuseum zoekt nog naar middelen en 

sponsoren voor het professioneel restaureren van het grote doek. 
Het Hoogovensmuseum toont de geschiedenis van het Staalbedrijf 
in IJmuiden. De ontwikkeling van de IJzer- en Staalindustrie wordt 
levend gehouden door het presenteren van objecten, historische 
documenten, foto’s en �lmmateriaal. Op een modelbaan met de 
skyline van Tata Steel op de achtergrond rijden ruwijzer mengers 
heen en weer tussen hoogoven en staalfabriek, terwijl grondstof-
fenwagens rondrijden. Het museum is gevestigd in een historisch 
gebouw: de oude buizengieterij’. 
Openingstijden:’zaterdag en zondag van 10.30 tot 16:00 uur en op 
woensdagmiddag van 12.30 tot 15:30 uur. Groepen op afspraak 
mogelijk. www.hoogovensmuseum.nl.

Nieuwe aanwinst Hoogovensmuseum. 
Foto: aangeleverd
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Santpoort-Noord- Zondag 27 
november kan jong en oud weer 
meedoen met de Sinterklaasloop. Ga 
voor een uitdagende 10 km, een 
snelle 5 km of ren samen met je spor-
tieve kind de 1,2 km. Na a�oop ligt 
voor elke deelnemer een verrassing 
klaar. De Sinterklaasloop is een hard-
loopfeest voor het hele gezin. Samen 
met de Pieten zingen en dansen de 
kinderen zich warm en rennen de 
allerjongsten over de �nish met papa 

of mama aan de hand. De 1,2 km 
jeugdloop gaat over en rond de baan 
en start om 10.45 uur.  Het startschot 
van de 5 km en 10 km klinkt om 
11.00 uur. De start is vanaf de baan 
van Atletiekvereniging Suomi en het 
parcours loopt langs de rand van de 
Kennemerduinen. De 10 km heeft 
een sportieve uitdaging over de 
Bergweg in Bloemendaal. De Pieten 
hebben na a�oop voor iedere deel-
nemer een verrassing. Ook kunnen 

Sinterklaasloop voor het hele gezin

De Sinterklaasloop is voor het hele gezin. Foto: aangeleverd

Door Charlotte Bijenveld

Om twaalf uur is de kade behoorlijk 
volgestroomd en klinkt uit de boxen 
vrolijke muziek om de kinderen 
tijdens het wachten te vermaken. 
Ondertussen treden de Danspietjes 
op en worden vlaggetjes uitgedeeld 
met daarop het speciale IJmuider 
Sinterklaaslied. De sfeer zit er al goed 
in als Mark Moreels het publiek 
vraagt of ze er zin in hebben. Zoals al 
zo’n twintig jaar is hij degene die de 

stoomboot de haven van IJmuiden 
binnenloodst. Het was dit jaar natuur-
lijk even spannend of Sinterklaas en 
de Pieten überhaupt wel met de 
stoomboot aan zouden komen in 
IJmuiden vanwege het zinken van 
Pakjesboot 12 in Spanje. Maar 
gelukkig konden ze na hun vlucht 
naar Nederland overstappen op een 
nieuwe pakjesboot en als vanouds de 
IJmuidense haven binnenvaren onder 
luid gejuich en gezang van de vrolijke 
menigte.

Burgemeester Frank Dales was ook 
met zijn gezin aanwezig en heette 
het Spaanse gezelschap o�cieel 
welkom in IJmuiden. Hij sprak tijdens 
zijn speech de woorden die iedereen 
die ter plekke was ook dacht: ,,Wat 
zijn we blij dat u er weer bent Sinter-
klaas, we hebben u al die jaren 
gemist!” Want na twee jaar afwezig-
heid door corona was het heerlijk om 
Sinterklaas weer in levende lijve te 
kunnen ontvangen. Sinterklaas laat 
alle aanwezigen weten dat hij ook 
heel blij is om weer voet aan wal in 
IJmuiden te hebben gezet. Hij is in 
een gulle bui en roept dat alle kindjes 
die avond niet één maar twee 
schoenen mogen zetten. De aanwe-
zige kinderen vinden dat een uitste-
kend idee en zingen de Sint vrolijk 
toe. De intocht bij de sluizen wordt 
traditioneel afgesloten met het 
IJmuider Sinterklaaslied. De burge-
meester belooft het publiek dat er 
volgend jaar weer een échte intocht 
is, met een stoet die helemaal vanaf 
de Loswalkade naar het stadhuis 
trekt. Dit jaar is er nog een afge-
slankte versie, maar dat mag de pret 
niet drukken. Na een korte pauze 
vervolgde Sinterklaas de tocht vanaf 
de Kennemerlaan om uiteindelijk 
richting ‘het huis van de burge-
meester’ te gaan op Plein ’45. Ook op 
het Kennemerplein hebben zich veel 
enthousiaste kinderen verzameld om 
Sinterklaas weer in het echt op het 
podium te kunnen zien. Daarna loopt 
de hele stoet via het Marktplein en de 
Lange Nieuwstraat naar Plein ’45 voor 
de oh zo bekende balkonscene. Wat 
een heerlijke zonovergoten Velsense 
intocht was het zaterdag. Geweldig 
dat de Goedheiligman na drie jaar 
weer in onze gemeente aanwezig is!

Lars, Duncan, Féline en Senna smikkelen van de pepernoten die deze meisjespieten 
uitdeelden. Foto: Charlotte Bijenveld

IJmuiden - Hónderden enthousiaste en opgetogen kinderen hebben 
afgelopen zaterdag rond 12.30 uur Sinterklaas en zijn pieten een warm 
welkom gegeven op de Loswalkade in IJmuiden. En warm was het in alle 
opzichten, want wat een zonovergoten intocht hadden was het! Alle 
kinderen en (groot)ouders verzamelden zich al vroeg op de kade om een 
goed plekje te bemachtigen om Sinterklaas eindelijk weer van dichtbij te 
kunnen zien. Zo ook Lars, Duncan, Féline en Senna die tijdens het 
wachten lekker konden smikkelen van de pepernoten die de meis-
jespieten uitdeelden.

