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Velsen - De Scholenmarkt van alle 
Velsense scholen voor voortgezet 
onderwijs, die op dinsdagavond 30 
november in het BUKO-stadion 
plaats zou vinden, gaat helaas niet 
door. ,,Door het oplopende aantal 
COVID-besmettingen en de maatre-
gelen die zijn afgekondigd vinden 
we het niet verstandig om dit evene-
ment door te laten gaan’’, aldus de 
gezamenlijke scholen.

Gelukkig zijn er bij alle afzonderlijke 
scholen nog ruimschoots mogelijk-
heden om kennis te komen maken, 
zowel voor leerlingen als voor 
ouders. Er is een breed aanbod aan 
kennismakingslessen, workshops, 
masterclasses, informatieavonden en 
open dagen gepland om u en uw 
kind de gelegenheid te geven infor-
matie over de scholen te verzamelen 
en de sfeer te komen proeven. 

Heeft uw kind interesse in kennisma-
kingsactiviteiten op één of meer 
Velsense scholen? Ga naar de 
website van de desbetre� ende 
school voor de meest actuele infor-
matie. Het Felisenum, het Ichthus 
Lyceum, het Maritiem College Velsen, 
het Technisch College Velsen, het 
Tendercollege en het Vellesan 
College hopen jullie snel te 
ontmoeten!

Scholenmarkt Velsense scholen 
gaat 30 november niet door

IJmuiden - Toneel, dans en vooral veel gezelligheid zondagmiddag tijdens de Grote Sintshow in Stadsschouwburg 
Velsen. Elk jaar wordt een nieuw verhaal geschreven rond Sinterklaas en zijn Pieten. Dit jaar waren er echter ook hoofd-
rollen weggelegd voor zijn collega’s Sint Maarten en de Kerstman. Het werd een groots opgezet spektakel vol vrolijk 
gekleurde kostuums. De groepen van DanceWorks Velsen gaven goed blijk van hun kunnen en de show, die twee keer 
werd opgevoerd, is druk bezocht. Het was dus één groot Sinterklaasfeest voor jong en oud! Foto: Ton van Steijn

Sinterklaas steelt weer de show 
in Stadsschouwburg Velsen

Velsen - Simon Kistemaker is dinsdag 
op 81-jarige leeftijd overleden aan de 
gevolgen van kanker. De geboren 
IJmuidenaar was onder andere 
trainer van Telstar. Elders in deze 
editie een verhaal over de laatste 
culttrainer van Nederland, zoals de 
media hem wel bestempelden.

Simon Kistemaker 
overleden
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Tussen 29 november en 8 december 2021 
gaan we aan de slag met het kruispunt 
Kanaaldijk / De Geul in IJmuiden. Het 
staat nu bekend als een gevaarlijk kruis-
punt waar aanrijdingen plaatsvinden. 
Ook de oversteek voor fi etsers wordt als 
gevaarlijk ervaren. De werkzaamheden 
zorgen voor verkeershinder en er wor-
den omleidingen geplaatst.   

Een volledige herinrichting van de Kanaal-
dijk kan niet van vandaag op morgen worden 
gerealiseerd. Dit gebeurt in fasen. Wel kun-
nen we de situatie op korte termijn al veiliger 
maken door enkele maatregelen te tre� en. 

Wat gaat er gebeuren?
De voorsorteerstrook (vak voor linksaf ) aan 
De Geulzijde van het kruispunt af te zetten 
met een soort stoeprand (schuine trottoir-
banden). Hiermee wordt een brede midden-
berm gemaakt voor de overstekende fi etsers;
De belijning voor autoverkeer op het kruis-

punt aan te passen aan de nieuwe situatie; 
Een verkeersdrempel met duidelijke belijn-
ing aan te brengen vlak voor het kruispunt op 
De Geul. En een drempel op de oostelijke tak 
van de Kanaaldijk vlak voor het kruispunt;
De overgang van 70 naar 50 km/uur, belijn-
ing te geven in de vorm van steeds breder 
wordende dwarsstrepen op het wegdek. 
De goot langs de Kanaaldijk op te vullen. 
Dit vermindert het risico op gevaarlijke si-
tuaties als een voertuig van de weg raakt;

De werkzaamheden starten op maandag 
29 november 2021 en duren tot 8 decem-
ber. Bij koude weersomstandigheden kan de 
planning opschuiven. Wij vragen om begrip 
voor deze werkzaamheden, die helpen de 
verkeerssituatie op korte termijn veiliger te 
maken.
Voor de omleidingen en meer informatie 
over de volledige herinrichting, kijk op vel-
sen.nl/kanaaldijk.

Werkzaamheden om kruis-
punt Kanaaldijk / De Geul 
veiliger te maken

 Marianne Steijn: hulp en gezelschap in december
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Mededelingen

Rots Maatwerk start vanaf maandag 29 
november in opdracht van de gemeente 
Velsen met het aanbrengen van corten-
stalen elementen (“Lineaire Elemen-
ten”) bij het Pontplein en langs de Dok-
weg en de Kromhoutstraat. 

De cortenstalen elementen zijn onderdeel 
van het project de Rauwe Loper en hebben 
een verwijzing naar de zee.  De gemeente 
wil hiermee bereiken dat de route naar het 
strand van IJmuiden aan Zee duidelijker 

wordt en beter past bij de rauwe identiteit 
van IJmuiden. 

De werkzaamheden worden per locatie 
uitgevoerd. Rots Maatwerk begint bij het 
Pontplein, daarna volgen de werkzaam-
heden langs de Dokweg en de Kromhout-
straat. Per locatie wordt het verkeer langs 
het werk geleid. Naar verwachting zijn alle 
elementen uiterlijk donderdag 24 decem-
ber, onder voorbehoud van weersomstan-
digheden, geplaatst. 

Werkzaamheden “De Rauwe Loper”: 
aanbrengen cortenstalen elementen

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

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze 
later vanzelf. Soms wordt de angst juist in-
tenser, en ontwikkelt een de gebruikelijke 
angst op kinderleeftijd zich tot prikfobie. 
Dertien procent van de personen met ex-
treme prikangst laat zich niet vaccineren.
Om deze mensen de mogelijkheid te bie-
den om zich wel te laten vaccineren, zijn 

de speciale inloopspreekuren opgezet. Voor 
elke cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij 
krijgen van binnenkomst tot vertrek speci-
ale begeleiding. Ook is er extra ruimte om 
vragen te stellen. 

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

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

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst

Kijkt u al maanden uit naar december 
of heeft u er misschien een hekel aan? 
Ik kan mij voorstellen dat de feestda-
gen niet voor iedereen even leuk zijn 
en mogelijk veel geldzorgen, stress en 
eenzaamheid met zich meebrengen. 
Om dit iets te verlichten, bespreek ik 
in deze brief graag de mogelijkheden 
zodat u bijvoorbeeld voor een van de 
(kind)regelingen een aanvraag kunt 
indienen of zich kunt inschrijven 
voor een activiteit waar u nieuwe 
mensen ontmoet. Alle websites met 
regelingen en activiteiten staan on-
deraan deze brief.

Warme kleding voor koude dagen
Deze koude dagen zijn goed te doen als 
u binnen met een lekkere kop ko¡  e of 
thee zit. Warme kleding mag daarbij niet 
ontbreken. Velsenaren die in een schuld-
hulpverleningstraject zitten of die een bij-
stands-, Wajong-, AOW- of WIA-uitkering 
ontvangen, kunnen bij de Kledingbank 
IJmond per bezoek drie kledingstukken 
uitzoeken. Alleen voor de bezoeken aan 
de Kledingbank IJmond betaalt u €2,00 
per keer. Tijdens uw bezoek aan de Kle-
dingbank kunt u aan de ko¡  etafel gratis 
een kopje ko¡  e of thee drinken. Voor de 
kinderen staat een koud drankje klaar. 

Regelingen voor kinderen 
Kinderen en jongvolwassenen moeten 
ongeacht het inkomen van hun ouders 
overal aan kunnen meedoen. Gemeente 
Velsen biedt daarom verschillende rege-
lingen aan kinderen van ouders met een 
laag inkomen. De meeste regelingen kunt 
u zelf aanvragen bij de gemeente. U kunt 
een aanvraag indienen voor onder andere 
een fi ets, laptop, 10-badenkaart voor het 
zwembad, toegangskaart voor een speel-
tuin, vergoeding voor indirecte school-
kosten (denk aan geld voor een schooltas, 
ouderbijdrage of schrijfgerei). Wilt u 
met uw gezin eropuit? Dan kunt u een 
bijdrage vragen van €75,00 per gezinslid, 
per jaar, uit de regeling ‘Sport en Culturele 
Activiteiten’ (SCA-regeling). Als uw kind 
lid wil worden van een sportclub, muziek-, 
toneelvereniging of anderszins cultureels 
dan kan het sociaal wijkteam voor u een 
aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Lukt het niet om de 
aanvraag in te dienen? Socius, MEE en de 
Wering of het sociaal wijkteam helpen u 
graag. Op de gemeentelijke pagina Ieder 
kind doet mee staan alle regelingen.

Bibliotheek: uitjes, 50 cent boeken en 
gratis boeken lenen 
Uitjes hoeven niet altijd duur te zijn en 
zoek vertier vooral dichtbij huis, zoals in 
de bibliotheek. Hier kunnen kinderen, als 
de coronamaatregelen dat toelaten, op 10 
december voor €3,50 games ontwerpen 
met Bloxels of zich wagen aan de Lego 
Bricks Challenge. De bibliotheek verkoopt 
ook een selectie kinder- en jeugdboeken 
voor €0,50 per stuk. Boeken zijn prachtige 
sinterklaas- en kerstcadeaus. En vergeet 
niet dat kinderen tot 18 jaar gratis boeken, 
tijdschriften, e-books, luisterboeken en 
multimedia kunnen lenen, zoals de boe-
ken Beer moet nodig... poepen!, Willemijn 
Wiebelkont en De ridder zonder billen. 
Het lijkt met deze nieuwe boeken wel de 
grappige billenboekenmaand! 

Stichting Babyspullen
Wanneer u in blijde verwachting bent 
maar het fi nancieel niet redt om de beno-
digde babyspullen te kopen, kunt u terecht 
bij Stichting Babyspullen. Deze stichting 
biedt babystartpakketten aan (aan-
staande) ouders. De pakketten bestaan uit 
onder andere kleding, verzorgingsproduc-
ten, speelgoed en beddengoed. 

Hulp bij uw administratie
Sommige mensen vinden een administra-
tie bijhouden lastig. Er zijn vrijwilligers 

die samen met u alle post, rekeningen en 
formulieren uitzoeken. Zij kunnen u ook 
helpen met het invullen van formulieren. 
Bijvoorbeeld voor verzekeringen, belas-
ting en toeslagen. Vrijwilligers van Socius 
en Humanitas Zuid-Kennemerland 
Thuisadministratie kunnen u helpen met 
uw administratie. De Formulierenbrigade 
Velsen biedt hulp bij het invullen van for-
mulieren en onderzoekt of u recht heeft 
op bepaalde voorzieningen. De vrijwil-
ligers helpen u ook bij de aanvraag van 
voorzieningen. 

Omgaan met (geld)stress 
Ervaart u (geld)stress? Socius, MEE- en 
de Wering en het sociaal wijkteam staan 
voor u klaar. Zij helpen u graag bij het 
omgaan met stress en verminderen van 
stress. Deze partners hebben een groot 
netwerk dat zij kunnen raadplegen, mocht 
aanvullende hulp nodig zijn. 

Busuitstapje Orchideeënhoeve
Bent u vriend van Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord? Stichting Welzijn Velsen 
organiseert namelijk voor alle vrienden 
een busuitstapje naar de Orchideeën-
hoeve. Het busuitstapje kost €17,50 en 
kunt u betalen door langs te komen bij 
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. 
Het busuitstapje vindt alleen plaats als de 
coronamaatregelen dat toelaten.

Kerstdiner voor ouderen
Met Kerst moet niemand alleen zijn. 
Stichting Welzijn Velsen organiseert 
daarom op 22 december om 12.00 uur een 
kerstdiner voor ouderen in Wijkcentrum 
De Stek, Velsen-Noord. Het diner met 
vier warme gangen en een consumptie 
bedraagt €10,00. U kunt zich tot 15 de-
cember hiervoor aanmelden door langs te 
komen bij Wijkcentrum De Stek of door te 
bellen naar 0251-22 64 45. Ook hiervoor 
gelden de coronamaatregelen.

Over vijf dagen is december al aangebro-
ken. Ik hoop dat ik met mijn tips in deze 
brief u (en uw gezin) heb kunnen helpen. 
Mocht u een andere hulpvraag hebben 
waar de genoemde regelingen en activi-
teiten niet op aansluiten, kunt u daarvoor 
altijd bij het sociaal wijkteam terecht. 

Hartelijke groet,
Wethouder Marianne Steijn

Websites
• Kledingbank IJmond: kleding-

bankijmond.nl
• Ieder kind doet mee – gemeente 

Velsen: velsen.nl/ieder-kind-doet-
mee

• Bibliotheek Velsen: bibliotheek-
velsen.nl

• Stichting Babyspullen: stichting-
babyspullen.nl

• Schuldhulpverlening particulie-
ren: velsen.nl/producten/schuld-
hulpverlening

• Schuldhulpverlening onderne-
mers: velsen.nl/inwoners/werk-en-
inkomen/hulp-bij-schulden-voor-
ondernemers

• Socius hulp met fi nanciële ad-
ministratie: https://socius-md.nl/
diensten/fi nanciele-administratie-
thuis/

• Humanitas Zuid-Kennemerland 
Thuisadministratie: humanitas.
nl/afdeling/zuid-kennemerland/ac-
tiviteiten/thuisadministratie/

• Mee & de Wering: meewering.nl
• Sociaal Wijkteam Velsen: swtvel-

sen.nl
• Formulierenbrigade Velsen:

socius-md.nl/diensten/formulie-
renbrigade-velsen/

• Stichting Welzijn Velsen: wel-
zijnvelsen.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Lijsterlaan 27, kappen boom 

(15/11/2021) 136485-2021
• Griftstraat 3, plaatsen dakopbouw 

(15/11/2021) 136603-2021
• Lorentzstraat 4, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (16/11/2021) 137221-2021
• Velserduinweg 247, verbreden deur-

kozijn (16/11/2021) 137300-2021
• Kruitenstraat ong. (perceel 5746), 

bouwen bedrijfspand (16/11/2021) 
137329-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 13), bouwen 
woning (19/11/2021) 138790-2021

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik 

bijgebouw naar Air B&B (14/11/2021) 
136340-2021

Santpoort-Noord
• Burgemeester Weertsplantsoen 10 

A-E, aanbrengen steenstrips (aan-
passingen verleende omgevingsver-
gunning 18981-2021) (18/11/2021) 
138204-2021

Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 1, plaatsen lucht-

behandelingsinstallatie mechanische 
ventilatie (16/11/2021) 137124-2021

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen 

dakkapel (voorzijde) (14/11/2021) 
136344-2021

• Zadelmakerstraat 150, bouwen fiet-
senstalling (19/11/2021) 138891-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Bestevaerstraat 14, vergroten woning 

achterkant (recht optrekken gevel) 
(16/11/2021) 104994-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, plaatsen dakop-

bouw (16/11/2021) 115921-2021

Velserbroek
• Ster Bastion 105, wijzigen ge-

bruik 1e verdieping naar 2 zelfstan-
dige appartementen met loggia’s, 
veranderen kozijnen (15/11/2021) 
92895-2021

• Mathilde Wibautstraat 100, plaatsen 
dakkapel (achterzijde) (16/11/2021) 
114995-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Van Galenstraat 2, plaatsen dakop-

bouw (18/11/2021) 131514-2021

Velsen-Noord
• Reyndersweg 15, ‘overwinteren’ van 

units voor opslag van wind- en wa-
tersportonderdelen (16/11/2021) 
118753-2021

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 6, plaatsen 

dakkapel (achterzijde) (16/11/2021) 
118970-2021

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
• “Verkoop Syrische eetwaren”, 

woensdag t/m zaterdag (vanaf 01 
januari 2022), locatie: Marktplein 
(20/11/2021) 139045-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Velserduinweg 184, bouwen aanbouw, 

plaatsen dakterras, vergroten 1e ver-
dieping (16/11/2021) 115656-2021

• Wijk aan Zeeërweg 32, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (16/11/2021) 
125367-2021

• Willebrordstraat ong. (kavel 01), bou-
wen woning (16/11/2021) 127201-
2021

• Volendamkade 1, tijdelijk (1 jaar 
en 8 maanden) plaatsen opslagtent 
(18/11/2021) 120709-2021

• Andromedastraat 23 plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (18/11/2021) 129062-
2021

• Kanaalstraat 212 , plaatsen erker 
(voorzijde) (18/11/2021) 121085-2021

• Kennemerstrand 160, vergroten be-
bouwingt wind- en watersportcen-
trum, tijdelijk (10 jaar) vergroten 
horecagebruik (18/11/2021) 100684-
2021

Velsen-Zuid
• Genieweg 38, vergroten woning 

(18/11/2021) 136006-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 59, kappen boom 

(16/11/2021) 127928-2021

Santpoort-Noord
• Irissenstraat 3, vergroten 1e en 2e ver-

dieping (16/11/2021) 86913-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velserbroek
• Rijksweg 349, legaliseren tijdelijk 

(2,5 jaar) bouwwerk met verkoopau-
tomaten en ledscherm (16/11/2021) 

105783-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een exploitatie-
vergunning verleend voor: 
Velserbroek
• ‘melding voor terras’ locatie Galle 

Promenade 66/ 66A (18/11/2021) 
121322-2021

Overige bekendmakingen 
• Ontwerpbestemmingsplan Partiële 

herziening Santpoort-Zuid (Bloe-
mendaalsestraatweg 15B) ter inzage; 
NL.IMRO.0453.BP1704BLOEMEN-
DAAL1-O001

• Vastgesteld wijzigingsplan Litslaan; 
NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-
R001

• Kapmelding; 1 instabiele conifeer 
verwijderen die op een helling staat 
aan het Fregat Velserbroek, langs de 
waterkant. 

• Algemene gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van Vromaadweg 149 
Velserbroek

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

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

Iedere maand gaan er twee partijen met el-
kaar in gesprek over een onderwerp. Deze 
maand Cas Schollink (VVD) en Helleke 
Demmers (Forza!) over het recycletarief. 
Het recycletarief, wat is dat eigenlijk?

Schollink: Afval, natuurlijk altijd heel interes-
sant… Maar wel belangrijk. De hoeveelheid 
afval dat wij maken in Velsen moet omlaag, 
dat is een opdracht uit Den Haag. Een voorstel 
wat daarom bij de raad voorligt is om d.m.v. een 
recycletarief inwoners te belonen/stra�en voor 
minder of meer afvalscheiding. 

Wat vinden jullie daarvan?
Demmers: Forza IJmond is van mening dat een 
he¡ng op de hoeveelheid aangeboden afval niet 
het gewenste resultaat zal opleveren. Sterker 
nog; het werkt dumping en een kostenverho-
ging in de hand en dat moeten we niet willen. Er 
is al bij andere gemeenten gebleken dat het voor 
een exponentiele groei in vervuiling en kosten 
zorgt. 

Daarnaast geven inwoners nu al aan dat zij 
het recent ingevoerde systeem waarbij er geen 
grijze bakken meer zijn en er van hen verwacht 

wordt dat zij meer gaan voorscheiden verwar-
rend en onoverzichtelijk vinden. Daarnaast is 
de huidige verspreiding van inzamelingspunten 
niet optimaal en zien zij veel meer zwerf- en 
huisafval op straat. Ook vrezen ze een signifi-
cante verhoging van de afvalsto�enhe¡ng.