Na drie jaar meert Pakjesboot 12 
eindelijk weer aan in IJmuiden

De pakjesboot komt aan in IJmuiden. Foto: Erik Bouwbergen

Sinterklaas verheugt zich enorm 
op zijn verjaardag in Velsen
Velsen - Het was ook weer niet zo dat Sinterklaas afgelopen jaren stil-
letjes ieders huisje voorbij reed maar echt feestelijk onthaald kon hij 
niet worden. We weten allemaal wel waarom. Maar dit jaar verheugen 
hij en zijn Pieten zich echt op de intochten, feestjes en optochten die 
worden georganiseerd in Velsen. Waar en wanneer dat allemaal gaat 
gebeuren na zijn aankomst afgelopen zaterdag per boot in IJmuiden 
zie je hieronder. 

Santpoort Noord
De Dag van Sinterklaas op 19 november wordt een enorm vrolijke en 
verrassende dag. Van 11.00 uur tot 15.00 uur is er van alles te beleven en 
te doen in en om het winkelgebied van Santpoort-Noord. Een Pietenont-
bijt om maar eens mee te beginnen bij La Mia en Laantjes Lekkers. Heerlijk 
voor de kinderen maar ook voor de ouders, oma’s en opa’s of wie dan ook 
mee wil smullen. Een spannende Sinterklaas�lm bij Bartje Boven, natuur-
lijk met limo en popcorn. En Frietje van Pietje bij Snackbar Peter. Je kunt 
cupcakes versieren, pepernoot werpen, en er zijn leuke spelletjes te doen 
door het hele winkelgebied. Alles wordt begeleid door lekker veel Pieten 
en misschien kom je Sinterklaas in eigen persoon ook wel tegen. Als je 
een mooie Sinterklaasvlag koopt dan komt een van de Pieten persoonlijk 
een cadeau bij je bezorgen. Eigenlijk is er te veel om op te noemen dus 
zorg dat je op tijd bent. Deze mooie dag is georganiseerd voor en door de 
Bizz ondernemers van Santpoort-Noord. 

Driehuis
Sinterklaas krijgt het druk op 19 november want dan maken hij en zijn 
escorte ook hun opwachting in Driehuis. En wel in de passende omgeving 
van de Engelmunduskerk, dé plek voor een Heiligman. Iedereen is 
welkom vanaf 10.45 uur voor ko�e, limonade en iets lekkers bij wijnhuis 
Bij Ome Piet. Rond 11.15 uur komt hij aan en hij zal rond 11.45 in de kerk 
zijn. 

Velserbroek
Het mag weer en daarom organiseert Dorpsvereniging Velserbroek op 
zaterdagmiddag 19 november 2022 weer een Sinterklaasfeest in de 
kantine van het Polderhuis in Velserbroek. Naast het versieren van de 
chocoladeletter, het pannenkoeken eten en de Pietenbingo zal daar 
natuurlijk ook Sinterklaas en zijn Pieten langs komen, muzikaal onder-
steund door de enige echte Pietenband. Het Sinterklaasfeest begint om 
14.00 uur en eindigt 16.00 uur. Kinderen tot 8 jaar kunnen zich aanmelden 
via info@dorpsverenigingvelserbroek.nl. Voor leden kost deze middag 
niets. Voor andere kinderen die willen komen 5,00 euro per persoon.

Santpoort-Zuid
,,Fijn dat dit jaar de goede Sint weer zoals altijd bij Vereniging Santpoorts 
Belang op bezoek komt. En hij komt natuurlijk niet alleen, maar hij neemt 
ook een aantal Pieten mee; zelfs de Hoofdpiet komt. Zaterdag 26 
november gaat dat gebeuren. Om 13.52 uur komen Sint en de Pieten met 
de trein op het station Santpoort-Zuid aan. Ze worden daar verwelkomd 
door de Pietenband van Muziekvereniging Soli. In optocht gaat iedereen 
daarna naar ‘t Brederode Huys. Verkeersregelaars zorgen voor de veilig-
heid. Alle kinderen t/m 6 jaar zijn welkom vanaf 14.45 uur tot 15.30 uur 
om een gezellig feest te vieren’’, Aldus Vereniging Santpoorts Belang. 

Velsen-Noord 
Het is maar goed dat Sinterklaas een energieke oude baas is want ook in 
Velsen-Noord wordt een optocht gehouden waarbij hij de hoofdpersoon 
zal zijn. Hij zal na aankomst in Velsen-Noord zich door een drumband 
laten vergezellen en ergens op de Wijkerstraatweg uitstappen om samen 
met iedereen naar het Stratingplantsoen te lopen, waar hij omstreeks 
10.30 uur op het pleintje bij de muziektent zal worden ontvangen en 
worden toegesproken. Op het pleintje zal een dansgroep aanwezig zijn, 
zal er muziek gemaakt worden en zal Sint Nicolaas alle lieve kinderen die 
dat willen een handje geven. Na a�oop zal er voor diezelfde lieve kinderen 
de gelegenheid zijn om samen met Sint Nicolaas op de foto te gaan. ’s 
Middags is er van 13.30 tot 14.30 uur een feest voor alle kinderen die op 
de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten en woonachtig zijn in Velsen-Noord. 
Natuurlijk mogen de kinderen die niet in Velsen-Noord op school zitten 
ook op het feest komen. Zij kunnen hun kaartjes van 16 tot en met 18 
november ophalen bij De Stek aan de Heirweg 2 te Velsen-Noord.

alle deelnemers op vertoon van het 
startnummer een gratis beker warme 
chocolademelk krijgen. Voor de 
toeschouwers zijn er warme dranken 
en lekkernijen in de kantine te 
verkrijgen. DJ Jara zorgt voor een 
heerlijke beat op de baan. Inschrijven 
kan tot en met 22 november 2022 en 
doe je via www.inschrijven.nl. Meer 
informatie over de Sinterklaasloop en 
na-inschrijven vind je op 
www.avsuomi.nl. 
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BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL
Velsenaar Anne Eijnwachter schuift, nadat zij zich van haar natte regen-
kleding heeft ontdaan, aan de redactietafel aan. Anne is programmaco-
ordinator senioren in Bibliotheek Velsen sinds een aantal jaar en vertelt 
vol enthousiasme over haar werk. Zo ging nog niet zo lang geleden het 
Geheugenkabinet van start in Velserbroek. Over wat er voor senioren nu 
en in de toekomst georganiseerd wordt, vertelt Anne, zelf in haar doel-
groep vallend, bij een kop warme thee.

Voorlezen voorziet ook in een 
behoefte bij ouderen
Anne vertelt, dat zij voorheen werkte in de wereld van uitgeverij en boek-
handel. ,,Voor Bibliotheek Velsen deed ik in 2018 onderzoek naar de behoefte 
van senioren. Onder senioren versta ik de mens van 55+. Ik had al werkerva-
ring opgedaan in bibliotheken in Amersfoort en Zeeland. De resultaten van 
mijn onderzoek voor Bibliotheek Velsen mocht ik zelf gaan uitvoeren en 
(ondertussen in coronatijd) ging ik mij drie dagen per week voor de doel-
groep senioren inzetten.” Zo werd Boek aan Huis een vast onderdeel. Een vrij-
williger brengt een aantal boeken thuis uit het interessegebied van een niet 
mobiele senior. ,,In woonzorgcentra De Moerberg en Huis ter Hagen worden 
elke maand kratten boeken onder de aandacht van bewoners gebracht. Erg 
succesvol zijn de studiekringen, die in Bibliotheek Velserbroek gestart zijn. 
Het is een concept uit de jaren ‘80 vorige eeuw en was in diverse provincies 
ook al een groot succes. In Bibliotheek IJmuiden zijn die studiekringen inmid-
dels ook in ontwikkeling.” Op de vraag, wat een studiekring precies is, 
antwoordt Anne, dat er elke twee weken een deelnemer een onderwerp 
bespreekt. ,,Dat kan van alles zijn, een actualiteit, kunst, geschiedenis, klimaat. 
Voorheen organiseerde Stichting Welzijn Velsen die studiekringen. Nu vinden 
op donderdagen van 10 tot 12 uur in Bibliotheek Velserbroek deze gezellige 
bijeenkomsten plaats. Het loopt goed, men komt er met plezier aan het 
gelach te horen. Wij zoeken boeken bij het onderwerp, al was dat voor het 
onderwerp ‘kantklossen’ nog wel een dingetje.” Voor de studiekring in 
IJmuiden op maandagmiddag is nog plek voor nieuwe deelnemers. De goed-
lachse Anne verkiest het lezen van papieren boeken overigens boven een 
e-reader. ,,Ik lees van alles, een biogra�e kan mij bekoren, maar ook Franse en 
Engelse literatuur. Mijn laatste boek was trouwens van Nina Polak. Een 
aanrader, zó prachtig. En omdat ik naast mijn bibliotheekwerk ook natuurgids 
ben, lees ik ook graag over de natuur.” Alleslezer Anne straalt als zij vertelt 
over het Geheugenkabinet, een permanente boekenkast vol informatie over 
het ouder worden en een haperend brein. ,,Twee betrokken vrijwilligers zijn 
twee keer per week aanwezig om vragen te beantwoorden en het gesprek 
aan te gaan over het onderwerp met bijvoorbeeld mantelzorgers, die gecon-
fronteerd worden met zaken als vergeetachtigheid.” In één adem door vertelt 
Anne nog over de projecten, waarin gezongen wordt of voorgelezen. ,,Voor-
lezen bleek en blijkt ook in een behoefte te voorzien bij senioren.” Plannen 
heeft Anne genoeg. Een Winterfestijn komt eraan, wandelingen met een �lo-
so�sch thema, pop-up leesclubs. Voor leden is er momenteel in het kader van 
Nederland Leest een gratis boek af te halen. Dit jaar is dat het boek van 
Yvonne Keuls, Mevrouw mijn moeder, een boek dat mooi aansluit bij het 
onderwerp ouder worden.
Tot slot meldt Anne een positief nieuwtje. ,,Het is net bekend geworden dat 
er meer budget komt voor bibliotheken in Nederland. Dan wordt meer moge-
lijk, van wat mensen willen vinden in een bibliotheek. Meer mogelijkheden 
elkaar te ontmoeten.” Meer informatie? www.bibliotheekvelsen.nl/senioren 

Tekst en foto Arita Immerzeel

Velsen-Noord - Afgelopen 
donderdag konden omwonenden en 
media het opvangschip Silja Europa 
bezoeken om kennis te maken met 
de vluchtelingen en hun omstandig-
heden op het schip. Bewoners van 
Velsen hadden en hebben vaak 
bezwaren tegen vooral de locatie 
van de opvangboot, soms met 
goede reden. Maar uit onderstaand 
verslag van Monique van der Velden, 
woordvoerder/communicatieadvi-
seur gemeente Velsen blijkt dat 
omwonenden behalve het hart op 
de tong dat hart toch ook op een 
andere goede plek hebben zitten. 
,,Vandaag konden omwonenden een 
kijkje nemen op het opvangschip in 

Velsen-Noord. Het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) vangt 
hier tijdelijk 1000 vluchtelingen op. 
Samen met andere collega’s 
verzorgen we de rondleidingen. Er 
was veel te doen om de komst van 
het schip; omwonenden maakten 
zich zorgen en er was volop media-
aandacht voor deze niet alledaagse 
noodoplossing. Ik ben op tijd en 
loop een rondje over het schip. Her 
en der zitten asielzoekers alleen of in 
een groepje. Ze praten, bellen met 
hun geliefden die zijn achterge-
bleven of kijken een �lmpje op hun 
telefoon. Sommigen zeggen spon-
taan vriendelijk gedag, anderen 
kijken blij verbaasd als ik hén gedag 

Rondleiding Silja Euopa 

zeg. De omwonenden zijn onder de 
indruk, stellen vragen en willen 
helpen. En ze zijn er, net als ik, stil 
van als we kort een jonge Syrische 
vrouw spreken die 4000 km lopend 
naar Nederland is gevlucht. Alleen.
Wachtend op de volgende groep 
raak ik in gesprek met een jonge 
Syrische vluchteling. Vader van drie 
jonge kinderen die nog samen met 
zijn vrouw in het onveilige Syrië 
zitten. Hij laat trots foto’s zien van 
zijn gezin en zegt dat hij Nederland 
dankbaar is. Ik zie ook het verdriet in 
z’n ogen omdat hij ze al elf maanden 
niet heeft gezien (behalve op een 
telefoonschermpje). M’n tranen 
zitten hoog. We gaan even eten. Na 
het eten raken we in gesprek met 
een man die alleen aan tafel zit. 
Goede baan in Syrië en gevlucht 
voor de oorlog. Ook hier direct de 
foto’s van vrouw en dochter die daar 
nog zijn. Hij maakt zich zorgen want 
elke dag kunnen er bommen vallen. 
Ik probeer me er een voorstelling 
van te maken. 