Schollink: Een recycle tarief lijkt goedkoper dan 
ons huidige systeem en kan daarom op korte 
termijn lagere lasten opleveren voor inwoners 
in de lage woonwijken. In hoogbouw wijken 
zijn we alleen nog lang niet klaar voor het 
recycletarief. Op meerdere plekken in Velsen is 
afvalscheiding gewoon nog niet mogelijk. Door 
het ontbreken van groene bakken of te grote 
afstand tot die bakken bijvoorbeeld.

Wat gaan jullie daar nu mee doen? 
Demmers: Forza IJmond is van mening dat 
wij de wereld in bruikleen hebben en dat dat 
een grote verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt. Dat betekent ook dat wij moeten 
voorkomen dat we onze aarde verwoesten 
met ons afval. Het betekent echter niet dat wij 
zomaar moeten instemmen met een ondoor-
dacht idee wat overduidelijk niet werkt en het 
probleem alleen verlegd. Daarom zullen wij alle 
sessies en raadvoorstellen omtrent dit onder-
werp nauwlettend in de gaten houden en het 
debat hierover aan blijven gaan. Ook houden 
wij omliggende gemeentes nauwlettend in de 
gaten waar het recycle tarief reeds is geïmple-
menteerd zodat wij lering kunnen trekken uit 
hun ervaringen.

Schollink: Op de langere termijn is het mis-
schien beter om te gaan kijken naar naschei-
ding. Iets wat in veel gemeenten erg goedkoop 
is en natuurlijk gemakkelijk met weinig bakken. 
De VVD Velsen wil gewoon de laagst mogelijke 
kosten met het hoogst mogelijke gemak voor 
inwoners!

De tegenstelling

Cas Schollink
VVD

Helleke Demmers
Forza!
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Regio - Anne Zernike (1887-1972) 
was de eerste vrouw in Nederland 
die predikante mocht worden. Zij 
werd op de ochtend van 5 november 
1911 in het ambt aangesteld door de 
doopsgezinde gemeente in de Friese 
plaats Bovenknijpe. 
Op 28 november viert de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente IJmond het 
110de jubileum van die historische 
aanstelling. In deze dienst zal voor-
gaan dr. Froukje Pitstra die op Anne 
Zernike promoveerde. Zij zal de 
toehoorders met de persoon en het 
gedachtengoed van Anne vertrouwd 
maken. U bent van harte welkom om 
10 uur, in de kerk aan de Meerstraat 
62, Beverwijk.

Speciale dienst 
doopsgezinden

Door Ingeborg Baumann

Het nautisch ingerichte zaaltje van 
de Brulboei herbergt een twintigtal 
‘krasse knarren’, zoals Pauline van 
Vliet ze noemt. Van Vliet maakte in 
2016 de �lm Zicht op Water en was 
betrokken als historica en geschie-
denisdocent bij het unieke boek-
werkje: Beleef Oud-IJmuiden, 
verhalen door en voor Oud-IJmuide-
naren. Ze is een beetje verliefd 
geworden op IJmuiden zegt ze, en 
dat snappen de aanwezigen wel. 
Pauline: ,,IJmuidenaren zijn leuke, 
gekke mensen maar heel erg eerlijk 
en recht door zee.’’ ,,Nou’’, zegt Paul: 
,,Van dat goudeerlijk weet ik zo net 
nog niet. Er werd nogal wat 
gesmeesd, vissies achterover 
gedrukt.’’ 
In de roerige jaren ’60 in de IJmond 
speelde de Brulboei een belangrijke 
rol, het Witte Tejater (zo werd dat 
toen geschreven) kwam tot stand, je 
had de provo’s en de nozem- en 
hippiecultuur, ontstaan in 
Amsterdam. Je werd beoordeeld en 
veroordeeld aan de hand van het 
merk van je brommer en je had heel 
veel en hoog haar. De muziek werd 
meer uitdagend, zelfs opruiend, en 

erotischer. In het decennium daar-
voor kwam je een heel eind als je 
hard werkte en goed luisterde naar 
je baas maar in de jaren’60 werd vrij-
heid een toverwoord. Hoe ging dat 
allemaal hier dan? 

Provoceren
Aan de hand van een aantal vragen 
en terwijl The Who met My Genera-
tion door de speakers knalt 
beginnen de herinneringen op te 
borrelen. Een dame met pikzwart 
haar schikt haar haar wat hoger als 
ware het weer een suikerspin en een 
meneer met een nu grijze staart zegt 
niet veel maar je ziet de �lm van 
herinneringen door zijn hoofd 
schieten. Een andere heer is wat 
verlaat en komt een beetje strammig 
binnen maar de muziek geeft hem 
bijna het losse loopje van weleer. De 
eerste verteller is Joop, hij woonde in 
zijn jeugd en jonge jaren 300 meter 
van de Brulboei. ,,Er was niets anders 
om uit te gaan, zondagmiddag was 
hier het gezelligst. Ik had toen ook al 
niet veel haar maar kamde het in een 
Bill Haley krul. We draaiden plaatjes, 
er werd gedanst en geswingd.’’ ,,En 
geslepen!’’, herinnert een andere 
heer zich, en hij kijkt tevreden. ‘’Joop 

vervolgt: ,,Ik heb mijn vrouw hier 
opgepikt.’’ Ze zijn inmiddels 53 jaar 
getrouwd dus die Brulboei werkte 
beter dan Tinder nu. ,,Was je een 
kikker?’’, vraagt Pauline. ,,Dat weet ik 
niet. Ik had zo’n broek met smalle 
pijppies en een soort touwtje als 
stropdas.’’ 

Coca Cola
Philip kan zich wel de zaterdag-
avondclub herinneren: ,,Ze schonken 
alleen Cola maar ik weet niet wat 
daar in zat want na drie colaatjes 
werden we een beetje high. De 
houten vloer ging echt letterlijk 
heen en weer als we aan het dansen 
waren.  Maar er was nevernooit 
bonje. Als de tent om 11 uur sloot 
gingen we nog even een pilsje halen 
met z’n allen. Ik zag er niet uit denk 
ik, ik had een soort vetkuif met bril-
lantine. Ik denk dat ik een nozem 
was, ik reed op een Eysink. “ (Net als 
Kreidler en Zundapp was een Eysink 
een ‘buikschuiver’, je zat met je buik 
op de tank) ,,Die brommer had ik zelf 
bij elkaar gespaard en dan gingen 
we naar Bergen en Schoorl om 
meisjes tegen het lijf te lopen. Ik ben 
ook bij een concert van The Beatles 
geweest, dat kostte een paar centen 

maar met een paar vrienden konden 
we onze ouders overhalen.’’ 
Stel u trouwens bij de woorden 
concert en Beatles geen enorm 
evenement voor, het enige optreden 
van The Beatles in Nederland ooit 
werd niet gegeven in een grote stad 
als Amsterdam, Utrecht of 
Rotterdam, maar in het kleine West-
Friese Blokker. Philip werd melkboer, 
net als zijn vader. Dat was hij dertig 
jaar lang en daarna zat hij 20 jaar in 
de vis. 

Moetje
Patty is de volgende die haar herin-
neringen wil delen. Als je haar nu 
ziet, het is een knappe vrouw, kun je 
je voorstellen hoe ze eruit zag rond 
haar 18de. ,,Er was niets anders, ik 
vond de Brulboei fantastisch 
gewoon. ‘’Je was z’n mooie meid!’’, 
wordt geroepen. Haar echtgenoot, 
een grote stoere vent, zit ook in de 
zaal en begint zowaar te glunderen. 
Patty vertelt: ,,Ik was een van die 
‘moetjes’. Ik was ook een beetje 
tegendraads en als je tegen mij zegt: 
je moet, dan doe ik het niet. En we 
hebben niet goed opgepast. Het was 
wel een dingetje ja, we waren met 
zeven kinderen en dan komt de 
middelste met zo’n verhaal thuis. Ik 
stopte met werken toen ik een kind 
kreeg en heb daarna nooit meer 
gewerkt. Jammer? Nou nee, ik heb 
eigenlijk alleen maar leuke dingen 
gedaan. Die Dolle Mina’s met hun 
‘baas in eigen buik’, daar had ik wel 
van gehoord en ik vond het ook wel 
terecht. Ik ben heel gelukkig 
getrouwd maar 17 was wel erg jong 
voor een baby. Voorbehoedsmid-
delen werd niet over gesproken in 
die tijd. Je durfde het ook niet aan 
om condooms te kopen.’’ En op de 
vraag van Pauline of er wel eens 
rottigheid was wordt eensgezind 
geroepen: ,,Nee joh. Nooit. Haarlem-
mers waren de messentrekkers. Wij 
niet!’’ 
Overigens zien de meeste aanwezige 
mannen er nog steeds uit of ze het 
wel met woorden en anders met hun 
vuisten aankunnen. 

De verhalen worden gebruikt voor een 
podcast-reeks over ‘De roerige jaren 
zestig in de IJmond’ gemaakt door 
Stichting KIST. 

IJmuiden - Ze hebben er gesjanst, gerockt, geslepen, pilsjes gepakt en waarschijnlijk heel wat shaggies gepaft. 
Want dat deed je in de roerige jaren ’60. En onder die noemer, de roerige jaren ’60, was er woensdag 17 
november een vertelbijeenkomst in de Brulboei, het oudste buurthuis van IJmuiden, aan de Kanaalstraat. 
Hoewel het buurthuis, waar zich blijkbaar nogal wat afspeelde, toentertijd ‘om de hoek’ in een gebouw was. 
Naarmate de middag vorderde kwamen er verhalen op tafel om van te smullen, een heerlijk tijdsbeeld. Want 
het was een bijzondere tijd, de zeden werden losser, de muziek werd ruiger, de jeugd mocht dingen waar onze 
kinderen alleen aan mogen ruiken en aan de andere kant kon er ook weer een heleboel niet.

Roerige jaren ‘60: ‘De messentrekkers 
kwamen uit Haarlem natuurlijk’

Het zaaltje in de Brulboei herbergt voormalige nozems, kikkers en mooie meiden. Kakkers niet, die waren er niet in Oud-IJmuiden. 
Foto: Ingeborg Baumann

Ed Nijpels: ‘Papierrecycling
in Nederland op hoog niveau’

Nijpels wijst erop dat het recyclen 
van oud papier zowel de afvalberg 
als de vraag naar nieuwe  grond-
sto�en doet afnemen. Daarmee is 
papierrecycling volgens hem goed 
voor het klimaat. PRN houdt elk jaar 
bij hoeveel kranten, tijdschriften, 
boeken, folders, schriften, printpapier 

en dergelijke op de markt verschijnt. 
Dat was in 2020 bij elkaar 1.007.000 
ton papier en karton. Hierbij is het 
karton uit de verpakkingsindustrie 
niet meegeteld. Ongeveer 898.000 
ton kwam via inzameling bij recycle-
bedrijven terecht. Uiteindelijk kan er 
zo weer nieuw papier van worden 

gemaakt. Bij de productie van papier 
wordt al vele jaren gebruik gemaakt 
van houtvezels. Momenteel is onge-
veer 86 procent van de gebruikte 
houtvezels afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog
Belangrijk is dat het oud papier, dat 
men aanbiedt voor recycling, schoon 
en droog is. Een pizzadoos met 
vetvlekken en aangekoekte etens-
resten erin hoort dus niet bij het oud 
papier. Deze sto�en kunnen het recy-
cleproces verstoren. 
Helaas neemt de vervuiling van het 
oud papier toe. Ook blijkt uit de 

cijfers dat de grote steden minder 
goed scoren op het gebied van 
papierrecycling. 

Met 89 procent behaalt Nederland 
overigens ruimschoots de doelstel-
ling die is vastgelegd in het Papierve-
zelconvenant. Dit is een samenwer-
kingsovereenkomst, die PRN heeft 
afgesloten met het overgrote deel 
van de gemeenten in ons land. Men 
streeft hierin samen naar het 
behouden van de gescheiden papie-
rinzameling, ook wanneer de vergoe-
dingen voor oud papier dat onvol-
doende rendabel maken.

Regio - Maar liefst 89 procent van al het papier dat nieuw op de Neder-
landse markt komt, belandt uiteindelijk in een circuit van inzameling en 
hergebruik. Dat blijkt uit cijfers van Papier Recycling Nederland (PRN) 
over het jaar 2020. Op Europees niveau lag het percentage in dat jaar 
aanmerkelijk lager: 72 procent. ,,Nederland is kampioen papierrecycling’’ 
stelt oud-minister Ed Nijpels in een reactie. Hij is sinds tien jaar voorzitter 
van PRN.
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Regio - De winter staat voor de deur 
en dan is het weer tijd om de binnen-
boel een frisse schilderbeurt te laten 
geven voor de komende jaren. Goed 
uitgevoerd schilderwerk hoeft per 
de�nitie niet duur te zijn. Hans v.d. 
Berg is een gediplomeerd schilder 
met al meer dan 37 jaar ervaring, 
waarvan 22 jaar als zelfstandige. 
Hans komt persoonlijk bij de klant 
langs voor een vrijblijvende en 
duidelijke o�erte op maat en voert 
het werk ook zelf uit, dus geen 
verrassingen achteraf. 
Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buitenschil-
derwerk, wanden, plafonds sauzen, 
behangen van alle soorten behang, 
maar ook voor water- of roetschade. 
Vraag nog voor 10 december een 
o�erte voor binnenwerk aan en 
ontvang als cadeau een 1/5 staatslot 

XL bij de o�erte. Wie de o�erte 
accepteert en voor 20 december 
ondertekend retour stuurt ontvangt 
een slagerscadeaubon van € 25,00 
(slager naar eigen keuze). Zo kan 
men zelf kiezen voor een lekker 
stukje vlees met Kerst. De cadeaubon 
geldt alleen voor een o�erte van 
minimaal drie dagen arbeid. 
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met 
professionele materialen en volgens 
de geldende richtlijnen. 
Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030/06-
2222 8516 of mail naar: 
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Website: 
www.hansvdbergschilderwerken.nl. 
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast 
een o�erte aan te vragen voor het 
buitenschilderwerk voor aankomend 
jaar.

Tijd voor de winterschilder!
Hans v.d. Berg heeft al meer dan 37 jaar ervaring. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

De opening van het Ichthuscollege 
aan de Doorneberglaan, vijftig jaar 
geleden.

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze vier-
honderdste a�evering aandacht voor de opening 
van het Ichthuscollege aan de Doorneberglaan, 
vijftig jaar geleden.

Door Erik Baalbergen

Op vrijdag 26 november 1971, eind deze week precies 
vijftig jaar geleden, vindt de o�ciële opening plaats 
van het nieuwe schoolgebouw van het Ichthus College 
aan de Doorneberglaan. Het schoolgebouw is als 
nieuwbouw voor het Prins Bernhard College 
ontworpen door het architectenbureau Van der Zee uit 
Hilversum en gebouwd door de �rma Te Pas en Gebben 
uit Naarden-Bussum. En dan toch geopend als nieuw 
schoolgebouw voor het Ichthus College? Een duikje in 
de geschiedenis geeft het antwoord!

Aan het begin van het schooljaar 1958-1959 wordt in 
IJmuiden een dependance van het Marnix van Sint 
Aldegonde Lyceum uit Haarlem geopend. De leer-
lingen moeten de eerste paar maanden nog naar 
Haarlem, totdat in november 1958 een noodgebouw 
aan de Venusstraat in de IJmuidense nieuwbouwwijk 
Duinwijk in gebruik wordt genomen. De dependance 
wordt een zelfstandige protestants-christelijke HBS en 
draagt per 1 januari 1961 de naam Prins Bernhard HBS. 
Al in datzelfde jaar start dr. A. la Fleur, grondlegger en 
rector van de nieuwe HBS, de voorbereiding voor de 
bouw van een nieuw en permanent schoolgebouw. 
Maar deze nieuwbouw laat nog jaren op zich 
wachten…

In 1966-1967 neemt de school noodlokalen aan de 
Mercuriusstraat in gebruik, omdat het noodgebouw 
aan de Venusstraat te klein is geworden. En dan nog is 
er te weinig ruimte en wordt er les gegeven in de 
kantine, de lerarenkamer en de kamer van de directeur. 
In 1968, na de invoering van Mammoetwet, gaat de 
school verder als Prins Bernhard College, met oplei-
dingen voor MAVO, HAVO en VWO. In datzelfde jaar 
wordt, na jaren van voorbereiding, ook eindelijk de 
bouw van een nieuw schoolgebouw aanbesteed.

Het nieuwe schoolgebouw komt op de hoek van de 
Planetenweg en de Doorneberglaan, bij de nieuwe 
woonwijk Zeewijk. Het bestaat uit twee vleugels met 
lokalen, een overblijfruimte en een �etsenstalling, en 
een centraal blok met daarin onder meer het hoofd-
trappenhuis, de docenten kamer, het handenarbeid-, 
teken- en muzieklokaal en een kelder, waarin menig  
klassenavond wordt gehouden. De school krijgt ook 

een eigen gymzaal aan de Planetenweg. De hoofdin-
gang van de school komt aan de Doorneberglaan.

Op 26 november 1971 verricht de eerder genoemde dr. 
La Fleur de opening. Bij de opening biedt wethouder 
Roessingh namens het Velser gemeentebestuur de 
school een plantenbak aan. Dr. Bel biedt namens de 
ouders twee bandrecorders aan. De leerlingenvereni-
ging schenkt een ingezameld geldbedrag voor het 
gezellig maken van de kelderruimte voor school-
feesten; van een prikklok voor de leerlingen en 
asbakken voor de rookvrije overblijfruimte ziet de 
vereniging maar af…

Al bij de opening is het nieuwe schoolgebouw al veel 
te klein. Bij het ontwerp is geen rekening gehouden 
met de fusies in 1968 met de Groen van Prinsterer ULO 
en de Creutzberg ULO en per 1 augustus 1971 met het 
Gymnasium Paulinum aan de Wol� en Dekenlaan in 
Driehuis. Na deze laatste fusie krijgt de ontstane Alge-
meen Christelijke scholengemeenschap in november 
1971 de naam ‘Ichthus College’. Dit beantwoordt de 
vraag uit de eerste alinea! De fusie met het rooms-
katholieke Paulinum verklaart overigens ook waarom 
zich onder de leraren van het vroege Ichthus College 
opvallend veel paters bevinden.

Bij de opening van het nieuwe schoolgebouw telt het 
Ichthus College totaal 1580 leerlingen, verspreid over 
zeven gebouwen. De nieuwbouw aan de Doorneber-
glaan is geschikt voor slechts 450 leerlingen. Na de 
opening verdwijnt een deel van de noodlokalen aan de 
Venusstraat. Alleen de acht brugklassen blijven daar 
nog een tijdje. In de noodlocatie aan de Venusstraat 
heb ik mijn eerste schreden als brugpieper gezet, onder 
de strenge blikken van conciërge meneer De Ruiter…

Naast het nieuwe schoolgebouw aan de Doorneber-
glaan is rekening gehouden met mogelijke uitbrei-
dingen. In 1975/1976 verrijst een nieuw gebouw voor 
de MAVO-afdeling, ter vervanging van de veel te kleine 
Groen van Prinsterer-MAVO aan het Koningsplein. Het 
Ichthus College telt vier afdelingen: een MAVO en een 
HAVO/VWO, in zowel IJmuiden als Driehuis. De MAVO 
en de HAVO/VWO onderbouw zitten zowel in IJmuiden 
als in Driehuis. De HAVO bovenbouw en de VWO 
bovenbouw starten jaarlijks afwisselend in IJmuiden en 
Driehuis. Vanaf begin tachtiger jaren blijft de HAVO 
bovenbouw in IJmuiden en de VWO bovenbouw in 
Driehuis.

In 1997 wordt nieuwbouw in Driehuis gebruik 
genomen. Vanaf dat moment slijten de leerlingen van 
het Ichthus College (vanaf 2008 Ichthus Lyceum 
geheten) hun schooldagen in Driehuis. De schoolge-
bouwen aan de Doorneberglaan worden in 1998 afge-
stoten en eind jaren negentig gesloopt. In 2003 verrijst 
op de ‘bouwlocatie Ichthus’ een nieuwe woonwijk met 
eengezinswoningen aan de Planetenweg, Doorneber-
glaan en Groot Helmduin. Van het Ichthus College in 
IJmuiden resten slechts herinneringen en foto’s.