De laatste rondleiding
Kinderen uit verschillende landen 
spelen met elkaar in de gangen en 
geven een vrolijke high �ve in het 
voorbijgaan. Bij het bezichtigen van 
de hutten (er past een stapelbed en 
een stoel in) hoor ik sommige 
omwonenden verzuchtend zeggen: 
‘Het is wel heel klein’. Om 21.00 uur 
rij ik naar mijn veilige huis en mijn 
kinderen. Ik zag betrokken en geïn-
teresseerde omwonenden die willen 
helpen. Ik zag hoop, moed, verdriet, 
zorgen en dankbaarheid bij de 
vluchtelingen. En ik besef vandaag 
meer dan ooit wat een geluk het is 
om in een veilig land als Nederland 
te wonen. M’n tranen rollen.’’

Tekst en foto: Monique van der Velden

Door Rinske Wels

IJmuiden - Als je cabaret, musical en 
comedy in de blender doet, er 
mistletoe en kerstballen aan 
toevoegt en het serveert met de 
Alex-Klaasensaus, krijg je Snowpo-
nies. Of zoals het AD kopte: 
‘Misschien wel het leukste kerst-
feestje van het jaar’.
Na zijn bejubelde en gelauwerde 
voorstellingen Showponies 1 en 2 
had Alex Klaasen (46) zin om zijn 
tanden in de kerst te zetten. ,,Eerlijk 
gezegd komt het ook door corona,” 
vertelt de theatermaker. ,,Ik wilde iets 
maken waar mensen onbezorgd om 
kunnen lachen. Een kerstshow is 
sowieso al een feestje. Ik dacht: dat is 
waar mensen behoefte aan hebben 
in deze tijd. Dat je weer voelt: oh ja, 

in het theater kun je lachen en je 
verwonderen.”

Transrendier
Klaasen vindt het belangrijk dat 
Snowponies voor iedereen herken-
baar is, ook voor wie minder dol is op 
het feest. De Volkskrant schreef: ‘De 
kerstliefhebber én kersthater kunnen 
hun hart ophalen’ en gaf de voorstel-
ling vier sterren. Met zijn beide 
Showponies-voorstellingen creëerde 
Alex Klaasen min of meer een eigen 
genre, dat door de pers ‘moderne 
revue’ wordt genoemd. Hij speelde in 
musicals, maakte cabaretvoorstel-
lingen met onder meer Martine 
Sandifort en was veelvuldig te zien in 
�lms en tv-series als Gooische 
Vrouwen en Het Klokhuis. Klaasen 
nu: ,,Ik heb jaren rondgeneusd in 

Het lekker luchtige uitje met 
kerst: Snowponies

allerlei genres en daar heb ik uitge-
pikt wat ik leuk vond en weggelaten 
wat ik niet leuk vond. Ik heb er de 
Alex-Klaasenrevue van gebakken en 
dat Showponies genoemd. Het zijn 
komische sketches, idiote én ontroe-
rende liedjes, met een rijke 
aankleding.’’ 

Kersthit?
Het enige commentaar dat Klaasen 
vorig jaar van het publiek kreeg na 
Snowponies, was dat de voorstelling 
te kort was. ,,Tja,” zegt Klaasen, ,,dan 
kom je toch gezellig nog een keer?’’ 
De voorstelling werd dit jaar dan ook 
prompt genomineerd voor de presti-
gieuze cabaretprijs Poeli�na-rio. 
Klaasen vindt het heerlijk om zich 
weer twee maanden onder te 
dompelen in kerstsfeer: ,,We hebben 
een geweldige ploeg, de acteurs zijn 
goed en ik ben heel blij dat Jan en 
Keez Groenteman er als muzikanten 
en medespelers bij zijn. Misschien is 
het nog leuk om te vertellen dat ik 
een heus kerstalbum gemaakt heb? 
Ik hoop zo dat een van die liedjes, 
‘The Greatest Christmas’, een nieuwe, 
Nederlandse kersthit wordt. Daar zijn 
er niet veel van, dus dat lijkt me echt 
hartstikke leuk.” De Alex Klaasen 
Revue - Snowponies Datum: 6 
december 2022, 19.00 en 21.00 uur. 
Kaartver-koop: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. Credits: Cast: Alex 
Klaasen, Daniel Cornelissen, Lucas 
Schilperoort, Renée de Gruijl, Myrthe 
van der Vuurst de Vries, Pepijn van 
den Berg. Regie: Gijs de Lange Script 
en liedteksten: Alex Klaasen en Niek 
Barendsen Choreogra�e & staging: 
Daan Wijnands Compositie, liveband 
& spel: Jan en Keez Groenteman. 

Komische sketches, idiote én ontroerende liedjes, met een rijke aankleding. 
Foto: Tom Sebus. 

IJmuiden - Een nieuw, en steeds 
vernieuwend programma met diverse 
muzikale twists. Dat is het aller-
nieuwste onderdeel van de IJmuider 
Harmonie New Harbor Winds. De 
komende maanden zijn er afternoon-
concerten in muziekcentrum Tolstuin. 
Zondag 20 november om 15.00 uur is 
er zo’n optreden gepland. De dirigent 
is Harmen Cnossen. Een dirigent die in 
zijn carrière vele grote orkesten in 
Europa en ver daarbuiten heeft gediri-
geerd. Terug in Nederland vond hij het 
een uitdaging om voor de IJmuider 
Harmonie aan een nieuw project te 
werken samen met leden van de 
vereniging. Hierdoor is New Harbor 
Winds ontstaan. Een club zeer gemoti-
veerde leden die in deze concerten 

hun diversiteit aan muziekgenres laten 
horen. Van oude tot moderne muziek. 
Van Pasodobles tot aan feestmuziek. 
Muziekcentrum Tolsduin. Tolsduiner-
laan 12 te Velsen-Zuid (sportpark 
Schoonenberg) Ingang pad naast de 
grasvelden. Zaal en bar open van 14.30 
uur. New Harbour Winds is altijd op 
zoek naar musici die �exibel, creatief 
en veelzijdig zijn. Momenteel zijn zij 
met name op zoek naar een slag-
werker. Ben of ken jij iemand die ervan 
geniet om los te gaan op een drum-
stel? Dirigent Harmen Cnossen staat 
graag zijn plekje af. Mocht je een kijkje 
willen nemen bij New Harbour Winds 
op de maandagavond vanaf 20.00 uur, 
neem dan contact op via 
hoofdbestuur@ijmuiderharmonie.nl. 

Afternoonconcerten New Harbor Winds
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VRIJDAG 18 NOVEMBER 
- Gymnasium Felisenum: Schaak-

toernooi van 15.00 tot 17.00 uur 
in het auditorium van de school 
aan de Van Hogendorplaan 2 in 
Velsen-Zuid. Leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 van alle basis-
scholen in de IJmond kunnen hun 
schaakkunsten laten zien. Ook 
een aantal leerlingen van klas 1 
van het Felisenum zal aanhaken. 
Het schaaktoernooi is ook toegan-
kelijk voor publiek.

ZATERDAG 19 NOVEMBER
- ’t Mosterdzaadje: Pianorecital, 

aanvang 15.00 uur, Regina 
Albrink, Beethoven, Schubert, 
Chopin. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625, www.mosterd-
zaadje.nl. 

- Het Polderhuis Velserbroek: 
Sinterklaasfeest! Aanvang: 14.00 
uur. Kinderen tot 8 jaar kunnen 
zich aanmelden via info@dorps-
verenigingvelserbroek.nl. Voor 
leden kost deze middag niets. 
Voor andere kinderen die willen 
komen 5 euro per persoon.

ZONDAG 20 NOVEMBER
- ’t Mosterdzaadje: Liederen, Aria’s 

en Duetten, aanvang 15.00 uur. 
Joost van Tongeren – bariton & 
Merel van Geest – sopraan, Erwin 
Weerstra – piano, Schubert,Wolf, 
Mozart, Händel (Messiah). ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl. 

- Oud-Katholieke Kerk IJmuiden:
Byzantijnse koorzang. adres: Kon. 
Wilhelminakade 119, IJmuiden. 
Aanvang viering 10:00 uur, 
toegang vrij, voor verdere inlich-
tingen: pastoor Harald Münch, 
06-15655684. 

- De Dwarsligger: ZondagMiddag-
Podium presenteert een optreden 
van Shantykoor Nortada in Buurt-
centrum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338. De voorstelling 
begint om 14.00 uur. Kaarten à 
5,00 euro (inclusief een 
consumptie) zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255 
510652, Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

- De Brulboei: Rommelmarkt, om 
10.00 uur gaan de deuren open. 
De rommelmarkt duurt tot 14.00 
uur en de bar is geopend. Entree 
als altijd gratis. Wilt u zelf uw 
spullen verkopen, dan huurt u 
voor 3,50 euro al een tafel. Op 

zaterdag kunt u als u dat wilt 
tussen 10.00 en 12.00 uur uw tafel 
al inrichten. Meer weten? Bel 0255 
510652, Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

- Velser Gemeenschap: Het 9e 
VG-concert in 2022. In het Soli 
Muziekcentrum verzorgen dan 
het Velser Amusements Orkest en 
het Soli Klein Orkest het concert. 
Vanaf 11.30 uur in het Soli 
Muziekcentrum in Santpoort-
Noord. Het concert begint om 
12.00 uur. Toegang gratis. 

- LCT de Heerenduinen: Klaver-
jassen. Aanvang 14.00 uur, 
kantine open om 13.30 uur. Vrije 
inloop iedereen is welkom. LTC de 
Heerenduinen Heerenduinweg 12 
IJmuiden

- Jazz in 3Huizz: In Theater de 
3Klank in Driehuis treden het trio 
Van Lent, Sinnige en Van Heusden 
op samen met jazzzangeres Adri-
enne West. Aanvang 15.00 uur, 
daarna jamsessie. Kaarten via 
www.bijkoel.nl/jazz. 

- Seniorencentrum Zeewijk: van 
13.00 uur tot 16.00 uur een gezel-
lige middag met optredens van 
Geraldo Feesje en Fred van der 
Schild. Toegang gratis. 

MAANDAG 21 NOVEMBER
- Stiltemeditatie in het Kruis-

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

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

- Nova College open dag: tussen 
18.00 - 21.00 uur op Campus 
Beverwijk, ontdek de nieuwe 
praktijkruimtes van het Nova 
College. 

- Muntenclub: clubavond in 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgever-
laan 17, Santpoort-Noord. Op 
deze avond een veiling met circa 
100 kavels, waaronder schaarse 
koninkrijksmunten en Romeinse 
munten. Natuurlijk is er alle gele-
genheid om de kavels te bekijken. 
Alvast meer weten? Siem Wagner, 
06-26404240.

DINSDAG 22 NOVEMBER
- Het Kruispunt Velserbroek: is 

iedere dinsdag geopend van 10.00 
uur tot 12.00 uur voor de Kleding-
beurs. Laatste week van november 
wordt gestart met de kerstver-
koop kleding. Inlichtingen Wally 
de Vries: tel 0617044490.

- Lezing Gustav Klimt bij Vereni-
ging Santpoorts Belang door 
Aldwin Kroeze: inschrijven via de 
website www.santpoortbelang.nl 
of een entreebewijs direct aan de 
zaal kopen. Entree 7,50 euro. 
Aanvang 20.00 uur. Adres: ’t 
Brederode Huys, Blekersveld 50 te 
Santpoort-Zuid

WOENSDAG 23 NOVEMBER
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

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

- Seniorenclub KBO Velsen: 
Ontmoetingsdag, voor leden of zij 
die lid worden gratis; niet leden 15 
euro. De happening vindt plaats in 
Het Kruispunt Velserbroek. Inloop 
om 13.00 uur en start om 13.30 
uur. Het dinerbu�et is om 17.15 
uur. Aanmelding per mail aan 
secretaris@kbovelsen.nl of telefo-
nisch na 18.00 uur 0653765275.

- Het Polderhuis Velserbroek:
Workshop vroeg signalering 
Alzheimer. Tijd: 17.00 tot 20.00 
uur. Toegang gratis en met hapjes 
en drankjes. Vestingplein 58 
Velserbroek. Graag aanmelden bij: 
yvonnem@dezorgspecialist.nl of l.
arends@zorgbalans.nl. 