Het nieuwe schoolgebouw van het Ichthus College aan de Doorneberglaan tijdens de bouw, hier gezien vanaf de vlakte 
achter de school naar het westen. Op de achtergrond zien we de �ats aan de Steenbokstraat en de Bellatrixstraat. Op de 
voorgrond zien we enkele door kinderen gebouwde hutten. Foto: Frits Houtgraaf

Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.

Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 2 december. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
Persoonlijke Uitvaartzorg

IJmuiden - Het ZoMiPo in Velsen 
presenteert u zondag 28 november 
een optreden van Hank Valley in 
Buurtcentrum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338, IJmuiden.
Hank Valley is een vermaarde volks-
zanger. Muziek loopt als een rode 
draad door zijn leven. Op zijn 17de 
speelde hij al in een rock en roll 
band.
Hij heeft een heel divers repertoire 
met Nederlandstalige nummers van 

onder andere Frans Duits, maar ook 
Engelstalig met liedjes van Elvis en 
Frank Sinatra. Zingen is zijn lust en 
zijn leven. Genoeg ingrediënten dus 
voor een mooie muzikale middag.
Het optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open.

Kaarten à 5 euro kunt u reserveren 
via Buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden. Tel. 0255 
510652.

Hank Valley op ZoMiPo in 
Buurtcentrum De Dwarsligger
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Velsen - Drugscriminaliteit onder 
jongeren lijkt steeds normaler te 
worden in IJmuiden, terwijl veel 
mensen hier last van hebben. 
Jongeren die het gevoel hebben 
geen andere keus te hebben, ramen 
die worden ingegooid als je je ermee 
bemoeit of een onveilig gevoel op 
straat door zichtbaar aanwezige 
dealers. En wat dacht je van de 
invloed en dreiging van criminele 
organisaties die hierachter zitten. Het 
is tijd voor actie! 

De gemeente en de politie kunnen 
dit niet alleen. Ook als bewoners zien 
we veel en hebben we hier invloed 
op. Daarom biedt de gemeente 
Velsen vanuit Noord Holland Samen 

Veilig een gratis driemalige work-
shop om drugscriminaliteit samen 
aan te pakken. Woon jij in IJmuiden 
en wil je dat drugscriminaliteit stopt? 
Ben je zelf jong en zie je dit om je 
heen gebeuren, of maak je je zorgen 
om je buurt (en je hebt bijvoorbeeld 
zelf kinderen)? Én heb je relevante 
ervaring, een scherpe mening of 
skills? Meld je dan nu aan! 

De eerste ontwerpsessie is op 14 
december van 17.30 tot 19.30 uur en 
er wordt voor eten en drinken 
gezorgd. De opvolgende sessies zijn 
in januari. 

Aanmelden kan via: IJmuiden.squa-
respace.com.

Workshop om drugscriminaliteit 
samen aan te pakken

Woon jij in IJmuiden en wil je dat drugscriminaliteit stopt? Meld je dan aan. 
Afbeelding: aangeleverd

Driehuis - In  het vorige week 
verschenen boek Mijn vader en zijn 
twee vrouwen plaatst Alice Loeters haar 
eigen familiegeschiedenis in de 
context van de beeldvorming van 
boerenfamilies in de 20e eeuw. Hierbij 
zorgt de afwisseling tussen objectieve 
beschrijvingen van de omgeving, de 
maatschappelijke en familiale relaties 
en bewegingen voor een unieke kijk 
op het leven van een niet alledaagse 
boerenfamilie. Dit boek met een histo-
risch thema wordt sinds vrijdag 19 
november uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.

In dit boek beschrijft Alice Loeters een 
eeuw eigen familiegeschiedenis waarin 
haar vader en zijn twee vrouwen 
centraal staan. Het indringende verhaal 
beschrijft hoe het leven van deze niet 
alledaagse boerenfamilie in een klein 
dorp in de Achterhoek verloopt.
Wat waren de normen en waarden in 
relaties en opvoeding? Hoe gingen ze 
om met ziekte en dood? Wat bete-

kende noaberschap als kernwaarde in 
het dorp? Wat was de rol van de katho-
lieke kerk? Wat was de beleving van de 
Tweede Wereldoorlog? En daarop 
volgende wederopbouw? Hoe verliep 
de industrialisatie in de landbouw in 
het dorp? Hoe werd de ontkerkelijking 
en de emancipatie van de vrouw 
ervaren? Later in het verhaal beschrijft 
ze haar eigen ontwikkeling en beleving 
als jongste dochter in het grote gezin. 
Dit steeds in relatie tot de hoofdper-
sonen: haar vader en zijn twee 
vrouwen.

Over de auteur
Alice Loeters groeit op in een grote 
boerenfamilie in een klein dorp in de 
Achterhoek. Later studeert ze sociale 
wetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ze werkt daarna in 
coördinerende en managementfunc-
ties in verschillende organisaties, maar 
altijd gecombineerd met schrijven. Ze 
publiceerde een boek, was eindredac-
teur van een universiteitsblad en 

redactielid van vele tijdschriften. De 
laatste jaren schrijft ze columns in de 
weekbladen in de regio Haarlem, 
Kennemerland en IJmond.
Alice Loeters heeft een uitvaart-onder-
neming in Velsen.

Nieuw boek Alice Loeters

Het boek is te koop via de webwinkel 
van Boekscout. Foto: aangeleverd

,,We zitten weer in een gedeeltelijke 
lockdown en dat toont keihard aan 
dat de coronacrisis nog niet voorbij 
is’’, aldus wethouder Jeroen 
Verwoort van Economische Zaken. 
,,Het belang om lokaal je geld uit te 
geven is onverminderd groot. Ik 
roep iedereen op onze ondernemers 
en organisaties te steunen door 
lokaal te kopen, lokaal uit eten te 
gaan en lokaal een voorstelling te 
bezoeken. Zo houden we onze 
winkels in stand en kunnen we ook 
volgend jaar op de �ets naar een 
restaurant of de �lm.’’
Dankzij het veelzijdige winkel-
aanbod hoef je de gemeente hele-
maal niet uit voor leuke sinterklaas- 
en kerstcadeaus. Onze gemeente 
telt ook meer dan 50 restaurants, 
lunchrooms en grand cafés waar je 
uitstekend kunt lunchen, borrelen 
en dineren. De keuze is enorm: van 
verse Noordzeevis tot een lekker 
stuk vlees of een vegetarisch 
gerecht. Met een prachtig theater en 
fantastische musea en expositie-
ruimtes heeft Velsen ook een 
cultuuraanbod om trots op te zijn.
,,Onze ondernemers hebben zo veel 
te bieden dat je de gemeente echt 

niet uit hoeft’’, zegt citymarketeer 
Friso Huizinga. ,,Met deze feestda-
gencampagne zetten we alles op 
alles om bewoners en bezoekers 
ervan te overtuigen hun geld vooral 
lokaal uit te geven. Dat is echt 
belangrijk, want afgaande op de 
verhalen die ik hoor kan ik alleen 
maar concluderen dat zij onze steun 
heel hard nodig hebben. Door de 
aangescherpte coronamaatregelen 
is de onzekerheid groot. Koop dus 
lokaal. Zeker nu!’’

Om de feestdagencampagne te 
ondersteunen heeft Citymarketing 
Velsen posters gemaakt die worden 
verspreid in de winkelgebieden. In 
diverse kranten worden advertenties 
geplaatst en RTV Seaport maakt een 
reportage over het belang van 
lokaal kopen. Blogger Ingeborg 
Baumann schreef een leuke blog. 
Ook op straat is de campagne goed 
zichtbaar, onder meer op de drie-
hoeksborden en op de digitale 
displays in Velsen-Zuid en 
Santpoort-Noord. 

Extra posters kunnen (gratis) 
worden besteld via info@ijmuiden.
nl. Zie ook ijmuiden.nl/kooplokaal.

Velsen - Koop, eet en bezoek lokaal. Met die boodschap hebben de 
gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de succesvolle Ik koop lokaal-
campagne nieuw leven ingeblazen. Zij roepen bewoners op hun inkopen 
voor de feestdagen vooral in hun eigen omgeving te doen.

Feestdagencampagne ‘Koop, 
eet en bezoek lokaal’. Zeker nu!

IJmuiden - Kun je het woord “Black 
Friday” ook niet meer horen of zien? 
Daar heeft Jacky & Bo iets op 
bedacht. Bij deze damesmodezaak is 
het deze week Dolle Donderdag, 
Vrolijke Vrijdag en Zotte Zaterdag. 
Op deze dagen hangen collecties van 
vorige seizoenen met hoge 
kortingen in de rekken. Daarnaast 
zijn er een aantal items van dit 
seizoen bij gehangen. 
,,Wij maken graag ruimte om onze 
klanten weer met een nieuwe 
collectie te kunnen verrassen”, vertelt 

eigenaresse Bo Stokman. Er hangen 
warme truien, mooie blazers, 
broeken maar ook leuke blouses. Het 
is zeker de moeite waard om deze 
pas vernieuwde winkel aan de 
Kennemerlaan in IJmuiden te 
bezoeken. Of kijk op Facebook en 
Instagram, daar worden ook de 
parels uit de uitverkoop geshowd. 
,,En verder willen we benadrukken 
dat onze winkel heel ruim is en we 
met gemak anderhalve meter 
afstand kunnen houden”, vult eigena-
resse Jacomien Stokman aan.

Dolle Donderdag, Vrolijke Vrijdag 
en Zotte Zaterdag bij Jacky & Bo!

Jacomien en Bo hebben er zin in! Foto: aangeleverd

Wethouder Jeroen Verwoort en citymarketeer Friso Huizinga met het 
campagnebord. Foto: Gwendelyn Luijk

Santpoort-Noord - Zaterdag hebben 
ruim 600 kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 18 jaar een jeugdcrosswed-
strijd gelopen op en rondom de atle-
tiekbaan van AV Suomi. De deelne-
mers waren afkomstig van 14 atletiek-
verenigingen uit Noord Holland. Per 
jeugdcategorie was er een aparte 
wedstrijd. De jongste jeugd moest een 
afstand van 1000 meter lopen, hierbij 
ging 500 meter over de atletiekbaan 
met allerlei hindernissen en vervol-
gens moest er nog 500 meter over het 
naastgelegen bollenveld worden 
gelopen door het loodzware losse 
zand. Naarmate de jeugd ouder werd, 

was de afstand langer en de A juni-
oren van 17/18 jaar moesten 3000 
meter lopen. Waarvan 500 meter op 
de atletiekbaan en 2500 meter over 
het zand van de bollenvelden.
Ondanks wat extra maatregelen 
vanwege corona, zoals geen publiek 
en het ietwat donkere weer, hebben 
de deelnemers een leuke en zware 
cross gedaan. Voor atleten die gewend 
zijn op de atletiekbaan te lopen is het 
juist goed om een wedstrijd op ruw 
terrein te lopen. Dit was de eerste 
wedstrijd van 3 crosswedstrijden, de 
volgende wedstrijd is op 15 januari bij 
AV Feniks in Amsterdam.

Jeugdcross bij AV Suomi

Dit was de eerste van drie 
crosswedstrijden. Foto: aangeleverd
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DONDERDAG 25 NOVEMBER
De maandelijkse �lmavond in de 
Brulboei is geannuleerd.

Lezing over De Diamantroof door 
auteur Paul Post bij Het Terras 
Cultureel is geannuleerd.

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

The 70’s unplugged in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. www.
kennemertheater.nl. Foto: 
aangeleverd

VRIJDAG 26 NOVEMBER
Geen �lm i.v.m. theatervoorstelling 
Jenny & Brigitte – Gedeelde smart

Filmmiddag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang in ’t Brederode Huys. 
De �lm Buladó wordt vertoond om 
14.00 uur. www.santpoortsbelang.
nl.

Stadsschouwburg Velsen: Jenny 
Arean en Brisgitte Kaandorp, 20.15 
uur. De voorstelling is uitverkocht.

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

‘t Mosterdzaadje: Gitaarduo Wolf 
Martini & Joost Zoeteman, 20.00 
uur. Van Django Reinhardt tot de 
Beegees, en van Kenny Burrell tot 
Stevie Wonder. www.mosterdzaadje.
nl. Foto: aangeleverd.

Komisch theaterdebuut van 

YouTuber Nesim in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. www.
kennemertheater.nl. Foto: 
aabgeleverd

ZATERDAG 27 NOVEMBER
Filmtheater Velsen: IDFA Extended. 
Als een speciale marathon-dag te 
boeken: vier documentaires voor 
slechts 30 euro. (Ook afzonderlijk 
van elkaar te bezoeken - ticket: 10 
euro per �lm). 10.00 uur Four Jour-
neys; 12.45 uur Turn Your Body to 
the Sun; 15.15 uur Cow; 17.30 uur 
Bigger than Us. www.�lmtheater-
velsen.nl. 

Zee- en Havenmuseum: zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Motoren-
draaimiddag. In de motorenhal 
draaien de hele middag oude 
(scheeps)motoren van o.a. Brons, 
Kromhout, Industrie en Bolnes. Foto: 
aangeleverd

Jubileumshow Tineke Schouten in 
Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. www.kennemertheater.nl. Foto: 
Roy Beusker

ZONDAG 28 NOVEMBER
Herdenking 110de jubileum 
aanstelling eerste vrouwelijke 
predikant in Nederland door de 
Verenigde Doopsgezinde 
Gemeente IJmond in de kerk aan 
de Meerstraat 62 in Beverwijk, 
10.00 uur.

Annemike van der Meiden spreekt 
in religieus centrum de Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal 
om 10.30 uur over de begrippen 
‘heiligheid en heiliging’ naar 
aanleiding van het laatst boek van 
haar vader, Anne van der Meiden. 
De aanvang is 10.30 uur. Voor 
meer informatie www.dekapel-
bloemendaal.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Ei�el 
(6+) – Laatste kans; 14.00 uur 
besloten evenement i.v.m. Filmclub 
Velsen; 17.00 uur The Voice of Love 
– Een ode aan Céline Dion (AL); 
20.00 uur Persian Lessons (16+). 
www.�lmtheatervelsen.nl

Hank Valley treedt op in Buurtcen-
trum De Dwarsligger, 14.00 uur. Zaal 
open 13.30 uur. Kaarten à 5,00 euro 
kunt u reserveren via Buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166, 
IJmuiden. Tel. 0255 510652.

‘t Mosterdzaadje: de pianiste Ischico 
Velzel speelt werken van Scarlatti, 
Mendelssohn, Granados, de 
Larrocha, Levina en Medtner, 15.00 
uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd.

Kennemer Jeugd Orkest (KJO) viert 
25-jarig bestaan met een bijzonder 
jubileumconcert in de Philharmonie 
in Haarlem, 15.00 uur. Kaarten via 
www.theater-haarlem.nl.

MAANDAG 29 NOVEMBER
Alzheimer Trefpunt De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek, ontvangst vanaf 19.00 uur. 
Thema: dementie en vakantie.

DINSDAG 30 NOVEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Alleen toegang met 
coronapas en mondkapje. Info: 
023-5384997.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur The 
Voice of Love – Een ode aan Céline 
Dion (AL); 14.00 uur Riders of Justice 
(16+); 17.00 uur Persian Lessons 
(16+); 20.00 uur Benedetta (16+). 
Foto: Riders of Justice , foto: Anders 
Overgaard

WOENSDAG 1 DECEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen. 

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

Stadsschouwburg Velsen: Steef de 
Jong en Louis van Beek met een ode 
aan de operette en fantasie, 20.15 
uur. Kaarten: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

The African Mama’s met Winterspe-
cial vol prachtige Afrikaanse traditi-
onals in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. www.kennemerthe-
ater.nl. Foto: Wim Lancer

DONDERDAG 2 DECEMBER
Uitvaartspreekuur van Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg, Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord, 11.00-12.00 uur. www.alice-
loeters.nl.

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

Martijn Koning in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. www.kenne-
mertheater.nl. Beeld: Pixelkraft

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

De Jutter|Hofgeest op tv in het 
programma ‘Stand van Nederland’ 
op NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

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

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

Pieter Vermeulen Museum: Expo-
sitie kunst van de Noordzee 
gemaakt door Corrine Oude-

nampsen. Buiten het Natuurpad en 
de Bomenroute. Di t/m vrij en zo 
13.00-17.00 uur. Iedere woensdag in 
november mogelijkheid om zelf 
Noordzeekunst te maken. Reser-
veren op www.pietervermeulenmu-
seum.nl. 

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

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Expo-
sities: ‘IJmuiden van badplaats tot crui-
seport’ en ‘125 jaar papier maken in 
Velsen’. ‘Ongepolijst’ van Ymkje Veen-
stra. Vier speurtochten en escapespel. 
www.zeehavenmuseum.nl.

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

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

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

Solo-expositie Jan Koomen in Raad-
huis van de Kunst in Oud-Velsen 
t/m 19 december, vrijdag, zaterdag 
en zondag 13.00-17.00 uur. Kunste-
naar is op zondag aanwezig.

Expositie ‘Landschappen’ in de 
Visserhallen, 17 fotografen, t/m 19 
december. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang is gratis, Duinstraat 4 in 
IJmuiden. www.visserhallen.nl.

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

Schilderijen van Louis ‘t Hart in 
bibliotheek IJmuiden en bibliotheek 
Velserbroek. 

Driehuis - Zondag stond de wedstrijd 
tussen Nieuwkoop en Strawberries op 
het programma. Beide teams hadden 
slechts 6 punten vergaard in de voor-
gaande wedstrijden dit seizoen.
De wedstrijd begon afwachtend. 
Wellicht was de angst om te verliezen 
in de eerste twee kwarten groter dan 
de wil om te winnen. Gaandeweg de 
eerste helft kreeg Strawberries wat 
meer grip op de wedstrijd. In het 
tweede kwart brak Lucas Pereboom 

de wedstrijd open. Na een vloeiende 
aanval door de as van het veld stond 
hij klaar om een niet te missen kans 
bij de paal af te drukken. De mannen 
uit Driehuis hadden hierna de kans 
om uit te lopen, het vizier stond 
echter niet op scherp. Uit het niets 
kwam Nieuwkoop vlak voor rust op 
1-1. Een duidelijke bal op de voet 
werd door beide scheidsrechters over 
het hoofd gezien, met als gevolg dat 
Nieuwkoop een onterechte gelijk-

maker mocht bijschrijven. Na rust 
vervulden de scheidsrechters 
opnieuw een negatieve hoofdrol. Uit 
een strafcorner voor Nieuwkoop viel 
de 2-1, echter had de bal geen 
moment de cirkel verlaten. Toch werd 
ook dit doelpunt om onverklaarbare 
redenen door de leidsmannen goed-
gekeurd. Hierna probeerde Strawber-
ries het tij nog te keren, zonder 
succes. Na drie groene kaarten en vier 
gele kaarten, tegenover slechts één 

groene kaart voor Nieuwkoop, was 
het duidelijk dat Strawberries geen 
punten ging pakken. Een ultiem 
sloto�ensief waarbij keeper Wouter 
Rempt het veld moest verlaten ten 
faveure van een veldspeler leidde 
uiteindelijk na een counter tot de 3-1 
einduitslag.
Volgende week speelt Strawberries 
tegen de nog puntloze hekkensluiter 
Waddinxveen. Een must-win voor de 
mannen in het rood.

Strawberries H1 verliest van zichzelf

Lucas Pereboom scoorde het enige 
doelpunt. Foto: aangeleverd
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Velsen - Vanwege het 120-jarig 
bestaan van TVIJ zijn alle dames van 
de seniorenlessen keep�t en aerobics 
op 15 november met elkaar uit eten 
gegaan. Uiteraard op een maandag 
want dat is hun vaste trainingsavond. 
Samen met trainsters Wendy Dekker 
en Ingrid Reeser was het een drukte 
van belang in restaurant Spijkers en 
uiteraard ook heel gezellig. Naast het 
jubileum van Turn Vereniging 
IJmuiden was er echter nog iets heel 
bijzonders te vieren: Emmy Gisius-
Alders was op 1 september 2021 maar 
liefst 50 jaar lid van TVIJ, een unicum 
binnen de vereniging. Uiteraard kwam 

de voorzitter Sjoerd Hak langs voor 
een persoonlijke toespraak plus een 
welverdiende bos bloemen en zette hij 
de jubilaris even �ink in het zonnetje. 
88 jaar en inmiddels gestopt met de 
lessen, maar wel 50 jaar actief geweest 
bij TVIJ, trainster Ingrid Reeser was 
natuurlijk supertrots op deze bijzon-
dere prestatie! 
Mocht u nou ook interesse hebben om 
een uurtje gezellig samen te bewegen 
in de Duinwijkzaal in IJmuiden, zowel 
bij keep�t als aerobics, beide op maan-
dagavond, is nog voldoende plek. Voor 
meer informatie kunt u een mailtje 
sturen naar info@tvij-trampoline.nl.

50-jarig TVIJ jubileum 
voor Emmy Gisius-Alders

Mevrouw Gisius wordt in het zonnetje gezet door trainster Ingrid Reeser en 
voorzitter Sjoerd Hak. Foto: aangeleverd

Velsen - Deze maand is het nieuwe 
jaarboek Velisena van de Historische 
Kring Velsen uitgekomen. De 
tweede Velisena dit jaar, boordevol 
afwisselende artikelen over de verre 
en nabije geschiedenis van Velsen. 
In totaal 15 artikelen, geschreven 
door de welbekende auteurs zoals 
Jan Morren, Wim Sellen en Erik Baal-
bergen, twee artikelen van de 
nieuwe redacteur Anna Wend en 
een mooi verhaal van Hans Bolland 
over zijn vader, een zeer veelzijdig 
Velsenaar. Interessant is het artikel 
over het ziekenvervoer in Velsen 
vanaf begin vorige eeuw en erg leuk 
om te lezen zijn de herinneringen 
van Derk Dammers aan school K. 
Kortom, te veel om op te noemen. 
De redactie heeft weer met plezier 
aan deze uitgave gewerkt en hoopt 
dat u zult genieten van deze 
Velisena. 
Het is een mooi boek geworden van 
76 pagina’s met zeer veel oude 
foto’s. 

Als voorproe�e op de nieuwe Veli-
sena hierbij een stukje uit het 
verhaal bij de omslagfoto:

Bakkertje Bier
De heer Anne Pieter Bakker, 
geboren in 1889 in Den Helder, was 
de pionier voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoer bij onge-
lukken in de gemeente Velsen. Hij 

begon met een handkar en zijn 
bijnaam was “bakkertje Bier of 
Dokter Bakker”. Hij was getrouwd 
met Jansje Zeeuw en in 1916 
gestart als bierhandelaar in de Cron-
jéstraat. Hij dreef zijn ongevallen-
dienst vanaf 1929 gedurende dertig 
jaar en had altijd zijn verband-
trommel bij zich. Bakker reed met 
een Ford met een open laadbak. 
Deze werd later ingeruild voor een 
dichte Ford maar die werd in de 
oorlog door de Duitsers gevorderd. 
Na de oorlog schafte hij een nieuwe 
auto aan voor het ziekenvervoer. 
Voor de benzine kreeg hij een 
vergoeding. Op zijn 71ste gaf hij 
nog steeds EHBO-lessen. Bakker was 
in 1933 de oprichter van de 
IJmuider Reddingsbrigade en gaf 
honderden mensen zwemles. In 
1947 wordt hem door de burgerij 
van Velsen als dank voor zijn werk 
een auto aangeboden. Bakkertje 
Bier overleed in 1969 op 80-jarige 
leeftijd in het Antoniusziekenhuis.

De nieuwe Velisena is verkrijgbaar 
bij de Readshop IJmuiden en 
Bredero Boekhandel Santpoort-
Noord. U kunt ook een mail sturen 
naar secretariaat@historischekring-
velsen.nl. De prijs voor niet-leden is 
€ 10. Buiten Velsen komen hier nog 
verzendkosten bij. 
Als u onze doelstelling voor het 
behoud van de historie en het histo-

risch erfgoed van Velsen wilt 
steunen kunt u natuurlijk beter lid 
worden van onze vereniging want 
dan ontvangt u namelijk ook de 
extra dikke Velisena “Oorlog en 
bevrijding Velsen” uit 2020. Lidmaat-
schap kost € 15 (gezinsleden  € 7) en 
voor nieuwe leden buiten Velsen € 
20 in verband met de verzend-
kosten. U kunt dan ook deelnemen 
aan werkgroepen, lezingen en 
excursies. 
Opgeven kan via ledenadminis-
tratie@historischekringvelsen.nl

Nieuw jaarboek Velisena
van Historische Kring Velsen

Het nieuwe jaarboek. 
Foto: aangeleverd

Van castellum naar castra
De vondst van dit Romeinse legerfort 
markeert een doorbraak. Tot nu toe is 
namelijk altijd aangenomen dat de 
Romeinen deze castra in Nederland 
alleen rond de Romeinse grens – de 
limes – bouwden. Door de in de 
grond verborgen sporen van 
grachten, een wal en een toren of 
poort, was al bekend dat in Velsen 

kleinere forten – Castellum Flevum 
genaamd – werden gebouwd. Het 
onderzoek dat in opdracht van NWO 
en de provincie Noord-Holland werd 
uitgevoerd door Arjen Bosman, blijkt 
echter dat het fort bij Velsen 2 niet 1 
of 2 hectare, maar minstens 11 
hectare groot is. In een castellum 
verbleef een paar honderd man; een 
castra herbergde duizenden 

soldaten. Het zou zelfs nog groter 
kunnen zijn aangezien alleen in het 
westen een begrenzing in de vorm 
van grachten is gevonden en in het 
oosten het Oer-IJ lag. 

Romeins legioen in Velsen?
Een fort van 11 hectare is niet groot 
genoeg voor een compleet legioen 
van 5000 tot 6000 man. In Velsen 2 

zal waarschijnlijk wel een groot deel 
van een legioen hebben gelegen, 
stelt Bosman in zijn onderzoek. Dit 
rechtvaardigt de benaming castra. 
De Romeinen bouwden dergelijke 
grote bases alleen wanneer ze met 
meerdere legioenen tegelijk op 
campagne waren of op zeer belang-
rijke strategische locaties. 
Rob van Eerden, beleidsadviseur 
Archeologie voor de provincie 
Noord-Holland: ,,Velsen is bij verschil-
lende campagnes gebruikt tussen 15 
en 47 na Chr. Het lag op een unieke 
plek: aan het water van een belang-
rijke rivier, de meest noordelijke 
Rijntak, het Oer-IJ. Velsen lag vlakbij 
de monding en dicht naast de noord-
zuid-landroute over de Oude Duinen. 
Het werd bovendien gesitueerd bij 
het meest belangrijke heiligdom van 
de Friezen, opgegraven in Velser-
broek. Met een vestiging in Velsen 
hadden de Romeinen niet alleen 

strategisch, maar ook politiek de 
regio in de greep.”

Over Velsen 1 en 2
Al sinds de oorlogsjaren worden er 
archeologische waarnemingen en 
opgravingen gedaan die verband 
houden met de Romeinse forten die 
hebben gelegen op de plaats waar 
nu de Velsertunnel en de Wijker-
tunnel liggen; Velsen 1 en Velsen 2. 
Hierover zijn al diverse publicaties 
verschenen. Deze week verscheen 
onder redactie van stichting Oer-IJ 
het boek ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ 
landschap’ over de con�icten en het 
wapengekletter in het driehoek 
Velsen, Alkmaar, Zaanstad. 
Binnenkort verschijnt in de publica-
tiereeks van archeologiemuseum 
Huis van Hilde de eindrapportage 
van het tweede fort: Velsen 2 waarin 
de ontdekking van Castra Flevum 
uitvoerig wordt behandeld.

Velsen - De Romeinen vonden Velsen – of Flevum in Latijn – militair-strategisch veel belangrijker dan tot nog 
toe werd gedacht. Bij archeologische opgravingen rond Velsen 2, de Romeinse basis die in 39 na Chr. is gesticht 
op de plaats waar nu ongeveer de Velsertunnel ligt, zijn namelijk sporen gevonden van een castra, een groot 
Romeins legerkamp van vele hectaren groot. Deze castra bouwden de Romeinen alleen tijdens de voornaamste 
campagnes en op strategisch essentiële plekken. Ze boden plaats aan delen van een of meer legioenen. Castra 
Flevum is hiermee het meest noordelijke Romeinse legerfort van dit type in continentaal Europa.

Groot Romeins legerfort geïdentificeerd in Velsen

Situatieschets van de twee Romeinse forten bij Velsen - Illustratie PR Huis van Hilde

Ten tijde van opgravingen bij fort Velsen 2 in 1964 - foto P. Vons
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COLUMN IJMED

Dertig procent van de kinderen in Nederland heeft problemen met 
schrijven. Hebben een slordig handschrift, moeite met lettervormen, een 
laag schrijftempo, pijn en vermoeidheid bij schrijven of een combinatie 
van deze zaken. Door corona is het aantal kinderen met schrijfproblemen 
alleen maar toegenomen. Door de lockdowns misten ze de instructies 
van hun leerkracht die hen de juiste manier aanleerde en hen verbeterde 
als het niet goed ging. 

,,Het schrijven is een motorische vaardigheid”, vertelt IJMed kinderfysio-
therapeute Agnes van Brug. ,,En bij iedere leeftijd horen weer andere 
motorische vaardigheden die een kind onder de knie moet krijgen. 
Sommige kinderen lukt dit goed en bij andere kinderen gaat de ontwik-
keling anders. Zij hebben bijvoorbeeld meer moeite met schrijven, veters 
strikken lukt niet, knoeien veel of verliezen het plezier in tekenen en 
schrijven. En ondanks dat we vaker computers, tablets en smartphones 
gaan gebruiken, blijft schrijven een belangrijke vaardigheid. Bijvoorbeeld 
omdat kinderen letters beter herkennen als ze deze al schrijvend hebben 
geleerd”

,,Bij een kind met schrijfproblemen zoeken we via een gesprek, observatie 
en een schrijfonderzoek naar de oorzaak van het probleem. In overleg 
met de ouders en eventueel de leerkracht stellen we daarna een behan-
delplan op. De behandeling bestaat daarna uit oefeningen en adviezen 
om de �jne motoriek en het schrijven te verbeteren, waardoor letters 
schrijven en verbinden steeds beter gaat en ze beter mee kunnen doen 
op school”, besluit Agnes van Brug. 

Als uw kind problemen heeft met schrijven of als u meer wilt weten over 
kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen kunt u contact opnemen met 
IJMed via telefoonnummer 0255 53 22 11 of email info@IJMed.nl.

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Agnes van Brug van IJMed. Foto: Mark Sassen Fotogra�e

IJmuiden - Tot en met 28 november 
heeft Geels Meubelen een Black 
Friday actie: bij aankoop van een 
relaxfauteuil krijgt u 20 procent 
korting! Deze fauteuils zijn op maat 
gemaakt en elektrisch of handmatig 
bediend leverbaar. De belangstelling 
van de afgelopen week was 
bijzonder groot, dus kom langs en 
pro�teer! Dat wordt extra lekker 
zitten in deze tijd, waarin thuisblijven 
het advies is.

Geels Meubelen aan de Lange 
Nieuwstraat 182-188 heeft een veel-
zijdige collectie met mooie, betaal-
bare meubelen van goede kwaliteit. 
De eigenaren Paul en Soraya hebben 
weer een mooi assortiment voor u 
klaarstaan. De winkel staat vol met 
actuele collecties. De ruime show-
room van de winkel biedt voldoende 
keus om een compleet nieuw inte-
rieur te kunnen samenstellen. Met 
veel mooie merken, zoals SEVN, 
UrbanSofa, Richmond Interiors, 
MaxFurn, XO, By-Boo, Tower Living en 
Eleonora Meubelen. 
En het is niet alleen leuk shoppen 
voor meubilair bij Geels Meubelen, 
de prachtige zaak heeft ook een 
mooie collectie cadeauartikelen voor 
de feestdagen en volop keuze in 

verlichting en accessoires.
Een extra service: Geels Meubelen 
verzorgt gratis bezorging in de regio 
van alle meubelen. 

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

Nog drie dagen lang Black 
Friday bij Geels Meubelen

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

Velsen - Het televisieprogramma 
‘Stand van Nederland’ besteedt op 2 
december aandacht aan de lokale 
huis-aan-huisbladen in ons land. 
Vorige week was een cameraploeg 
van het programma op bezoek in ons 
kantoor in IJmuiden. Hier heeft 
presentatrice Jill Bleiksloot 
gesproken met directeur Frits Raads-
heer over zijn toekomstvisie op de 
krantenmarkt. Onze media-adviseur 
Jeroen van Duijn nam Jill mee naar 
Santpoort-Noord en introduceerde 
haar bij enkele lokale ondernemers 
die al jaren adverteren in onze 
kranten. De huis-aan-huisbladen 
bewijzen, zeker in deze coronatijd, 
keer op keer hun bestaansrecht. 
Onze lezers waarderen de kranten 
waaronder deze in hoge mate, maar 
in hoeverre vertaalt zich dit ook in 
goede advertentieomzetten? En 
welke invloed hebben de fors 

gestegen grondstofprijzen op het 
exploiteren van een lokale krant? Het 
programma is op 2 december te zien 
bij NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

Jutter|Hofgeest in tv-programma 
‘Stand van Nederland’ op NPO2

Het kantoor van de Jutter|Hofgeest is zowel van buiten als van binnen in beeld. 
Foto: Jeroen van Duijn

De titels van onze 
huis-aan-huisbladen. 

Simon Kistemaker (81) overleden

Kistemaker begon zijn carrière als 
proftrainer in Australië, waar hij in 
1982 de Brisbane Lions onder zijn 
hoede nam. Hij werd daarmee de 
eerste Nederlandse voetbaltrainer die 
in Australië aan de slag ging. Het 
avontuur ‘down under’ duurde twee 
seizoenen. Terug in Nederland werkte 
‘de Kist’ als trainer voor FC Volendam, 
DS ’79, SC Cambuur en De Graafschap, 
voordat hij in 1993 door Telstar zou 

worden gecontracteerd. Na dienstver-
banden bij FC Utrecht en SV Spaken-
burg zou hij in 1999 terugkeren bij de 
Witte Leeuwen. Doordat hij kampte 
met de ziekte van Menière moest hij 
het in 2001 rustiger aan gaan doen. 
Een con�ict over zijn arbeidscontract 
luidde later zijn de�nitieve vertrek bij 
de club in. Hij sleepte Telstar zelfs 
voor de arbitragecommissie, omdat 
hij meende een overeenkomst te 

hebben gesloten om als technisch 
directeur/adviseur van de club aan de 
slag te gaan. Het grote probleem 
schuilde erin dat het opgestelde 
contract nooit was ondertekend.

Doordat Kistemaker in het ongelijk 
gesteld werd, moest hij opdraaien 
voor alle proceskosten. Omdat hij nog 
steeds ziek was, bleef hij vervolgens 
enige tijd buiten de schijnwerpers. 
Dat veranderde in het seizoen 2003-
2004, toen hij als technisch directeur 
in dienst trad van de Amsterdamse 
voetbalclub Türkiyemspor. Vanaf 2007 
vervulde hij diezelfde functie bij FC 
Breukelen. De afgelopen tien jaar was 
Kistemaker niet meer actief in de 
voetbalwereld. Zijn gezondheid 
verslechterde snel, hij overwon onder 
meer een hersentumor, prostaat-
kanker, darmkanker en een infectie 
aan een hartklep. Nadat in 2020 zijn 
tweede vrouw Thea overleed aan 
kanker, ging het nog slechter met de 
gewezen voetbaltrainer. Thea was al 
die jaren zijn grote steun en toever-
laat geweest. Nadat zij hem ontviel, 
liet hij zelf ook het hoofd hangen. ,,Hij 
wil niet meer’’, bevestigde voetbalco-
ryfee Hans Kraaij jr. eerder deze 
maand, nadat hij Simon Kistemaker 
thuis had bezocht. Kistemaker is 81 
jaar oud geworden.

In 2016 publiceerde journalist Youri 
van den Busken over Simon Kiste-
maker het boek ‘De Kist - Laatste cult-
trainer van Nederland’.

IJmuiden - Voormalig voetbaltrainer Simon Kistemaker is overleden. De 
geboren IJmuidenaar was van 1993 tot 1995 en van 1999 tot 2001 trainer 
van Telstar. De afgelopen tien jaar kampte hij voortdurend met grote 
gezondheidsproblemen.

Simon Kistemaker signeert het boek ‘De Kist - Laatste culttrainer van Nederland’ in 
het Telstar-stadion in 2016. Archie�oto: Michel van Bergen

Velsen - In de komende maanden 
moet de gemeenteraad van Velsen 
een besluit nemen over de toekomst 
van de Stadsschouwburg. Het 
huidige pand is verouderd en 
voldoet niet meer aan de huidige 
milieueisen. Het lijkt erop dat het 
renoveren en uitbreiden van het 
pand de beste haalbare optie is. Er 
ligt ook een plan op tafel voor sloop 
van het gebouw en nieuwbouw op 
een locatie in het centrum van 
IJmuiden, maar in dat geval zou er 
ook een parkeergarage onder 
moeten worden aangelegd. Op de 
huidige locatie kunnen de theaterbe-
zoekers gebruik maken van het grote 
parkeerterrein tegenover het stadion 
van voetbalclub Telstar. In de 
komende weken verdiept een onder-
zoeksbureau zich in de vraag welke 
organisaties allemaal gebruik zouden 
gaan maken van een uitgebreide 
Stadsschouwburg en welke panden 
daardoor eventueel vrij zouden 
kunnen komen.

Onderzoeksbureau buigt 
zich over toekomst 
Stadsschouwburg
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VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Te koop: Sint Nicolaasstoel. Prijs: een bos rode rozen.
Tel. 06-30056346

Ronald Dalhuijsen heeft een aantal maanden geleden 
zijn neus gestoten, toen hij zijn stoel op Marktplaats te 
koop aanbood. Er was een reactie van een vrouw, die 
hem wilde doen geloven dat zij de stoel wilde kopen. Of 
Ronald zijn bankgegevens dan graag even kenbaar 
wilde maken? Ronald, niet op zijn achterhoofd gevallen, 
tuinde hier natuurlijk niet in. 
,,Zíj wil geld aan mij overmaken! En niet andersom. Maar 
toen was ik er wel klaar mee. Ik verzamel nogal wat 
spullen, maar heb er de ruimte niet meer voor. Ik heb 
veel te veel stoelen hier staan! De stoel uit het kabaaltje 
mag weg voor een mooie bos rozen. Ik ben verhuisd en 
kleiner gaan wonen. De kinderen zijn de deur uit en de 

stoel staat in de 
berging. Hier in 
de buurt was 
door een kapot 
riool de berging 
onder water 
komen te staan, 
dus daar wordt de 
stoel niet mooier 
van.” Er is tot nu 
toe nog geen 
reactie op het 
kabaaltje 
gekomen. 
,,Jammergenoeg 
niet,” aldus een vriendelijke Ronald, die met zijn 71 jaren 
veel jonger klinkt. ,,De stoel is al zo’n 30 jaar in mijn 
bezit. Ik erfde hem van mijn vader. Het is een erfstuk, 
waarvan ik hoop dat hij goed terecht komt. De bekle-
ding is crème met bloemetjes, een beetje de stijl van 
Louis Quinze. Het is een ambachtelijk gemaakte stoel, 
Sint zou het er goed op doen. En anders de Kerstman!”