DONDERDAG 24 NOVEMBER
- Uitvaartspreekuur Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg. Elke 
eerste donderdag van de maand 
vindt in de rouwhuiskamer van 
11.00 tot 12.00 uur het uitvaarts-
preekuur plaats. U kunt er terecht 
voor al uw vragen op het gebied 
van uitvaart en rouw. Het eerstvol-
gende spreekuur is donderdag 1 
december. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

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

Tijdens openingstijden van boer-
derij Zorgvrij

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

ZEE- EN HAVENMUSEUM
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Exposities: ‘Op 
de Sluizen van IJmuiden’ en ‘Rozen 
verwelken, Schepen vergaan’. 4 
speurtochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers.

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

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

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

VISSERSHALLEN IN IJMUIDEN
Van 6 november tot en met 18 
december vindt in de Visserhallen te 
IJmuiden de expositie Oekraïne 
plaats met werk van fotografen uit 
Oekraïne en Nederland. Hun foto’s 
gaan niet alleen over de menselijke 

ellende en verwoesting die de 
oorlog met zich meebrengt. Ze 
geven ook een beeld van de 
mensen en de cultuur van Oekraïne, 
een land dat vecht voor zijn voort-
bestaan in vrijheid. De expositie is 
geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC 
IJmuiden; www.visserhallen.nl. 

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

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

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

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

Door Raimond Bos

IJmuiden - Een hond op de achter-
bank van een auto, waarvan het 
zijraam volledig is verbrijzeld. Auto’s 
die als gevolg van een explosie 
ondersteboven langs de weg liggen. 
Ingestorte gebouwen en de lijken van 
onschuldige burgers op straat. 
Sommige foto’s in de expositie 
‘Oekraïne’ zijn behoorlijk confronte-
rend. Tot 18 december is het werk van 
diverse fotografen te zien in de Visser-
hallen aan de Duinstraat 4 in 
IJmuiden. Via een bordje aan de wand 
worden bezoekers gewaarschuwd: dit 
deel van de expositie bevat schok-
kende beelden. Wie er niet naar wil of 

kan kijken, kiest ervoor om deze 
wand te negeren en loopt verder. 
Want er valt nog veel meer te zien. 
Badgasten die zich vermaken in en 
rond het water. Sombere stadsge-
zichten. Mensen in uniform. Het alle-
daagse leven in een door oorlog 
geteisterd land. Ook een foto van een 
moeder, genomen terwijl ze haar 
kindje borstvoeding geeft. En een 
jonge vrouw in soldatenkleding, 
compleet met bewapening. Het zijn 
de beelden van Oekraïne anno 2022, 
vastgelegd door Alexander Chek-
menev, Alina Smutko, Anna 
Korenyeva, Eddy van Wessel, Ilvo Njio-
kiktjien, Irina Bogomolenko, Joris van 
Gennip, Maria Volkova, Olena Lanova 

Foto-expositie toont hoe Oekraïne 
gebukt gaat onder oorlogsgeweld

en Sasha Maslov. De foto’s waren 
grotendeels al elders te zien en zijn 
nu wekenlang te bewonderen in 
IJmuiden. Wethouder Sander Smeets 
verrichtte op 5 november samen met 
curator Pieter van Geest de o�ciële 
opening. Diverse genodigden, onder 
wie ook twee fotografen uit Oekraïne, 
waren daarbij aanwezig. De 
wethouder sprak de wens uit dat de 
volgende expositie over Oekraïne een 
expositie zal zijn waarin het mooie 
van dat land te zien zal zijn, in plaats 
van de hartverscheurende oorlogs-
beelden die het land nu kenmerken. 
Smeets noemt het ‘behoorlijk 
confronterend’ wat er nu te zien is. Hij 
typeert Oekraïne als één van de 
mooiste landen van Europa. De expo-
sitie is tot 18 december elke vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur te bekijken.

Wethouder Sander Smeets en curator Pieter van Geest tijdens de opening van de 
expositie op 5 november. Foto: Bos Media Services



Velserbroek - Vorige week leverden 
de wedstrijden tegen Stormvogels 

en Nieuw West United voor VSV 
slecht 1 schamel puntje op, maar dit 
weekend pakte VSV op een stiekeme 
manier in totaal 4 punten. Voor pupil 
van de week Gregory Swanink zal het 
allemaal een zorg zijn geweest want 
hij scoorde een bal met handteke-
ningen van de 1e elftalspelers. 
De zaterdag 1 trad weer verre van 
compleet tegen het sterke Wart-
burgia aan en een punt zou daarom 
meer dan welkom zijn. 
De eerste helft eindigde voor VSV 
met een 0-1 stand maar na de rust 
wist VSV via een eigen doelpunt en 
een fraaie goal van Donny Klok zelfs 
op een 2-1 voorsprong te komen. 
Lang kon VSV niet genieten want 

HEB JIJ PASSIE VOOR ETEN?
en je wilt er alles van weten en deze kennis delen

met onze klanten, ze adviseren over onze mooiste verse producten?

DAN HEEFT MAKRO BEVERWIJK EEN BAAN VOOR JOU!
Wij zijn op zoek naar:

VIS | VLEES | AGF | KAAS | WIJN

Wil je meer weten kijk op: www.werkenbijmakro.nl

KOM KENNIS 
MAKEN EN SFEER 

PROEVEN 

JE KUNT EEN 
ECHTE SVO

VAKOPLEIDING
VOLGEN

10% 
KORTING OP 

JOUW MAKRO
INKOPEN

SUPERFIJNE
COLLEGA’S
OM MEE TE

WERKEN

EEN PRIMA
SALARIS

PENSIOEN &
COLLECTIEVE  VGZ 

VERZEKERING

VERKOOPMEDEWERKERS & 
VAKSPECIALISTEN

Santpoort - Afgelopen zaterdag-
avond konden de senioren vanaf 18 
jaar meedoen aan de FNRS dressuur-
wedstrijd. Het was een gezellige 
avond waar iedereen elkaar helpt 
met de paarden poetsen, invlechten 
van de manen en voorlezen van de 
proef. 
Tijdens de wedstrijd laat je in 6 
minuten aan de hand van een 
F-proef zien wat je allemaal hebt 
geleerd. De proeven bestaan uit 25 
onderdelen die je in stap, draf en 
galop rijdt. Tevens word je beoor-

FNRS dressuurwedstrijd op 
manege Kennemergaarde

deeld op je houding, zit, tempo en 
manier van rijden. De jury geeft 
cijfers voor alle onderdelen. Deze 
worden bij elkaar opgeteld en als je 
210 punten of meer haalt, krijg je 
een promotiepunt. Bij drie promotie-
punten ga je door naar de volgende 
rubriek. In de rubriek F3 tot en met 
F7 ging de eerste prijs naar Marlon 
van der Kooij op Briljant met 234 
punten, tweede werd Stephanie 
Zwanenburg op Gwen met 229 
punten en derde Desiree Kluft op A 
Big Boy met 226 punten. 