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in 
De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes 
die de nieuws-gierigheid wekken. Arita Immerzeel 
neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’. 
Haar oog viel deze week op:

Inmiddels stijgen de energieprijzen 
�ink. Steeds meer mensen zijn 
daarom op zoek naar informatie en 
mogelijkheden om aardgasvrij te 
wonen en te leven.

Groen Thuis
Dit is misschien nog een kleine 
groep. Maar juist aan die groep 
bieden Omgevingsdienst IJmond, 
Duurzaam Bouwloket en de Huizen-
dokter gratis advies en ondersteu-
ning. Twintig bewoners in de IJmond 
maken kans op een plek in het 

project Groen Thuis. Zij worden 
ondersteund door onafhankelijke 
adviseurs van Duurzaam Bouwloket 
en de Huizendokter. Samen duur-
zamer wonen.

Bent u wie zij zoeken?
U denkt al langer aan verduurzamen, 
vandaar ook dat u al kleine en 
misschien grotere stappen heeft 
genomen. U bereidt zich serieus voor 
op een verbouwing of denkt er al 
een tijd over na. Er is zo veel infor-
matie en keuze als het gaat om maat-

regelen om te verduurzamen. Soms 
ziet u door de bomen het bos niet 
meer. Het gaat om uw eigen woning.

Wilt u aan de slag? 
Meld u dan nu aan.
Voelt u zich aangesproken en wilt u 
aan de slag? Meld u dan nu aan via 
www.duurzaambouwloket.nl/groen-
thuis. Hier vult u uw gegevens in. 
Daarna ontvangt u van Duurzaam 
Bouwloket een vragenlijst over uw 
woning en uw gewenste (woon)situ-
atie. U kunt zich aanmelden tot 15 
december. In de week van 20 
december hoort u of u bent geselec-
teerd voor het project Groen Thuis. Er 
zijn slechts twintig plaatsen in dit 
pilotproject.

Regio - Bent u van plan uw woning op korte termijn aardgasvrij te 
maken? Bereidt u zich hier serieus op voor, maar ziet u door de bomen 
het bos niet meer? Omgevingsdienst IJmond biedt u gratis advies en 
ondersteuning in het aardgasvrij maken van uw woning.

Gratis ondersteuning op weg 
naar aardgasvrij met Groen Thuis

LEZERSPOST

Rondom de Basisschool De Ze�er in Zeewijk, hoek Eenhoornstraat en 
Planetenweg, en bij de naastgelegen Sporthal Zeewijk, heeft de 
gemeente een sterkere boomsoort geplant, olijfwilg-achtige.
De schoolkinderen worden zodoende met een natuurlijke haag méér 
beschermd.
Op het schoolplein zelf is de wens diverse bomen te planten. Dit geeft 
schaduw in zomertijd en spelplezier, meer groen voor de jeugd. Ook bij 
naschoolse activiteiten.
Samen met de gemeente werken we zo aan een groenere leefomgeving.
In een onder druk staande natuur, kunnen we er samen onze schouders 
onder zetten.

Ronald Dalhuijsen, een betrokken buurtbewoner

Gemeente werkt aan ons milieu

Velserbroek - De leerlingen van 
groep 8 van basisschool de Hoek-
steen zijn een project gestart tegen 
armoede. Ze vinden het erg dat 
sommige kinderen geen of weinig 
geld hebben om speelgoed, eten, 
drinken etc. te kopen. 
Hun plan is om speelgoed, spelletjes, 
boeken en knu�els in te zamelen 
voor de feestdagen en verjaardagen, 
zodat arme kinderen ook een cadeau 

kunnen krijgen. Op school hebben ze 
de kinderen gevraagd om één stuk 
speelgoed, waar ze niet mee spelen, 
aan ze te geven. 
Het is wel de bedoeling dat het nog 
compleet, schoon en heel is. Ze 
willen het ingezamelde speelgoed 
aan verschillende instanties geven, 
die opkomen voor kinderen in 
armoede. 
,,Als u ons en kinderen in armoede 

ook wilt helpen, dan kunt u 
misschien ook wat speelgoed op 
onze school afgeven’’, is het verzoek 
van de actievoerende leerlingen. Ze 
zijn op zoek naar spelletjes, puzzels, 
knu�els en ander speelgoed. 

U kunt het speelgoed elke dag tot 
16.00 uur bij de school op de Weid 24 
inleveren, behalve in het weekend en 
tot en met dinsdag 30 november. 

Leerlingen groep 8 De Hoeksteen 
houden speelgoed-actie

De leerlingen van groep 8 zetten zich volledig in voor de actie. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Sinds vrijdag 19 november zijn we gestart met het zetten van de booster-
prik. Zowel op de XL-locatie bij Schiphol als de locatie in IJmuiden konden 
de eerste mensen worden ontvangen. De 90 plussers zijn het eerst aan de 
beurt en vanaf 24 november zijn ook de 80-plussers aan de beurt. Op 
korte termijn komt dit aanbod ook beschikbaar in Haarlem en Velsen-
Noord. Om zoveel als mogelijk mensen een derde prik te geven, gaan we 
voor massavaccinatie. Ik hoor sommige mensen al denken, waarom 
moeten onze ouderen door weer en wind naar buiten, terwijl het toch 
ook dichterbij huis zou moeten kunnen. Dat is een te begrijpen 
gedachtegang. 
Zeker omdat vaccineren in de buurt positief wordt ontvangen, zo is wel 
gebleken bij de mobiele vaccinatielocatie. Met regelmaat staat deze op 
drukke plekken waar veel mensen bijeen komen, zoals op weekmarkten, 
winkelstraten e.d. en dan in een omgeving waar de vaccinatiegraad laag 
is. Laatst konden we in een week 900 prikken zetten bij mensen die 
eerdere mogelijkheden aan zich voorbij hadden laten gaan. Hoewel de 
dreiging van nieuwe maatregelen een rol speelt, was voor de meeste 
mensen de uitleg en de persoonlijke benadering doorslaggevend.
De belangrijkste reden is dat we veilig willen prikken en onder medisch 
toezicht gebeurt. We hebben echter maar een beperkt aantal artsen 
beschikbaar, dus willen we snel en doeltre�end kunnen werken, dan is 
concentratie van deze kennis onvermijdelijk. Ook al is het buiten wat guur 
en is de vaccinatielocatie niet om de hoek, de meeste van onze ouderen 
zijn ofwel goed mobiel of hebben familie, vrienden of kennissen die 
bereid zijn hen naar de locatie toe te brengen. Alles om met de derde prik 
nog beter beschermd zijn tegen een ernstig ziekteverloop als je onver-
hoopt tegen het virus aanloopt.  Dat laatste is met vaccineren niet te 
voorkomen, daarvoor is het nodig je 
aan de basisregels te houden. Afstand 
houden, in de elleboog niezen, 
handen wassen en drukte vermijden.

Aangezien we aan de slag zijn met 
boostercampagne, zijn we helaas 
genoodzaakt het �jnmazig vaccineren 
tijdelijk af te bouwen, omdat we alle 
capaciteit nodig hebben om die klus 
snel af te ronden. In de aanpak van het 
coronavirus staan we als GGD niet 
alleen. Het zijn de (huis)artsen, 
verpleegkundigen, thuiszorgmede-
werkers, wijkverpleegkundigen, 
ambulancepersoneel en nog vele 
anderen die alles op alles zetten de 
zorg voortgang te laten krijgen. Petje 
af! Laten we hen blijven steunen en 
waarderen en voor ons zelf de moed 
erin houden.

De boosterprik

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Van alle bezoeken van Sinterklaas op school, zijn er een 
paar mij speciaal bijgebleven. Vorig jaar beschreef ik al, 
dat één van de collega’s vergeten was de goedhei-
ligman op te halen. De volgende voorvallen deden zich 
jaren later voor. Het was in de tijd dat André van Duin 
in de top 40 stond met zijn Pizzahit.
Op de ochtend van het Sinterklaasfeest op school, 
stonden alle kinderen buiten op het schoolplein om de 
kindervriend te verwelkomen. Sint kwam aan in een 
luxe auto en stapte uit, zette zijn mijter op en liep het 
schoolplein op. Stopte even en riep à la André van 
Duin: ”Pizza..Pizza.. Hóóóó…e�e wachten….Pizza!”. 
Liep daarna langs de rijen met goedgelovigen en deed 
diverse High-�ves met de kinderen. Wij als leerkrachten 
waren met stomheid geslagen over deze entree. Zo’n 
aankomst hadden we nog nooit meegemaakt.
De Sint zette deze act ook in de klassen voort. De 
jongere kinderen raakten daarvan in verwarring. Toen 
de goedheiligman mijn groep acht (klas 6) bezocht en 
hij ook daar zijn kreet slaakte, heb ik hem zo gauw 
mogelijk het lokaal uitgewerkt. De oudere kinderen 
behandelden de beste man niet met respect. Ze namen 
hem in de maling en riepen steeds de Pizza-leus:
 ”E�e wachten…Pizza” en gaven Sint voortdurend een 
high-�ve. Een Sint onwaardig.

Een tegenhanger 
was het bezoek 
van de Sinterklaas 
jaren daarna. 
De ochtend van 
de aankomst 
vroor het en er 
stond een sterke, 
ijskoude oosten-
wind. Afge-
sproken was, dat 
de kindervriend 
bij school zou 
aankomen met 
paard en wagen, 
een open 
boerenkar. Sint 
zat op die kar, slechts gekleed in zijn dunne tabberd. 
Klapperend van de kou kwam hij toch zeer waardig, 
zoals het een echte Sint betaamt het plein op en 
begroette de verwachtingsvolle kinderen. Eenmaal in 
school moesten wij de man eerst ontdooien met hete 
ko�e en een warme kachel. Daarna bezocht hij de 
klassen (groepen). Ik kende de Sint persoonlijk en wist, 
dat hij een liefhebber was van onder andere de 
schrijver Godfried Bomans. 
Ik had met mijn klas een vraaggesprek georganiseerd 
met de Kindervriend. Sint gaf op alle vragen een goed 
antwoord. Één vraag staat me nog altijd bij. “Sinter-
klaas, slaapt u wel eens, als u in Nederland ’s nachts 
over de daken rijdt”?  De Goedheiligman antwoordde: 
“Sinterklaas slaapt nimmer”.
Ik kreeg later een cassettebandje van hem met de 
Sinterklaasconference van Godfried Bomans, met 
dezelfde tekst. Toeval?
Een waardige Sinterklaas om nooit te vergeten.

Sinterklaasperikelen

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter|Hofgeest. Deze week:

Velsen - Op 15 november werden 
tijdens de ledenvergadering van 
ChristenUnie Velsen het Verkiezings-
programma en de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 vastgesteld. Het verkie-
zingsprogramma van ChristenUnie 
Velsen 2022-2026 draagt de titel 
“Samen Recht Doen in Velsen, Stad 
van Ontmoeting”.
,,Samen onderstreept dat niemand 
het alleen hoeft te doen’’, aldus de 
ChristenUnie. ,,Maar ook dat de over-
heid pas goed functioneert als zij het 
samen doet met inwoners. Recht 
omdat ieder mens telt, omdat we 
willen strijden tegen onrecht en om 
dat klimaat en schepping recht 
moeten worden gedaan. Doen 
omdat als wij in beweging komen 

onze woorden betekenis krijgen 
door de daad bij het woord te 
voegen. In Velsen willen we elkaar 
ontmoeten, omdat we – met al onze 
verschillen - bij elkaar horen en met 
elkaar verbonden zijn.’’
Op de kandidatenlijst staan 14 kandi-
daten. Frank Cornet werd eerder dit 
jaar al als lijsttrekker voor de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen aangewezen. Op plaatsen 
twee en drie staan Elsa Waljaard en 
Rosa Barth. Leen de Winter staat als 
lijstduwer op de lijst en zal in 2022 
zijn politieke werkzaamheden na 8 
jaar lidmaatschap van de Gemeente-
raad beëindigen. Zie ook https://
velsen.christenunie.nl en https://
www.facebook.com/velsen.christen-
unie.nl.

ChristenUnie Velsen 
presenteert kandidatenlijst

De kandidaten van ChristenUnie Velsen. Foto: aangeleverd

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Santpoort-Noord - Zaterdag was 
het gezellig druk in de Hoofdstraat 
en op de Hagelingerweg. Veel blije 
kinderen en genietende ouders 
deden de speurtocht, die Sint had 
uitgezet. Veel kinderen waren net als 
Sint of Piet gekleed. Het weer werkte 
gelukkig mee. Amper wind en geen 
regen zorgden ervoor dat veel 
gezinnen erop uit trokken om de 
sfeer te proeven van het komende 
sinterklaasfeest. Veel vlagvertoon 
door de winkeliers, om aan te geven 
blij te zijn met de komst van de 
goedheiligman. Liedjes over Sint en 
Piet schalden door luidsprekers en 
zorgden voor een passende muzikale 
omlijsting van de gezellige drukte. 
Overigens was Sint zelf in geen 
velden of wegen te bekennen, al 
stonden er wel veel beeltenissen van 
hem in de etalages. Er waren spelle-
tjes te doen zoals zaklopen en er kon 
gesnoept worden van pepernoten. 
Ook was er een heus Pietendiploma 
te behalen. 

Pietenfeest maakt 
Santpoortse kinderen blij

Jack heeft een boek vol plaatjes van speelgoed van één van de winkeliers gekregen. 
Hij is er erg blij mee, al zat er zonder wensenlijstje vanmorgen iets in zijn schoen, wat 
hij toevallig graag wilde hebben. Zijn zus Jolie zwaait naar iedereen die langs loopt, 
Piet of geen Piet.

Blije pietjes in de Hoofdstraat

Burgemeester Dales geeft
les op het Vellesan College

,,We nodigen in het kader van ‘de 
praktijk in de klas brengen’, vaker 
ondernemers en mensen met een 
maatschappelijke functie uit”, licht 
initiator en economiedocent Michael 
Freriks het bezoek toe. ,,Zo hebben 
we onder meer een eigenaar van een 
lokaal restaurant, een eigenaar van 
een drankwinkel, een hypotheekver-
strekker, een ambulance mede-
werker, een benzinestation houder 
en iemand die in een justitiële inrich-
ting werkt in de klas gehad. Het doel 
van deze bezoeken is dat de leer-
lingen op onze school een werkelijk 
beeld krijgen over hoe het er het 
echt aan toe gaat. En dat horen ze 
dan van mensen uit de praktijk.’’

Burgemeester Dales komt over zijn 
rol als burgemeester en over de 
gemeente Velsen vertellen, maar zal 
uiteraard ook met vragen uit de klas 
te maken krijgen. Freriks: ,,Hij is voor 
de inwoners en dus ook onze leer-

lingen het gezicht van de gemeente 
en dus in vele ogen verantwoordelijk 
voor iedere beslissing die de inwo-
ners aangaat. Daardoor is hij voor de 
leerlingen al snel de man die bepaalt 
hoe de boa’s te werk gaan, die beslist 
wanneer er sprake is van drugsover-
last en er panden gesloten moeten 
worden, of er jeugdhonken of hang-
plekken zijn, bepaalt hoeveel sport-
veldjes er in de buurten komen en 
meer van dit soort beslissingen. 
Burgemeester Dales is voor jongeren 
vaak dé man die allerlei dingen 
beslist die direct van invloed zijn op 
hun leven. 
Nu hij een gastles gaat geven 
kunnen ze hem daar persoonlijk eens 
naar vragen, hoe dat is en hoe dat 
gaat. Uiteraard zal Frank Dales nu hij 
voor de klas staat de jongeren ook 
zelf wel dingen willen vertellen. Hoe 
dan ook, ik verwacht dat het voor alle 
partijen een heel interessante les 
wordt.”

Velsen - Burgemeester van Velsen Frank Dales geeft maandag 29 
november les op het Vellesan College. Hij zal daar de vierde klassen van 
het vmbo met het pro�el Economie & Ondernemen uitleg geven over het 
besturen van de gemeente en zijn rol en functie daarin.

IJmuiden - Door de coronaregels 
wordt de bingo van 11 december 
verzet naar zondagmiddag 12 
december aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur. Gespeeld worden 3 
ronden en er is een loterij met mooie 
grote prijzen zowel in de bingo als in 

de loterij. Reserveer nu plaatsen want 
vol is vol, er is een maximaal aantal 
plaatsen. Verplicht is wel een geldige 
QR of test bewijs. Plaatsen reserveren 
kan telefonisch op 0630494470. De 
opbrengst gaat naar de renovatie 
van de kleedkamers.

Bingo bij LTC Heerenduinen
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IJmuiden - We hebben de afgelopen tijd veel grijze najaarsdagen gehad. Maar vorige week woensdag konden we na 
een reeks aaneengesloten “donkere dagen voor kerst” eindelijk weer ‘ns genieten van een zonsondergang. En als je dan 
‘s een foto van de ondergaande zon vanaf het IJmuiderstrand wil maken, schuift er net een kitesurfer langs....! Het 
leverde een fraai plaatjes op!  Foto: Erik Baalbergen

Kitesurfer in de avondzon

Door Guus Hartendorf

Regio - Het Nationaal Onderduikmu-
seum in Aalten roept de hulp in van 
inwoners van Velsen. Museummede-
werker John Breukelaar zoekt al 
geruime tijd naar oud-verzetsman 
Simon Robertus Verbeek. Hij was 
samen met de Santpoortse verzets-
lieden Tobias Biallosterski en Rein 
Bangma onder andere actief in de 
illegale pers en jodenhulp. 
Biallosterski en Bangma worden 
Engelandvaarders en komen als 
geheim agent weer terug naar bezet 
Nederlands gebied. Daar scheiden 
hun wegen, maar via de Kweek-
school voor de Zeevaart in 
Amsterdam, waar Bangma voor de 
oorlog zijn opleiding volgt, hebben 
de twee een �ink illegaal netwerk, 
ook in de Achterhoek. Bennie Biallos-
terski, jongste broer van Tobias, duikt 
onder bij boer Hofs in Varsseveld, 
waar ook Simon Verbeek, ook wel 
Evert genoemd, verblijft. Daar zitten 
ook Nico Corstanje en Hendrik 
Boland ondergedoken. Evert, Nico en 
Hendrik worden ‘overgeplaatst’ naar 
de verzetsgroep ‘Voor God en den 
Koning’ in Den Haag. In oktober 1944 
valt de SD de verblijfplaats van de 
drie binnen, maar alleen Nico is thuis. 
Hij wordt een dag later op de Waals-
dorpervlakte gefusilleerd. 
Evert Verbeek, Hendrik Boland en 
Rein Bangma overleven de oorlog. 
Tobias Biallosterski raakt bij een vuur-
gevecht in de buurt van Obdam 
zwaargewond en overlijdt in februari 
1945 aan zijn verwondingen. Zijn 
broer Bennie wordt diezelfde maand 
in Santpoort gearresteerd en in een 
concentratiekamp vermoord.

John Breukelaar weet alleen het 
volgende over Evert of Simon 
Verbeek te vertellen: hij is de zoon 
van Robert Verbeek (1890-1971), 
hoofdambtenaar bij het Provinciaal 
Ziekenhuis en na de oorlog 
wethouder in Velsen voor de PvdA. 
Robert had vier kinderen. Een zus 
van Evert is Kitty Verbeek (1919-
2007). De familie Verbeek woonde na 
de oorlog onder andere aan de 
Hoofdstraat 58 in Santpoort.
De gezochte Evert of Simon Verbeek 
was provinciaal ambtenaar en over-
leed op 9 juli 1947 in Beverwijk. Hij 
werd 30 jaar.

Heeft u meer informatie over Evert/
Simon Verbeek dan wordt u verzocht 
contact op te nemen met John Breu-
kelaar via johnbreukelaar@hotmail.
com.