V.l.n.r.: Anja Vogel, Iris van der Veldt, 
Tineke Hooyer, Stephanie Zwanenburg, 
Marlon van der Kooij en Desiree Kluft. 
Foto: Brechje Serné

Sneaky punten voor VSV

VSV kom weer drie punten aan het 
totaal bijschrijven. Foto aangeleverd

IJmuiden - Damclub IJmuiden (DCIJ) 
heeft zaterdag onnodig puntverlies 
geleden tegen Harderwijk. Daardoor 
lopen de IJmuidenaren een achter-
stand op voor een plek die recht geeft 
op een promotiewedstrijd naar de 
ereklasse. De wedstrijd tegen Harder-
wijk draaide om het ‘blokkie van 
Cockie’. Dat is een opstelling waarin de 
schijven in het centrum te weinig 
bewegingsruimte hebben. 
Zowel Bram van Bakel, Cees van der 
Vlis als Jan-Maarten Koorn formeerden 
dit krachteloze blok, waardoor ze 
verloren. Max Doornbosch nam het 
voortouw om wat terug te doen. Toen 
zijn tegenstander een aantal stan-
daardzetten speelde pro�teerde hij 
direct van een fout en won de partij 
overtuigend. Wim Winter dacht de 

tweede overwinning binnen te halen, 
toen zijn tegenstander al zijn schijven 
naar de rand speelde. Op het moment 
suprême maakte Winter echter een 
grote fout en verloor. Kees Pippel 
bracht direct nog enige hoop: zijn 
tegenstander opende zeer agressief 
maar kwam in tijdnood en kon geen 
oplossing voor zijn problemen vinden. 
Martin van Dijk verkleinde de achter-
stand tot één nederlaag, toen zijn 
tegenstander een kamikazeactie met 
schijfverlies deed. De laatste drie 
partijen moesten nog twee overwin-
ningen opleveren. Jacqueline 
Schouten had haar tegenstander vast-
gezet in een zeer combinatierijk 
middenspel en wist de gelijkmaker te 
scoren. Met 10-10 eindigde een turbu-
lente middag in mineur.

Damclub verliest duur punt in 
strijd om tweede plaats

Jacqueline Schouten, rechtsvoor, wist de gelijkmaker te scoren. 
Foto: aangeleverd

binnen 10 minuten boog Wartburgia 
deze stand naar een 2-3 voorsprong 
om. Uiteindelijk was het toch weer 
good old Max Hummel die net voor 
tijd de 3-3 scoorde en stelde keeper 
Mario Veldt het fel begeerde punt 
voor VSV met een prachtige safe 
veilig. 
De zondag 1 had tegen Zwanenburg 
thuis ook een zware dobber en net 
toen iedereen zich met een gelijkspel 
had verzoend was het de aalgladde 
Bart Veldhuis die in de 16 werd 
gevloerd en ‘man of the match’ 
Moreno Blom hield zijn zenuwen in 
bedwang door de toegekende straf-
schop feilloos binnen te schieten, 
waardoor VSV met een gestolen 
overwinning weer de drie punten 
aan het totaal kon bijschrijven.
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41 23 68 7 61 54 21 62   

6 42 49 22 1 52 63 

14 29 55 50 45

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 leuk  6 deskundig  12 knapperig  14 ijzer-
vlechtwerk  15 familielid  17 pl. in Flevoland  20 ten name  
21 ivoor  22 snavel  23 arbeidsovereenkomst (afk.)  24 en 
volgende  25 golfbeweging op een tribune  27 honingbij  30 
personal computer  31 epiloog  33 bedehuis  35 riv. in Frank-
rijk  37 plant  38 vol kieren  40 keukenkruid  42 mannelijk 
dier  46 zwijgplicht  48 rugzak  50 bolgewas  51 ongaarne  53 
gier  54 Vrije Universiteit  55 vogeleigenschap  56 gebouw in 
Amsterdam  58 schrijfgerei  59 slee  60 betalen  64 noordzuid  
65 deel v.e. trap  66 tijdvak  68 sportterm  69 sterrenstelsel.

Verticaal: 1 van harte  2 als boven  3 voor  4 haarvet  5 in 
samenwerking met  7 ik  8 gebrande suiker  9 aanslibbing  10 
spil  11 knijpbril  13 Spaanse uitroep  16 Spaans landvoogd  
18 een zekere  19 Japanse gordel  20 plakband  25 cowboyfilm  
26 trouweloze handeling  28 pronkkastje  29 voortreffelijk  32 
Romanum Imperium  34 per expresse  36 water in Utrecht  37 
Engelse titel  39 vleesgerecht  40 selenium  41 schoonmaak-
gerei  43 slot  44 de lezer heil  45 stuntelig  47 insect  49 
moment  52 roem  53 Chinese deegwaar  57 grote bijl  60 
vlaktemaat  61 mannelijk dier  62 ontkenning  63 gril  65 tot 
en met  67 Wet Werkeloosheidsvoorziening.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan 
de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie taferelen 
die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor een stoer 
strandtafereeltje.