Onderduikmuseum zoek oud-
verzetsman Evert Verbeek

Tobias Biallosterski. 
Foto: Eva Biallosterski-Skotting

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

Marieke wordt zichtbaar blij van het vertellen over haar 
leven en werk. ,,Ik ben geboren en getogen in Velsen, 
alleen door studie en werk heb ik 15 jaar buiten de 
gemeentegrenzen gewoond. Ik kom uit een hoveniers-
familie, generaties lang. Ik was als klein meisje al 
verbonden met tuinen en de natuur. Na de Havo heb 
gekozen voor een opleiding in die richting, ik ben in 
Boskoop via de Hogere Agrarische School opgeleid om 
landschappen te ontwerpen.” 
Vijfentwintig jaar lang had Marieke een eigen bedrijf. 
,,Ik hou van gebieden en landschappen met een eigen 
identiteit. Dat bijvoorbeeld iets van de historie terug-
komt in het ontwerp, zoals ik heb toegepast in wijkpark 
de Vlaskamp in Heemskerk. Ik zie creativiteit als het 
vermogen om aanpassingen te maken en in te spelen 
wat op je pad komt. Dat komt niet alleen in mijn werk 
als landschapsarchitect tot uiting, maar ook in mijn 
beeldende kunst.” 
In 2013 �etste Marieke met haar man Jelle naar Rome. 
Het leidde tot nog drie lange �etstochten, naar 
Bordeaux, Santiago en Lourdes. ,,Mijn man opperde het 
idee om elke 10 km een foto te maken. Dat idee 
omarmde ik en heb het alle vier de �etstochten volge-
houden. Het bood mij structuur.” In Haarlem aan het 
mooie Kenaupark met oude bomen exposeerde 
Marieke de foto’s die zij maakte. ,,Het waren drukke 
dagen, maar erg leuk om te doen en goed bezocht. Het 
enige jammere is, dat je niet zelf werken van één van 
de 300 andere deelnemers kan gaan bekijken.” 
Van kindsaf aan is Marieke altijd al het het fröbelen 

geweest met lapjes en draadjes. ,,Ik heb na de Havo 
nog getwijfeld of ik naar de Rietveld Academie zou 
gaan. Wel heb ik naast mijn werk als landschapsarchi-
tect altijd les gevolgd op het Kunstencentrum in 
IJmuiden. Ik volgde lessen in het maken van beelden, 
keramiek, beton, gips en textiele werkvormen. In 2008 
ben ik gestart op de Kunstacademie in Haarlem. Fietsen 
en reizen waren altijd al liefhebberijen van mijn man en 
ik. Een en ander leidde tot onze eerste lange �etstocht 
in 2013 naar Rome. En uiteindelijk tot de laatste 
expositie”. 
Momenteel werkt Marieke bijna fulltime in Gemeente 
Haarlemmermeer. Toch weet zij genoeg tijd voor kunst-
projecten te vinden. ,,De �etsproducties zijn nu wel 
klaar, ik bezin mij op iets nieuws. Misschien iets met 
Duin & Kruidberg? Bomen? In ieder geval wel met foto’s 
en textiele werkvormen”. 
Tot slot uit Marieke nog een wens. ,,Ik zoek een perma-
nente plek voor de foto-installatie die ik maakte, toen ik 
een jaar aan het strand woonde. Ik maakte een jaarlang 
foto’s vanaf het terras van mijn appartement aan het 
IJmuiderslag. Per maand koos ik 25 foto’s en het geheel 
is in het stadhuis van Velsen geëxposeerd. Ter promotie 
van Velsen zou het heel goed passen in bijvoorbeeld 
het Zee-en Havenmuseum. Het staat nu maar in de 
berging te staan, ik sta open voor een meer passende 
plek.”

Meer informatie: www.MariekeAdrichem.nl

Kunst & Landschapsarchitect 
Marieke Adrichem
Velsen - Landschapsarchitect Marieke Adrichem (59 
jaar) exposeerde begin deze maand met haar foto’s, 
installaties en wandkleden in Haarlem aan het 
Kenaupark tijdens de Kunstlijn Haarlem. Tijd voor 
een gesprek aan tafel om deze veelzijdige Velse-
naar beter te leren kennen.

Marieke Adrichem aan tafel bij Arita Immerzeel.

Rotterdam/IJmuiden - Bij de rellen 
die vrijdagavond uitbraken in het 
centrum van Rotterdam, is ook een 
IJmuidenaar door een kogel gewond 
geraakt. Het gaat om Marco Buis, hij 
reisde af naar de Maasstad om als 
cameraman verslag te doen van de 
ongeregeldheden. 

Buis is actief voor Onrecht TV, een 
internetkanaal dat kritisch is ten 
aanzien van de maatregelen rond 
het coronavirus. Op verschillende 
media wordt de IJmuidenaar 
omschreven als een 
beroepsdemonstrant. 
In een eerste reactie op de gebeurte-

nissen van vrijdag laat hij vanuit een 
ziekenhuisbed weten dat hij bijna 
dood was geweest. Naar eigen 
zeggen heeft de kogel die hem trof 
zijn aorta op een halve centimeter 
genaderd. In een videoboodschap 
laat hij weten nog wel een keer met 
z’n allen te gaan strijden. 

Bekenden van Marco Buis stellen dat 
hij door een gericht politieschot is 
geraakt. De politie kon dat nog niet 
bevestigen.

IJmuidenaar ernstig gewond 
bij rellen in Rotterdam

IDFA ook dit jaar te zien 
in het Filmtheater Velsen

Zaterdag 27 november vertoont het 
Filmtheater maar liefst vier (!) �lms 
uit het IDFA-programma. Bezoekers 
kunnen daar extra voordelig naartoe 
door een dagpas aan te scha�en 
voor € 30,-. Liever een enkele �lm uit 
het programma van die dag zien? 
Dat kan natuurlijk ook tegen regulier 
tarief.
Het programma van deze speciale 
IDFA-dag start al om 10.00 met de 
openings�lm van het documentaire 
festival van dit jaar: Four Journeys 
over de Chinese éénkindpolitiek, van 
de in Nederland woonachtige regis-
seur Louis Hothothot. Andere docu-
mentaires die deze dag worden 
vertoond zijn het indrukwekkende 
Turn Your Body to the Sun waarin 
een dochter voor het eerst het 

verhaal krijgt te horen over haar 
vader die als Sovjetsoldaat krijgsge-
vangene werd en na WO II naar de 
goelag werd gestuurd. Cow neemt u 
mee in het leven van koe Luma die 
daarmee verandert van een 
anonieme melkleverancier tot een 
wezen met persoonlijkheid. De docu-
mentairedag sluit op 27 november 
hoopvol met Bigger than Us: de 
jonge Indonesische activist Melati 
maakt hierin een hoopvolle reis langs 
generatiegenoten die zich elk op hun 
eigen manier inzetten voor klimaat-
ontwrichting, ongelijkheid en ander 
onrecht. Wat drijft hen?
Voor aanschaf van een dagpas, kijk 
op de �lmpagina van een van de 
documentaires die op 27 november 
worden vertoond.

Velsen - IDFA is weer terug in de theaters! De mooiste documentaires zie 
je niet alleen tijdens het festival van 17 t/m 28 november in Amsterdam, 
maar ook in �lmtheaters door heel Nederland. En dus ook, net als vorig 
jaar, weer in Filmtheater Velsen. IDFA Extended biedt je het beste van de 
documentaire cinema bij jou in de buurt.

Fragment uit de �lm Bigger than Us. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Aan het begin van het 
schooljaar 2020/21 werd het Maritiem 
College IJmuiden onverwacht verrast 
met het feit dat het niet meer moge-
lijk was om gebruik te maken van de 
toenmalige locatie de ´ Nova steiger´. 
Door het plaatsen van pompen en de 
vele werkzaamheden was het te 
onveilig voor leerlingen geworden.
De buitenlessen zijn een belangrijk 
onderdeel voor de vaak praktisch 
ingestelde leerlingen. Er was dus 
haast bij om te zoeken naar een 
geschikte plek. In de omgeving van 
de school is het vanwege de bouw 
van de nieuwe zeesluis en de 
geplande renovatie niet mogelijk om 
een plek te krijgen.
Op een regenachtige vrijdagmiddag 
in oktober was de eerste ontmoeting 
met vrijwilliger Wout Massee van de 
scouting Michiel Adriaenszn de 
Ruyter. Het was snel duidelijk dat een 
Maritieme school en de waterscou-
ting elkaar kunnen versterken. Hun 
beider doorzettingsvermogen werd 
getest om alles op de juiste manier te 
regelen met betrokken instanties 
maar de aanhouder wint…. Een 
goede samenwerking is tot stand 
gekomen.
Veel maritieme leerlingen zijn ooit 
begonnen bij een scouting en zo 
geïnteresseerd geraakt in de mari-
tieme wereld. Er zijn de laatste jaren 
veel voorbeelden geweest van scouts 
die een mooie toekomst hebben 
gekregen in de maritieme sector. Van 
zelfstandig ondernemer, binnenvaart-
schipper, Maritiem O�cier of als mari-
nier bij de Marine.
Op vier vaste dagdelen maken de 
leerlingen van het Maritiem College 
IJmuiden gebruik van het terrein van 
de scouting. Zij varen dan met roei-

boten en met het opleidingsschip de 
´Union´. Het doel van deze lessen is 
leren varen en vertrouwd raken met 
het varen onder alle omstandigheden. 
Samen met de gegeven lessen op 
school bereidt dit leerlingen voor op 
het mbo en een carrière in de mari-
tieme sector.
In de weekenden en in vakanties zijn 
de waterscouts van De Ruyter op het 
terrein. Naast zeilen, kanoën en veel 
plezier met elkaar hebben wordt er in 
de winter ook het onderhoud van de 
boten verricht door de leden zelf. 
Volgend jaar willen de partijen de 

handen in een slaan om een nieuwe 
´Lelievlet´ te bouwen. Deze vlet zal op 
de metaalafdeling door zowel Tech-
nisch College Velsen als Maritiem 
College IJmuiden leerlingen gebouwd 
worden voor de scouting. 
De komende jaren gaan de scouting 
en de school door met het samen-
werken aan een leuke toekomst. 
Gezamenlijk doel is het voorzien van 
lering en vermaak van kinderen in, op 
en rond het water. Wil je deze samen-
werking volgen? Bekijk dan de Insta-
gram of de website van de scouting of 
de school. 

Bijzondere samenwerking tussen 
Maritiem College en scouting

In het weekend varen de scouts, door de week de leerlingen van het Maritiem 
College. Foto: aangeleverd

De el�arige Kenza (Tiara Richards) 
woont samen met haar vader Ouira 
(Everon Jackson Hooi) en opa Weljo 
(Felix de Rooy) op een autosloperij 
in de binnenlanden van Curaçao. 
De twee mannen zijn elkaars tegen-
polen: Ouira is een kordate, ratio-
nele politieagent, terwijl Weljo zich 
identi�ceert met de oorspronkelijke 
bewoners en de spiritualiteit van 
het eiland. Wanneer de relatie 
tussen Ouira en Weljo steeds verder 
op de spits gedreven wordt, zoekt 
de eigenzinnige Kenza vastberaden 
naar haar eigen weg tussen de twee 
uitersten. De nuchtere mentaliteit 
van Ouira biedt haar niet altijd 

meer wat ze nodig heeft en gelei-
delijk stelt ze zich steeds meer open 
voor de mystieke en geruststel-
lende tradities van haar opa. Het 
verhaal speelt zich af in Band’abou, 
Curaçao en is deels gebaseerd op 
een lokale slavensaga. Door dit 
verhaal naar het grote doek te 
brengen wordt deze oude verteltra-
ditie voortgezet.

Aanvang van de �lm is 14.00 uur en 
de toegang is gratis.
Adres: ’t Brederode Huys, Blekers-
veld 50, tel. 023-5383016. Zie ook: 
www.santpoortsbelang.nl. Denkt u 
aan uw coronatoegangsbewijs!

Filmmiddag in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 26 november is het weer �lmmiddag bij 
de Vereniging Santpoorts Belang in ’t Brederode Huys. De �lm Buladó 
wordt vertoond. Deze �lm kreeg de Gouden Kalf voor beste �lm Neder-
lands Film Festival 2020.

Regio - In de week van 29 november 
tot en met 4 december gaan de 
collectanten van het Leger des Heils 
de straat weer op voor de landelijke 
collecte. In het hele land wordt geld 
opgehaald voor hulp aan kwetsbare 
mensen. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor het buurt-
werk van de organisatie. Verspreid 
over Nederland heeft het Leger ruim 
honderd buurthuiskamers, bedoeld 
voor de directe omgeving en toegan-
kelijk voor iedereen.

Het doel van de buurthuiskamers is 
om mensen uit een sociaal isolement 
te halen of dit isolement te voor-
komen. In de buurthuiskamers 
kunnen buurtbewoners elkaar leren 
kennen, waardoor gewerkt wordt 
aan hun sociale netwerk en boven-
dien de buurt wordt versterkt. Het 
overgrote deel van de buurthuiska-
mers is niet gesubsidieerd, waardoor 

het bestaan volledig afhankelijk is 
van giften en donaties.

Vangnet
In de buurthuiskamers kunnen 
mensen terecht voor een kopje 
ko�e, een spelletje, een maaltijd, een 
(pastoraal) gesprek, zingevings-
vragen of bijvoorbeeld tweedehands 
kleding. Op steeds meer locaties 
wordt ook schuldhulp en huiswerk-
begeleiding geboden, aangevuld 
met lokale activiteiten. Zeker voor 
mensen met minder bestedings-
ruimte is zo’n locatie vaak echt een 
vangnet.

Ook online
Voor wie niet aan de deur kan geven, 
heeft het Leger des Heils een moge-
lijkheid gecreëerd om online aan de 
collecte te geven. Op doneren.leger-
desheils.nl is daarover meer infor-
matie te vinden.

Collecte Leger des Heils

COLUMN FRITS RIJPERMAN

De �at aan de Maasstraat is volledig ingepakt. Voor 
Kerst moet hij weer uitgepakt worden en is dan gereno-
veerd. Nu ziet het eruit alsof inpakkunstenaar Christo 
bezig is geweest. Na de Arc de Triomphe in Parijs, was 
IJmuiden aan de beurt, zou je kunnen denken als je hier 
langsloopt, op weg naar de Lange Nieuwstraat. Witte 
strakke doeken bedekken de gevel. Het wit fonkelt in 

het herfstzonnetje. Zou er ook muziek achter de 
gordijnen klinken? Ik stap op één van de werkmannen 
af, Martin heet hij; ,,Waarom is dit zo kunstig ingepakt?” 
Martin vertelt dat hij zo warm kan doorwerken als het 
koud is. Hij lacht vriendelijk, heeft een baseballpetje op 
en steekt er eens een zwaar sjekkie bij op.  Martin 
neemt even de tijd; ,,Het moet voor Kerst klaar zijn en 
we werken z’n zestienen aan dit project. Een hele klus 
hoor.” Het verbaast me dat er geen muziek klinkt van de 
steiger, zoals vroeger. ,,Nou, hoor je dat niet dan? Daar is 
de radio.” Verdomd zeg, ik hoor het nu pas en zie een 
zwarte doosradio aan een paal bungelen. Een �uiste-
rende Eye of the Tiger, denk ik te herkennen. ,,Vroeger 
knalde de Arbeidsvitaminen keihard door de bouw-
plaatsen en werd er ook vaak meegezongen met ene 
Corrie Konings.” Martin weet dat ook nog goed, maar nu 
heeft ieder z’n eigen zender die de ander niet in de weg 
mag zitten, en mag het ook niet zo hard staan vanwege 
de omwonenden die anders de hele dag in de kolere 
herrie zitten. Radio 10 staat op en dat is echt zijn zender, 
omdat het muziek uit zijn tijd is. ,,Hip-Hop niet hoor, dat 
vind ik maar niks. De anderen zetten soms 538 op. Ook 
hebben we wel eens met Volendammers moeten 
werken. Nou, dan hoor je de hele dag Jantje Smit en 
BZN. Daar heb ik een enorme hekel aan, vooral als ze 
mee gaan zingen. Tenminste, ze denken dat ze kunnen 
zingen.” Dan wil ik nog weten of de radio niet harder 
moet als ze tekeer gaan met de breek- en sloophamer, 
anders hoor je niets. ,,Nee, ik doe dan geluiddempers 
op. Oordopjes in doen met je eigen muziek kan ook niet 
vanwege de veiligheid, je hoort dan namelijk ook geen 
gevaar of waarschuwing.”
Mijn lunchwandelingetje zit er bijna op en ik �uit op het 
ritme van mijn stappen onwillekeurig een melodietje; Ik 
krijg een heel apart gevoel van binnen, als jij me 
aankijkt lieve schat. 
Frits Rijperman (e-mail �ts.rijperman@xs4all.nl)

Eye of the steiger

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om 
stergitarist te worden. Hij is teamleider in een 
zorginstelling geworden en speelt voor de lol 
trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends 
en nieuwe hypes in de moderne muziek.

Christo in IJmuiden?

IJmuiden - Zaterdagmiddag 27 
november draaien in de motorenhal 
van het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum de grote motoren van onder 
andere Brons, Kromhout, Industrie en 
Bolnes. Ook staan er veel kleine 
modellen die kunnen draaien. Altijd 
een bijzonder gebeuren. Oordopjes 
zijn beschikbaar.
Leuk om te combineren met een 

bezoek aan de nieuwe tentoonstel-
lingen ‘IJmuiden van badplaats tot 
cruiseport’ en ‘125 jaar papier maken 
in Velsen’.
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Reserveren hoeft 
niet, maar wordt wel aanbevolen.
De museumkaart is geldig. Adres: 
Havenkade 55, IJmuiden.

Motorendraaimiddag 
in Zee- en Havenmuseum

Oordopjes zijn beschikbaar! Foto: aangeleverd
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Regio - Dit voorjaar opende het 
IJmonds Autisme Loket zijn deuren. 
Elke twee weken kan iedereen die 
vragen heeft over autisme er terecht. 

Mensen die zelf de diagnose 
autisme-spectrum-stoornis hebben, 
of hun partners, ouders of omgeving, 
kunnen in een ongedwongen setting 
vragen stellen aan een ervaringsdes-
kundige en een professional van de 
deelnemende organisaties (MEE & de 
Wering, Autisme Noord-Holland, NVA 
Noord-Holland, RIBW K/AM, Voorzet 
en De Heeren van Zorg). Vragen 
kunnen bijvoorbeeld gaan over 
onderwijs, wonen, of werk. Samen 
zoek je naar passende antwoorden.
Ook voor partners en ouders
Wat houdt autisme in? Hoe herken je 
het? Heb je problemen met wonen, 
werk of opleiding? Ben je vastge-
lopen en op zoek naar antwoorden? 
Loop dan eens binnen! Of heeft je 
kind, partner of iemand anders in 
jouw netwerk autisme? De medewer-
kers van het IJmonds Autisme Loket 

kunnen ook helpen om het gedrag 
van iemand met autisme in je omge-
ving beter te begrijpen. Daardoor 
kun je beter aansluiten bij wat 
diegene nodig heeft. 
Waar en wanneer? Elke donderdag in 
de even weken, van 13.00 tot 15.00 

uur in De Schuilhoek, Van Bronck-
horststraat 1 in Heemskerk. 
De ondersteuning is gratis en je 
hoeft je niet aan te melden. Vragen? 
Mail naar ijmondsautismeloket@
autisme.nl

IJmonds Autisme Loket helpt je verder

Elke twee weken kan iedereen die vragen heeft over autisme er terecht. 
Foto: aangeleverd

Gedeputeerde Cultuur, Zita Pels: ,,De 
provincie Noord-Holland is site-
holder voor de Stelling van 
Amsterdam en verantwoordelijk 
voor het behoud en de bescherming 
van het Werelderfgoed. De afge-
lopen 20 jaar heeft de provincie ruim 
30 miljoen euro geïnvesteerd in 
herbestemming en restauratie van 
met name de forten van de Stelling. 
De provincie blijft dat doen, maar wil 

ook kijken hoe de landschappelijke, 
recreatieve en educatieve waarde 
van de liniedijken nog sterker kan 
worden.”