Door Erik Baalbergen

Nadat oktober zich van zijn mooiste 
en warmste kanten heeft laten zien, 
laat november ons iets meer van het 
najaar proeven. Enerzijds hebben we 
al weer enkele fraaie nazomerse 
dagen achter de kiezen. Denk maar 
eens aan de warme intocht van 
Sinterklaas afgelopen zaterdag! 
Zowel �guurlijk warm door het 
onthaal van de goedheiligman en 
zijn pieten door vele IJmuidense 
kindertjes met vol verwachting klop-
pende harten, maar ook letterlijk 
warm. Het was de warmste 12 
november ooit gemeten! Anderzijds 
hebben we in deze maand ook al 
kennis mogen maken met regen, mist en wind. Alle kleurcodes ten spijt is er 
niks mis met deze normale Novemberiaanse ingrediënten. Vooral met wind 
weten sommige strandgasten wel raad, zoals vorige week woensdag. Vlak 
voor zonsondergang en tussen twee buien door trok ik, gewapend met 
stevige wandelschoenen en camera met telelens, naar het Kennemerstrand. 
Alhoewel, strand? Door de combinatie van stevige wind en hoogtij klotste het 
zilte Noordzeewater zowat tegen de duinrand aan. Het strandmeubilair, waar-
onder de ontmoetingspalen, stond ‘op zee’. Veel kitesurfers genoten zichtbaar 
en soms zelfs hoorbaar van de gunstige wind. Ze konden nu over het ‘strand’ 
tot dicht bij de duinrand komen. Even leek het ook of de zes ontmoetings-
palen op rij als kitesurfslalombaan gebruikt werd; misschien een leuk idee 
voor een nieuwe Olympische discipline? Veel kitesurfers waagden zich ook 
aan mooie luchtsprongen. Onder de indruk van prachtige surf- en laagvlieg-
capriolen tegen een achtergrond van imposante wolkenpartijen, avondrood-
kleurende luchten en typisch IJmuidense taferelen, verloor ik af en toe het 
snel opkomende tij uit het oog en stond ik soms tot aan m’n enkels in het 
water en te soppen in m’n schoenen. Maar dat heb je er als plaatjesmaker 
soms wel over! Al met al leverde het samenspel van woest water, stevige wind 
en stoere kitesurfers veel mooie plaatjes op. De hele plaatjesoogst is te 
bewonderen in een fotoalbum op de Facebookpagina Typisch IJmuiden. We 
volstaan hier met twee voor IJmuider strandgangers hopelijk nog herkenbare 
plaatjes. Mocht je de locaties niet herkennen, vervang dan ‘ns in gedachten 
het water door zand!

Een stoer strandtafereel

Slalomkitesurfen: nieuwe Olympische discipline? Foto: Erik Baalbergen 

Typisch IJmuidens tafereeltje 
richting de Zuidpier, met zeewater 
in plaats van strandzand. 
Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - De �lmavond van 
IJmuiden in buurthuis De Brulboei is 
op donderdag 24 november. 
Deze avond brengt IJmuiden wat...? 
het ontstaan en de inzet van vliegdek-

schepen in beeld. De geschiedenis 
van dit scheepstype wordt gevolgd 
naarmate de bouw van het Britse 
vliegdekschip ‘Queen Elisabeth’ 
vordert. Na pauze en loterij kun je 

IJmuiden wat vertel je me nou? meer aan de weet komen van het 
werk van de vletterlieden in de haven 
van IJmuiden. De eerste �lm begint 
om 20.00 uur en kaarten à 3,50 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255 510652 buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden.

 Het Soli Klein Orkest. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Op zondag 20 
november kunt u luisteren naar het 9e 
VG-concert in 2022. In het Soli Muziek-

centrum verzorgen dan het Velser 
Amusements Orkest en het Soli Klein 
Orkest het concert. Het Velser Amuse-

VG-concert Soli Klein Orkest en 
Velser Amusements Orkest

ments Orkest bestaat uit een kleine 
groep muzikanten onder muzikale 
leiding van Christine Bleeker. Sinds 1 
april 2015 hebben zij er bewust voor 
gekozen geen begeleidings-orkest 
meer te zijn en spelen zij dus ook 
zangnummers alleen nog instrumen-
taal. Het repertoire bestaat uit ever-
greens, oldies, ballads en popmuziek.
Het Klein Orkest van Soli staat onder 
leiding van Henk Veldt. Het orkest 
bestaat uit ongeveer 30 leden en 
speelt veelal lichte muziek. Voor dit 
concert is gekozen uit een aantal 
bekende en minder bekende 
TV-tunes. De TV bestond vorig jaar 
immers 70 jaar. Herkennen jullie de 
tunes? Ze zijn op een bingokaart 
gezet, wie als eerste de kaart vol heeft, 
krijgt een leuke prijs! U bent van harte 
welkom vanaf 11.30 uur in het Soli 
Muziekcentrum in Santpoort-Noord. 
Het concert begint om 12.00 uur. 
Toegang gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Velserbroek - De seniorenclub KBO ( 
krachtig, betrokken en onderne-
mend) houdt weer een ontmoe-
tingsdag voor senioren. 
Na de succesvolle dag in de ‘week 
van de ontmoeting’ waar kennis kon 
worden gemaakt met tal van organi-
saties waaronder Stichting Welzijn, 
de Zonnebloem en de Alzheimer 
Stichting , organiseert de KBO op 23 

november aanstaande weer een 
ontmoetingsbijeenkomst. Dit keer 
met een duidelijk ontspannend 
karakter. De bijeenkomst is open 
voor alle senioren. Voor leden of zij 
die lid worden gratis; niet leden 15 
euro.

Droste, chocoladeletters, senioren 
bigband Kennemerland life en 

Ontmoetingsdag KBO Velsen

Ontmoetingsdag voor senioren met een ontspannend karakter. Foto: aangeleverd

dinerbu�et

Omdat de bijeenkomst rond Sinter-
klaas plaatsvindt is gekozen voor 
chocolade als thema. Natuurlijk zijn 
er chocoladeletters, maar er is ook 
een schitterende lezing door KBO 
adviseur Peter Cammaert over het 
chocoladebedrijf Droste. Dat belooft 
een feest van herkenning te worden 
zeker voor senioren. Tijdens de 
presentatie worden ook archief-
beelden van Droste getoond. Het 
geheel wordt ondersteunt door de 
Senioren Bigband Kennemerland die 
natuurlijk ook aansluiting zoekt bij 
het thema van de middag. De happe-
ning vindt plaats in Het Kruispunt, 
Velserbroek. Inloop om 13.00 uur en 
start om 13.30 uur. Het dinerbu�et is 
om 17.15 uur en de afsluiting is rond 
18.30. Aanmelding per mail aan 
secretaris@kbovelsen.nl of telefo-
nisch na 18.00 uur 0653765275. 