Liniedijken zijn speci�eke onder-
delen van de hoofdverdedigingslinie 
van de Stelling van Amsterdam. 
Deze dijken zijn speciaal aangelegd 
om inundatiewater tegen te houden 
en manschappen met wapens 

konden zich achter de dijk opstellen. 
De liniedijken bestaan uit een 
samenhangend stelsel van onder 
andere sloten, dijklichamen en 
beplanting.

Onderzoek en 
uitvoeringsprogramma
De provincie heeft een onderzoek 
laten doen naar de staat van de linie-
dijken. Dit onderzoek is besproken 
met de eigenaren en beheerders van 
de 10 liniedijken. Deze partijen gaan 
zich inzetten om de liniedijken meer 
beleefbaar en zichtbaar te maken in 
het landschap. Dat doen zij bijvoor-
beeld door het (deels) herstellen van 
het pro�el van de liniedijk, het 
(deels) terugbrengen van oorspron-
kelijke beplanting, herstellen van de 
eenheid sloot-wal-gedekte weg, het 
aanbrengen van markeringen bij 
relevante doorkruisingen of start- en 
eindpunten, het zichtbaar maken 
van wandel- en �etsroutes langs de 
liniedijk en het plaatsen van 
informatiepanelen.
De partijen hebben een uitvoerings-
programma voor de periode 2021-
2025 opgesteld.

Samenwerkende partijen: Provincie 
Noord-Holland, Gemeente Aalsmeer, 
Gemeente Beverwijk, Gemeente Haar-
lemmermeer, Gemeente Uithoorn, 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier, Landschap Noord-
Holland, Natuurmonumenten, Recrea-
tieschap Spaarnwoude, Waternet.

Voor meer informatie: www.stelling-
vanamsterdam.nl.

Regio - De liniedijken die horen bij de Stelling van Amsterdam worden de 
komende jaren hersteld en beter herkenbaar. Eigenaren en beheerders 
van de 10 liniedijken gaan aan de slag met onder andere het herstellen 
van de dijken, de beplanting, markeringen en het beter zichtbaar maken 
van wandel- en �etsroutes.

Liniedijken Stelling van Amsterdam: 
hersteld en meer zichtbaar

Liniedijken zijn speci�eke onderdelen van de hoofdverdedigingslinie van de Stelling 
van Amsterdam. Foto: aangeleverd

Driehuis - Wie nog wil genieten van 
de tentoonstelling ‘Word zo slim als 
een vos’ kan tot en met zondag 28 
november terecht bij het Pieter 
Vermeulen Museum in Driehuis. In 
deze tentoonstelling staat het leven 
van de vos in verschillende leefge-
bieden centraal. Dit alles is vormge-
geven in prachtige diorama’s, speur-
tochten, spannende doorkijkjes en 
�lmpjes. In de weken daarna wordt 
de tentoonstelling afgebouwd en 
wordt de ruimte omgetoverd tot een 
echte Dino-wereld.
Vanaf 28 december is de tentoonstel-
ling ‘Dino’s’ te bewonderen. Deze 
tentoonstelling is geschikt voor alle 
leeftijden. Het belooft een expositie 
te worden waarin veel te doen en te 
beleven is, en waar educatie en 
plezier hand in hand gaan. Vanwege 
de ombouw is het museum van 28 
november tot 28 december gesloten. 
Het museum blijft wel open voor de 
jaarlijks terugkerende Adopteer-een-
kerstboom actie. De museumwinkel 
blijft gedurende deze periode ook 
open van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Is de deur 

dicht, bel dan gewoon even aan. In 
de museumwinkel zijn, naast de 
prachtige en unieke 70-jaar Pieter 
Vermeulen Museumjaarkalender 
2022, tal van leuke hebbedingetjes 
en decembercadeautjes te 
verkrijgen. Ook wordt een speciale 
dino-vitrine ingericht met dino-
cadeautjes om de kinderen mee te 
verrassen. Het natuurpad en de 
bomenroute zijn in deze periode 
zonder reservering te lopen.

Meer informatie is te vinden op 
www.pietervermeulenmuseum.nl

Laatste week tentoonstelling 
‘Word zo slim als een vos’ in PVM

Zondag is de laatste dag van de 
expositie. Foto: aangeleverd

Santpoort - Op vrijdag 3 december 
om 20.00 uur is in ‘t Mosterdzaadje 
de acteur/chansonnier David Vos te 
gast. Samen met de pianiste Nettie 
Krull brengt hij het programma ‘Een 
Tour de Chant’ met daarin aangrij-
pende stukken uit het bezielde en 
bezielende oeuvre van o.a. Jacques 
Brel, Ramses Sha�y en Lennaert 
Nijgh.  David Vos zingt en vertelt 
hartstochtelijk over alles wat allang 
bezongen en verteld is, maar altijd 
de moeite waard blijft om gezongen 
en verteld te worden. 

Ksenia Kouzmenko 
Op  zondag 5 december om 15.00 
uur biedt de pianiste Ksenia Kouz-
menko wel een heel mooi geschenk 
aan het publiek in ‘t Mosterdzaadje. 
Deze alom geprezen pianiste presen-
teert haar cd die in het teken staat 
van de Tsjechische Kerstviering. 
Onder de titel “Vánoce”  speelt zij 
kerstmuziek geschreven door Tsjechi-
sche componisten. Daaronder een 
aantal wereldpremières van muziek 
die onterecht in vergetelheid is 
geraakt. Op het programma staan: 
Josef Suk, Jaroslav Kvapil, Bohuslav 
Martinu, Vitezslav Novak, Jaroslav 
Kricka, Leos Janacek.
Ksenia Kouzmenko wordt internatio-

naal geroemd om haar gevoelige en 
technisch indrukwekkende 
pianospel. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, 023-5378625. Corona 
toegangsbewijs wordt gecontro-
leerd. Collecte na a�oop met richtlijn 
10 euro.

In ‘t Mosterdzaadje: een ’Tour de 
Chant’ en Tsjechische Kerstmuziek

Ksenia Kouzmenko. Foto: aangeleverd

David Vos. Foto: www.nikkibornphotography.nl

IJmuiden - Maandagochtend vroeg 
was de eigenaar van een Mercedes 
kennelijk vergeten zijn auto op de 
handrem te zetten. De auto stond op 
de kade geparkeerd en begon lang-
zaam te rollen in de richting van het 
water. De auto belandde precies 
tussen twee bevoorradingsschepen 

in het water. Er zaten geen mensen in 
de auto. Met behulp van een kraan 
op de kade was men snel in staat om 
de auto weer uit het water te takelen. 
Enige haast was ook geboden, want 
het voertuig blokkeerde de route die 
de cruiseferry van DFDS moest 
a�eggen bij aankomst in IJmuiden. 

Dat ging allemaal net goed, de crui-
seferry arriveerde om kwart over 
negen en drie kwartier daarvóór was 
de klus geklaard. 

Zaterdag gebeurde in Haarlem iets 
soortgelijks, ook daar rolde een auto 
van de kade af het water in.

Auto rolt van de kade af





‘Denk ook aan senioren die 
geen QR-code hebben’

Met de aankondiging van 
het kabinet om de ander-
halve meter regel af te 
schaffen en meer moge-
lijkheden voor onder meer 
theater en concertzalen, 
lijkt het oude leven stuk-
je bij beetje weer meer in 
beeld te komen. Toch ko-
men er bij seniorenorga-
nisatie KBO-PCOB ook 
zorgelijke berichten bin-
nen. Het coronatoegangs-
bewijs, met bijbehoren-
de QR-code, waarmee je 
moet bewijzen dat je toe-
gang tot horeca en thea-
ter mag krijgen, zorgt na-

melijk voor de nodige on-
rust bij senioren.

Marcel Sturkenboom, di-
recteur KBO-PCOB: ,,Niet 
iedereen weet hoe je de 
code op de telefoon kan 
krijgen, of heeft zelfs de 
mogelijkheid niet. Men 
bezit simpelweg niet een 
(geschikte) smartphone of 
is niet digivaardig genoeg. 
Maar ook tegen de papie-
ren variant wordt als een 
berg tegenop gezien.”

Want nu al blijkt dat aan-
vragen van de (papieren) 

QR-code niet altijd even 
makkelijk gaat. Zo heeft 
niet iedere gevaccineer-
de aangegeven dat diens 
prikgegevens gedeeld mo-
gen worden, wat nodig is 
om een QR-code te krijgen. 
Ook gebeurt het dat seni-
oren, die niet via de GGD 
gevaccineerd zijn, van het 
kastje naar de muur ge-
stuurd worden. Sturken-
boom: ,,Het zou fijn zijn 
als hier een oplossing voor 
gevonden wordt. Het zou 
erg jammerlijk zijn dat ie-
mand die gevaccineerd is, 
die snakt naar contact en 

gezelligheid met anderen, 
alsnog hiervan uitgesloten 
wordt omdat een QR-code 
ontbreekt.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen le-
den is KBO-PCOB de groot-
ste seniorenorganisatie 
van Nederland met een 
sterk netwerk van lokale 
afdelingen. Met senioren 
die betrokken en van be-
tekenis zijn voor elkaar en 
voor de samenleving. (fo-
to: Pixabay)

Liefdevol gewikkeld 
in een wade

Het gebruik van een wade na 
iemands overlijden is al eeu-
wenoud. Tot het begin van de 
19de eeuw was er nog geen 
sprake van een kist en werd 
elke overledene gekleed in 
een doodshemd en daarna 
in een wade gewikkeld.  
Dit gebruik verdween in Ne-
derland bij de introductie 
van de doodskist. Wettelijk 
werd bepaald dat een overle-
dene in een kist begraven of 
gecremeerd moest worden.
Deze wet is in 1991 op dit 
punt veranderd. Sindsdien 
is het mogelijk de overle-
dene in een wade te wikke-
len, zonder kist, wel op een 
baarplank met opstaande 
randen.
Om verschillende redenen 
kan hiervoor worden geko-
zen. Godsdienstige, maar 
ook om milieuredenen, om-
dat hiermee minder hout 
wordt gebruikt en de bossen 
worden ontzien. Ook zijn er 
mensen die uit verbonden-
heid met andere culturen 
deze keuze maken.
Maar vaak is het gewoon een 
gevoelskwestie. Een kist sluit 
je helemaal af. Een kist kan 
worden ervaren als koud, 
hard of benauwd. 
Wettelijk is het verplicht dat 
met de lijkwade het hele li-
chaam van de overledene 
kan worden toegedekt als 
wordt verbleven in de open-
bare ruimte. Tijdens het af-
scheid en bij de condoleance 

kan de wade weer worden 
geopend.
Als reactie op deze ontwik-
kelingen zijn vormgeefsters, 
weefsters en textielontwer-
pers met allerlei soorten 
lijkwaden gekomen, meestal 
gemaakt van natuurlijke ma-
terialen. 

Maar het komt ook voor dat 
iemand zelf een mooi kleed 
heeft dat als lijkwade kan 
dienen. Of zoals iemand mij 
liet zien een prachtig bed-
densprei dat daarvoor al 
klaar lag. 

Liefdevol te worden omhuld 
in een wade, is een waardig 
alternatief voor een kist bij 
een persoonlijk afscheid.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Planetenweg 52, IJmuiden 
0255-520035

www.kunstgebitservice.info

Planetenweg 52, IJmuiden 

www.kunstgebitservice.info

Daar werd op de deur geklopt,

hard geklopt, zacht geklopt!

Wie stond daar voor de deur?

En man met roetvegen en een goed humeur!

Achter hem zag ik een witte schimmel staan, 

Daarop zat een oude man met een rode mantel aan! 

“Kunt U ons  alstublieft  helpen mijnheer,

de kunsttanden van Sinterklaas doen hem zo zeer!“

“Kom maar snel naar binnen“, zei ik,

O dank U ,zei de goed Heiligman met een snik.

Zijn boven kunstgebit was helemaal gespleten, 

dat doet erg zeer met pepernoten eten.

Sint heeft in zijn jonge jaren nogal veel gesnoept, 

Zijn eigen tanden zijn er door het eten van taaitaai uitgefl oept.

Sindsdien draagt Sinterklaas een gebitsprothese, 

Die is nu kapot, daarom moesten we volgens iedereen 

bij van der Linde wezen!

“Natuurlijk ga ik hem nu snel voor u repareren,

Zodat uw glimlach weer op uw gezicht zal terugkeren!“

Dank u wel zei de de Sint nadien, 

“Wilt U nog een cadeautje van mij misschien?“

“Nee, ik  ben nu al helemaal tevreden goede Sint,

dat ik u heb kunnen helpen maakt mij blij als een kind“ 

“Dan wens ik U nog veel klandizie! 

U bent een vakman, U werkt heel precisie!“

De Sint zegt nu voortaan tegen iedereen,

want hij kan weer lachen en eten net als voorheen,

dat je voor een optimale gebitsprothese, 

bij de Tandprotheticus van der Linde moet wezen!

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.
Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.
Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Heeft u voetklachten?

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

 Wilt u graag vaker 
post  ontvangen?

Schrijf dan met een vrijwilliger 
die uw interesses deelt.

088 344 2000  
ouderenfonds.nl/
schrijfmaatje

Meld u gratis aan.
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De coronacrisis heeft veel gevraagd 
van maatschappelijke organisaties. 
Ze hebben veel (veer)kracht getoond 
en onderstreept hoe hard ze nodig 
zijn in onze samenleving. Denk 
bijvoorbeeld aan zorgboerderijen, 
voedselbanken en buurthuizen waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Veel activiteiten moesten op een 
alternatieve manier georganiseerd 
worden, en ook veel dingen zijn 
noodgedwongen blijven liggen. 
Zoals het opknappen van binnen-
ruimtes en het organiseren van 
uitstapjes of evenementen voor de 
doelgroep. NLdoet is hét moment 
om deze belangrijke activiteiten waar 
eerder geen tijd voor was uit te 
voeren.

Ertoe doen
Maatschappelijke organisaties 
kunnen met deelname aan NLdoet 
ertoe doen en mensen laten voelen 
dat ze ertoe doen. Het biedt de 
mogelijkheid om nieuwe contacten 
te leggen, extra werk te verzetten 

met nieuwe vrijwilligers en de orga-
nisatie in de schijnwerpers te zetten. 
Deelnemende verenigingen en stich-
tingen kunnen bij het Oranje Fonds 
een bijdrage van maximaal 350 euro 
aanvragen voor bijvoorbeeld cate-
ring en materialen. Dit is mogelijk tot 
en met 31 januari 2022.

Niet gemakkelijk
,,De coronacrisis heeft diepe impact 
gehad, ook op maatschappelijke 
organisaties. Het was niet altijd 
gemakkelijk om hun vrijwilligers aan 
het werk te houden en nieuwe vrij-
willigers te vinden”, vertelt Sandra 
Jetten, directeur Oranje Fonds.

“NLdoet is ieder jaar een moment 
voor deze organisaties om nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers te vinden 
en bergen werk te verzetten. Dit jaar 
is dat nog belangrijker dan voorheen. 
We hopen dan ook dat veel organisa-
ties gebruik gaan maken van de kans 
om een activiteit aan te melden voor 
NLdoet.”

Oranje Fonds zoekt activiteiten 
voor NLdoet 2022
Alle maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen vanaf vandaag 
weer hun activiteiten aanmelden voor NLdoet 2022. Het Oranje Fonds 
maakt het voor alle stichtingen en verenigingen die nieuwe vrijwilligers 
kunnen gebruiken weer mogelijk om mee te doen aan de grootste vrijwil-
ligersactie van ons land. Aanmelden voor de 18e editie op 11 en 12 maart 
2021 kan via NLdoet.nl.

NL Doet is volgend jaar op 11 en 12 maart. Foto: Oranje Fonds

Regio - Het valt de boswachters van 
Landschap Noord-Holland op dat er 
deze herfst veel bosvruchten uit het 
bos op de buitenplaats Leyduin in 
Vogelenzang verdwijnen. Boswachter 
Jeroen Engelhart: ,,Een klein beetje 
mag. Maar wanneer je eikels, kastanjes 
en andere nootachtige in grotere 
hoeveelheden meeneemt, ontneem je 
vogels en zoogdieren ook hun winter-
voorraad. En dat hoeft niet.”

De winter doorkomen
Eekhoorns en muizen en vogels lusten 
ze graag: en zeker nu er dit jaar nauwe-
lijks eikels en beukennootjes zijn, 
moeten de dieren het doen met ‘dat 
wat er is’. Boswachter Jeroen: “Door de 

late vorst in het voorjaar was er minder 
bloesem en zijn er nu minder 
vruchten. Hierdoor krijgen zoogdieren 
en vogels mogelijk een zware winter. 
Tijdens de wintermaanden eten ze 
bosvruchten en nootachtige om in 
leven te blijven.” Maar ook zaden van 
bloemen zijn belangrijk voor vogels 
die hiervan leven. En voldoende 
muizen trekken op hun beurt ook 
weer uilen en buizerds aan en zo is de 
kringloop rond èn gezond.

Beschermd
,,Het bos is geen tuincentrum waar je 
decoratiemateriaal en eten vandaan 
kunt halen,” zegt boswachter Jeroen. 
Eekhoorns lusten graag dennenappels 

en hazelnoten, de Vlaamse gaai en 
houtduif eten eikels. Het ree vindt 
beukennootjes en eikels lekker. Hulst 
en taxus dragen volop bessen in het 
najaar. De paddenstoelen en het 
groene mos zijn ook schitterend om te 
zien. Het zijn een paar voorbeelden 
van wat het bos te bieden heeft. 
Bossen zoals de buitenplaats Leyduin 
zijn beschermd. Een natuurlijk bos 
zorgt zelf voor verjonging en voedsel 
voor de in het bos levende dieren. De 
eikels en kastanjes die neervallen zijn 
daarbij onmisbaar. Want wat er niet 
meer is, kan zich ook niet ontwikkelen 
tot een mooi statig oud bos. 
Boswachter Jeroen: ,,Een paar 
bosvruchten of bladeren die los op de 
grond liggen, mee naar huis nemen 
zou toch voldoende kunnen zijn? En 
het na a�oop weer terug naar het bos 
brengen is ook een oplossing want 
dan kan het toch nog ten goede 
komen aan de natuur.”

Om er voor te zorgen dat dit unieke 
bos zo kan blijven bestaan, is het 
nodig dat we dit met elkaar goed 
beschermen. Met het massaal 
weghalen van voedsel uit de natuur 
duperen we dieren die het nodig 
hebben om de winter door te komen. 
Boswachter Jeroen benadrukt: ,,Onze 
stelregel is daarom: een handjevol 
voor eigen gebruik wordt gedoogd, 
blijf op de paden èn geniet vooral van 
die mooie natuur!”

Oproep: laat wintervoorraden
in het bos liggen voor de dieren

Een natuurlijk bos zorgt zelf voor verjonging en voedsel voor de in het bos levende 
dieren. De eikels en kastanjes die neervallen zijn daarbij onmisbaar. Foto: Menno 
Schaefer

Bloemendaal - Op zondag 28 
november gaat Annemike van der 
Meiden voor in een religieuze bijeen-
komst in de Kapel, Potgieterweg 4, 
2021 CT in Bloemendaal om 10.30 
uur. 
Tersprake komen de begrippen 
‘heiligheid en heiliging’ naar aanlei-
ding van het laatst boek van haar 
vader, Anne van der Meiden (1929-
2021): ‘Omzien aan de scheiding’. Het 
gaat over heiligen uit zijn jeugd in de 
stad Enschede waar hij opgroeide.  
Gewone mensen die het goede 
deden, soms tegen de stroom van de 
tijdgeest in.

In het voorwoord schreef hij: ‘Ik zocht 
een soort Leitmotiv voor de beschrij-
ving van mijn levenstijd en dat vond 
ik in dat merkwaardige begrip ‘heilig, 
maar dan niet in strikt religieuze 

betekenis.’ Over dat ‘heilige’ meer op 
zondag 28 november en het boek 
neem ik mee om uit te delen. AvdM

Annemike van der Meiden (1959) 
begon in 1982 bij het Albert 
Schweitzer Fonds, werkte van 1992 
tot 2014 als voorganger en als gees-
telijk verzorger, studeerde theologie 
en schreef een aantal boeken.  Sinds 
2014 is zij volledig afgekeurd 
vanwege complicaties door diabetes 
mellitus type 1 maar schrijft en gaat 
soms voor. Annemike heeft twee 
volwassen kinderen en is getrouwd 
met Marinus den Oudsten. Sinds 
2017 woont zij in de Augustanahof in 
Amsterdam, een vorm van wonen 
met jong en oud met als motto: 
omzien naar elkaar en naar de buurt.
Voor meer informatie: www.dekapel-
bloemendaal.nl

Lezing in De Kapel in Bloemendaal

Regio - Zorg voor ouderen die, 
bijvoorbeeld na een operatie, tijde-
lijk niet thuis kunnen wonen, is 
vanaf nu in de regio Midden-Kenne-
merland nog beter geregeld. Op 1 
november is het digitale portaal 
live gegaan waarmee verwijzers 
(zoals huisartsen en verpleegkun-
digen in het ziekenhuis) tijdelijke 
zorg voor deze patiënten kunnen 
regelen. De verwijzer kan op het 
portaal de actuele beschikbaarheid 
van plekken in de ouderenzorg 
direct inzien en meteen boeken.

De transferverpleegkundigen in het 
RKZ maken veel gebruik van het 
portaal. Hun ervaringen zijn tijdens de 
pilotfase meegenomen om het 
portaal nog verder te verbeteren. Ook 
de huisartsen in Midden-Kennemer-
land waren nauw betrokken bij de 
ontwikkeling. Er zijn daarnaast 
webinars georganiseerd voor alle 
huisartsen in de regio om ze bekend 
te maken met de werking en de 
achtergrond van het portaal.

Tijd en rompslomp besparen
Voorheen was het regelen van een 
tijdelijke verblijfplaats voor ouderen 
een intensief traject. Voor het vinden 
van een plek moesten verwijzers zelf 
zorgaanbieders in de regio bellen om 
de beschikbaarheid te controleren. 
Daarna moesten telefonisch diverse 
vragen beantwoord worden en docu-
menten opgestuurd. En dan nog was 
het onzeker of er op korte termijn plek 
was voor de patiënt.

Het nieuwe portaal stelt verwijzers in 

staat om na een aantal online vragen 
in één oogopslag te zien waar plaats 
is. Ze kunnen direct een plek in de 
regio boeken. De patiënt kan meestal 
nog diezelfde dag opgenomen 
worden. ,,Wat voor hotelkamers al veel 
langer kan, is nu ook mogelijk voor 
ouderen die tijdelijke zorg nodig 
hebben. Dit gaat ons veel tijd en 
rompslomp besparen,” aldus Gera 

Strijker, huisarts in Midden-Kennemer-
land. ,,Door het e�ciëntere aanvraag-
proces, kan de schaarse capaciteit ook 
beter benut worden”.

Zorgverzekeraars en andere zorgin-
stellingen uit de regio zijn enthousiast 
over het initiatief. De ambitie is om de 
kennis over het portaal ook te delen 
buiten de regio.

Tijdelijke zorg voor
ouderen sneller geregeld

Gera Strijker, huisarts en bestuurslid HV-MIK, portefeuille ouderenzorg en Joost van 
Ellinkhuizen, directeur Zorg ViVa! Zorggroep drukken op de knop om het digitale 
portaal in werking te zetten. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Brabant; 7. krachtig (invloed-
rijk); 12. niet vastgezet; 13. stadion van Ajax; 14. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. geestdrift; 19.
sprookjesfiguur; 21. godsdienst (afk.); 22. Koreaans automerk;
24. soort dementie; 27. standaard aantal slagen bij golf; 28.
balsport te paard; 30. gelijke stand bij tennis; 31. een explosief;
32. smeervloeistof; 33. insect; 35. tanden en kiezen; 37. plaats
in België; 38. wielrenner achter een motor; 41. schutsluis; 42.
te midden van; 44. insect; 46. uitvinder van de telefoon; 47.
snaarinstrument; 48. keeper; 49. melkklier; 50. ingegeven
gedachte (plan); 52. korte herenoverjas; 54. oosterse markt;
56. ambacht; 58. keurig; 61. administratie (afk.); 62. houten
blaasinstrument; 64. wortel (gewestelijk); 65. ver (in samenstel-
ling); 67. bergweide; 68. woud; 70. bladader; 72. ledemaat; 73.
het aannemen van een kind; 76. hoofddeksel; 77. vanaf (afk.);
78. Australische struisvogel; 79. deel van een trap; 81. universi-
teitsbibliotheek (afk.); 82. wees gegroet (Lat.); 83. interest; 84.
ieder; 86. door ouderdom versleten; 87. tekengerei.

Verticaal 1. elektronisch betaalmiddel; 2. grote kledingmaat
(afk.); 3. afgemat; 4. rivier in Spanje; 5. bedorven (smerig); 6.
bekende Braziliaanse oud-voetballer; 7. knaagdiertje; 8. bin-
nenplaats; 9. loshangende blouse; 10. int. autokenteken Tur-
kije; 11. zacht gekerm; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18. zang-
stem; 20. rivier in Utrecht; 21. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 23. Spaanse landvoogd; 25. schor; 26. nijlreiger;
27. klein meertje; 29. olympische spelen; 32. vastzetten in de
gevangenis; 34. uitroep van schrik; 36. dag waarop het niet
loopt; 37. onnozel persoon; 39. pauselijke driekroon; 40.
scheepsexploitant; 42. deel van voet (mv.); 43. adellijk persoon;
45. gordijnrail; 46. verfrissing; 51. waterkering; 53. klap of slag;
54. vroeger naam voor Jakarta; 55. trekkende vis; 56. verleide-
lijke vrouw; 57. plaats in Japan; 59. militair voertuig; 60. een op
honkbal gelijkende sport; 62. fijn geweven stof; 63. kleine wilde
duif; 66. tijdperk; 67. voormalige Haagse voetbalclub; 69. soci-
aal economische raad (afk.); 71. mannetjeshond; 73. slot-
woord; 74. kampeerverblijf; 75. ontkenning; 78. eerste vrouw;
80. bijbelse hoge priester; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
vogel.

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

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

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 1 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 

Een sinterklaasfeest vieren zonder 
wat lekkers op tafel? Voor Tess is het 
denkbaar, maar voor kinderen uit 
gezinnen die het niet zo breed 
hebben, is het soms bittere realiteit. 
Toen Tess thuis met haar moeder 
sprak over de spreekbeurt die ze in 
de klas moest gaan houden, kwamen 

ze op het thema voedselverspilling. 
Nog wat later richtte ze zich nadruk-
kelijk op het werk van Voedselbank 
Velsen, waar wekelijks voedselpak-
ketten worden samengesteld om uit 
te delen aan inwoners die het even 
niet lukt dagelijks voldoende voedsel 
op tafel te zetten. Tess begon zich te 

verdiepen in deze organisatie. Wat 
doen ze er precies en hoe belangrijk 
is dat? Het leverde een goed onder-
werp op voor haar spreekbeurt, die 
ze op 12 november hield in haar klas 
op basisschool Het Kompas. Met een 
prima beoordeling op zak besloot 
Tess om nog een stapje verder te 
gaan. Ze trekt zich het lot van de 
kinderen zeer aan en startte, met 
hulp van haar ouders, een 
inzameling.

Eerst maakte ze een folder voor haar 
schoolgenoten, waarin ze uitlegde 
wat de bedoeling was. In de klassen 
verschenen kratjes, waarin lekker-
nijen gedoneerd konden worden. 
Het leverde twee volle kratten op. De 
vader van Tess deed er nog een 
schepje bovenop. Vanuit zijn bedrijf 
Van Laar Maritiem doneerde hij 
Chocomel, slagroom en pepernoten. 
Zelf bekostigde Tess van haar spaar-
geld nog een aantal chocoladeletters 
en dit alles bracht ze dinsdag 
persoonlijk naar Voedselbank Velsen. 

Ze hoopt dat anderen haar voor-
beeld volgen en bij het doen van de 
boodschappen voor de feestdagen 
wat extra lekkers meenemen om aan 
Voedselbank Velsen te doneren. 
Binnenkort starten ook twee andere 
acties voor dit doel. In de Engelmun-

duskerk in Velsen-Zuid staat een 
inzameling gepland en ook gymna-
sium Felisenum gaat in de laatste 
week voor de kerstvakantie voedsel 
inzamelen. Dankzij al die donaties 
heeft iedereen dit jaar wat lekkers op 
tafel met de feestdagen.

IJmuiden - De 9-jarige Tess van Laar heeft dinsdag een �inke hoeveelheid 
lekkernijen overhandigd aan de medewerkers van Voedselbank Velsen. 
De etenswaren zamelde ze in op school nadat ze een spreekbeurt over dit 
thema had gehouden.

Tess (9) zamelt lekkers in voor Voedselbank Velsen

Tess bij de overhandiging van haar ingezamelde lekkers bij de Voedselbank.

Alle ingezamelde lekkernijen. Foto’s: aangeleverd
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Dagje uit met de familie in Haarlem? Bezoek het Winter Wonderparadijs!
HAARLEM – Een overdekte 
ijsbaan, een kerstmarkt (mét 
gluhwein), live muziek en 
meet & greets met de groot-
ste kinderhelden zoals Spider-
man en Elsa uit Frozen. Klinkt 
goed? Je vindt het allemaal op 
één plek bij het Winter Won-
derparadijs Haarlem in het 
Reinaldapark!

Geniet jij al volop van de don-
kere dagen en bijbehorende 
gezelligheid? Dan is het Win-
ter Wonderparadijs in het Rei-
naldapark (bij het Pannenkoe-
ken Paradijs, Reinaldapad 10 
in Haarlem) echt iets voor jou. 
Nog tot en met zondag 9 ja-
nuari kun je als liefhebber van 
gezelligheid en warme sferen 
er helemaal je lol op. 
Goed om nog te weten wat be-
treft de coronaregels: de ijs-
baan sluit dagelijks om 20.00 
uur (i.p.v. 22.00 uur) en een 
QR-code of negatieve test is op 
het hele terrein verplicht.

Zo vind je er:

• Een overdekte ijsbaan
De schaatsbaan is dagelijks 
open van 11.00 uur tot 20.00 
uur. Heb je je eigen schaatsen 
mee? Dan betaal je 5 euro en-
tree, anders 6,50 inclusief ge-
huurde schaatsen. Kinderen 
tot 12 jaar mogen op maan-
dag en dinsdag gratis schaat-
sen na een pannenkoek (alleen 
geldig buiten de kerstvakan-

tie). Bind die ijzers maar on-
der en geniet! 

• Kerstmarkt
Gek op kerstmarkten? Daar-
voor hoef je dit jaar niet naar 
Duitsland, je vindt een van de 
gezelligste kerstmarkten ge-
woon in Haarlem! Struin over 
de markt met degenen die jij 
liefhebt. Lekker snuffelen tus-

sen de kersthuisjes, kleding 
en must-have kerstartikelen 
voor kerst 2021. Even bijko-
men van alle pracht en praal 
doe je met een gluhwein en 
Spaanse churros!

De kerstmarkt is gratis en elk 
weekend open tussen 11.00 en 
18.00 uur. In de kerstvakantie 
is de markt er zelfs elke dag.

• Meet & Greet voor kinde-
ren

Voor kinderen is er elke woens-
dag- en zondagmiddag wel een 
heel bijzonder programma bij 
het Winter Wonderparadijs in 
Haarlem: dan kunnen zij hun 
grootste helden namelijk ont-
moeten! Denk aan Elsa uit Fro-
zen of Spiderman. Hoe gaaf 
is dat?

• Kleurplatenwedstrijd
Nog een leuk extraatje voor 
kinderen: de mooiste kleur-
platen (via Pannenkoekenpa-
radijs.nl te downloaden) die 
uiterlijk 26 december worden 
ingeleverd bij het Pannenkoe-
ken Paradijs, maken kans op 
leuke prijzen! Op 31 decem-
ber wordt de winnaar bekend-
gemaakt via Instagram en Fa-

cebook.

Natuurlijk is een Winter 
Wonderparadijs niet com-
pleet zonder de mooiste 
kerstbomen, gezelligste 
kerstversiering, live mu-
ziek (op zondagmiddag) en 
vuurkorven waar je heer-
lijk van in winterse sfe-
ren komt. Voor gezellig-
heid ga je dus nog tot en 
met zondag 9 januari naar 
het Winter Wonderparadijs 
met ijsbaan en kerstmarkt 
in het Haarlemse Reinalda-
park!

Kĳk voor een sfeerimpressie 
op Rodi.nl/regio/Haarlem.

■ (FOTO: AANGELEVERD)
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Tornooiopzet
De honkbalweek gaat naar acht 
dagen, met drie wedstrijden per dag 
en de �nale van het toernooi op vrij-
dagavond 15 juli 2022. De beslissing 
om de Honkbalweek te verkorten is 
mede tot stand gekomen door de 
wens van de organisatie om alle 
honkballiefhebbers in Nederland van 
het toernooi te kunnen laten 

genieten en speciaal daarom is de 
KNBSB bereid het competitiepro-
gramma in Nederland in het 
weekend van 9 en 10 juli stil te 
leggen.
Om aan te sluiten bij de internatio-
nale ontwikkelingen en de koers van 
de World Baseball and Softball 
Confederation (WBSC), zullen de 
wedstrijden tijdens de Honkbalweek 

Haarlem zeven innings lang zijn. Met 
deze beslissing is het mogelijk om 
drie wedstrijden per dag te kunnen 
faciliteren en levert het toernooi 
meer ruimte voor momenten van 
beleving en vermaak passend bij de 
Honkbalweek Haarlem.

Deelnemers
De Honkbalweek gaat er van uit dat 

we ook in 2022 weer met zes teams 
zullen spelen. Vooralsnog hebben 
Nederland, Chinese Taipei, Japan en 
Italië hun deelname toegezegd. Met 
twee andere deelnemende landen 
verkeren de onderhandelingen 
momenteel in een vergevorderd 
stadium.

Volgens Guus van Dee, voorzitter van 
het organisatiecomité, waren veran-
deringen noodzakelijk. ,,De verande-
ringen komen vooral voort uit ons 
streven, naast natuurlijk onze trouwe 
bezoekers, meer en ook nieuwe fans 

te bereiken. Bovendien liepen de 
sponsorinkomsten licht terug. We 
hebben daarom het sportmarketing-
bureau ByBP gevraagd naar de opzet 
van ons toernooi en de toekomst te 
kijken. Daarnaast hebben we onze 
samenwerking met de KNBSB geïn-
tensiveerd. Dat alles heeft tot boven-
staand resultaat geleid, waarbij 
honkbal centraal staat, maar er ook 
ruimte is voor vernieuwende 
elementen, zoals een All-Star Game, 
een Home-run Derby of andere 
verrijkingen van ons toernooi.’’

De Honkbalweek Haarlem verandert. Na een door COVID-19 afgelaste editie in 2020, keert de Honkbalweek 
Haarlem vrijdag 8 juli 2022 terug in een gewijzigde opzet. In samenspraak met de Koninklijke Nederlandse 
Baseball- en Softballbond (KNBSB) heeft de toernooiorganisatie besloten een aantal veranderingen door te 
voeren waardoor het toernooi nog beter en aantrekkelijker wordt.

Honkbalweek Haarlem verandert
Een foto die werd genomen op de Honkbalweek van 2019. Foto: aangeleverd

Het kerstlichtje wordt verkocht voor 
10 euro via de webwinkel van Stem 
in de Stad en het Kunstcentrum 
Haarlem. Dit jaar krijgen ook 
bedrijven in Haarlem en omgeving 
de mogelijkheid om het kerstlichtje 
in grotere aantallen te bestellen om 
in hun kerstpakket op te nemen of 
om als kerstcadeau weg te geven.
De opbrengst van de kerstlichtjes 
gaat naar de projecten van Stem in 
de Stad, onder andere naar de maal-
tijdenvoorziening (een warme maal-
tijd voor een gast van Stem kost € 
7,-). Stem in de Stad is juist in de 
donkere wintermaanden een huis 
waar Haarlemmers samen het licht 
van kerst kunnen delen.

Bas Dortmundt, eigenaar Brouwers-
kolkje Exclusief, heeft het kerstlichtje 

al opgenomen in zijn kerstpakketten-
service. “Wij vinden het �jn om iets 
typisch Haarlems toe te voegen in 
onze pakketten, bovendien dient het 
kerstlicht een goed doel, Stem in de 
Stad de organisatie die niet gemist 
kan worden in Haarlem.“
Stem in de Stad is opgericht door de 
bevlogen dominee Jurjen Beumer, hij 
creëerde een bruisende en veilige 
ontmoetingsplek voor kwetsbare 
Haarlemmers die het moeilijk 
hebben en die niet altijd gehoord of 
gezien worden. Stem in de Stad is al 
meer dan 25 jaar een gastvrije 
ontmoetingsplek in het hart van de 
stad die het christelijk oecumenische 
denken als bron hanteert.
Stem in de Stad voert wekelijks met 
12 medewerkers en 140 vrijwilligers 
een groot aantal projecten uit, varië-
rend van begeleiding van mensen in 
psychische nood en hulp voor 
verslaafden en asielzoekers op hun 
tocht naar hun nieuwe bestaan. 

Jaarlijks vinden meer dan 1.000 Haar-
lemmers de weg naar Stem in de 
Stad. Zie ook www.stemindestad.nl

Regio - Voor de derde keer in haar bestaan brengt Stem in de Stad tijdens 
de kerstperiode een kerstlichtje op de markt. Met de aanschaf van dit 
kerstlichtje ondersteunen de kopers het werk van Stem in de Stad. Deze 
oecumenische stichting is al meer dan 25 jaar een gastvrije ontmoetings-
plek voor Haarlemmers die niet altijd gezien en gehoord worden. Illus-
trator Eric J. Coolen tekende voor de waxinehouder met LED lampje de 
skyline van Haarlem en Bies van Ede schreef er een toepasselijk gedicht bij.

Kerstlichtje Stem in de Stad 
geeft Haarlemmers steun

Ontwerp Eric J Coolen voor kerstlichtje Stem in de Stad. Foto’s: aangeleverd

Bas Dortmundt pakt kerstlichtjes Stem 
in de Stad in voor kerstpakketten 
Brouwerskolkje

Regio - Op donderdag 2 december 
is Frank Kraaijeveld, voorman van de 
legendarische Bintangs, te gast bij 
het Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland. Hij zal voor-
lezen uit zijn onlangs verschenen 
boek Be Frank waarover hijzelf zegt:
,,Je moet  de Bintangs zien als een 
soort Tour de France. Een felle start 
als jonge band. Muzikanten 
kwamen en vielen af. In een straf 
tempo de heuvel op, met een 
rotvaart naar beneden. Hoge 
pieken, diepe dalen. Ruig en opwin-
dend, soms met valpartijen. Dit is 
het roerige verhaal over 60 jaar 
Bintangs. We zijn nu bezig met de 
eindsprint naar de toekomst.”
Frank Kraaijeveld is een gemakkelijk 
spreker, die vol zit met verhalen uit 
het roemruchte verleden van de 

Bintangs. Samen met het publiek 
zullen vanavond herinneringen uit 
die tijd opgehaald worden. Daar-
naast zal hij ook enkele nummers 
uit het omvangrijke Bintangs-reper-
toire ten gehore brengen.

Voor wie het boek na a�oop wil 
aanscha�en geldt alleen dan de 
speciale ledenprijs van € 25,–
BHK-gebouw, Groenelaan 74 Bever-
wijk. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30. Toegang: € 7,– (HGMK-leden 
€ 2,50)  inclusief ko�e. Er is een 
beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.
Aanmelding is verplicht; reserveren 
via de website hgmk.nl
Bij de entree wordt de corona-
QRcode gecheckt.
Foto: aangeleverd

Frank Kraaijeveld unplugged








