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ALTIJD DE HOOGSTE PRIJS
Door Arita Immerzeel 

Ondanks de vele ongewenste 
regenval werd de Castle Christmas 
Fair goed bezocht. Auto’s in diverse 
prijsklassen, veelal uit het hoogste 
segment, werden door verlichte 
medewerkers naar één van de omrin-
gende grasvelden naar een betaalde 
parkeerplaats geleid.

Hebbedingen
Een rondgang over onze mooie 
sfeervolle buitenplaats biedt uitzicht 
op vele kramen vol hebbedingen. 
Uiteraard veel kerstspullen, van 
kleine boomhangertjes tot grote 
zaken als kerstvazen met boom-
takken vol rode appeltjes. Een 
winterjas of wollen sjaal nodig? Het 
aanbod is overweldigend. Een grote 
kraam toont foto’s van luxe veranda’s 

en houten overkappingen. De prijs 
begint bij ongeveer vijfduizend euro, 
legt de verkoper uit aan een geïnte-
resseerde bezoeker. Voor de inwen-
dige mens is er voor elk wat wils. Een 
glaasje prosecco vanaf 7 euro 50 per 
glas of een warme chocomel voor 4 
euro 50. Er zijn chocoladetru�els en 
fudge in vele smaken, er zijn 
kroketten en bitterballen. De friet-
kraam heeft de langste rij. De regen 
lijkt niemand te deren. Het huis zelf is 
gevuld met onder andere schilder-
kunst, jam in alle soorten, kerst-
boomhangers uit de vijftigerjaren, 
handcrème en biologisch honden-
voer. In een dichte witte kraam met 
een groot rood kruis bij de vijver 
zitten Manuele Broek en Uk Vergonet 
bij een kachel warm te worden. ,,We 
kregen het koud, vandaar. Onze 
EHBO-diensten bestaan tot nu toe uit 

snijwonden bij de kraamhouders en 
schaafwonden bij bezoekers, die 
uitgleden over natte bladeren. We 
zijn zelf ook over de markt gelopen 
en wat is het hier sfeervol, mooi en 
gezellig!”, aldus Manuela.

Boven verwachting
Velsenaren Pim en Riet zijn uiteraard 
op de �ets gekomen en vertellen 
enthousiast over hun bezoek aan de 
kerstmarkt. ,,Het was boven verwach-
ting! Verrassend, want er was ook 
muziek, een band, een koor en zelfs 
een modeshow,” aldus Pim. Riet was 
niet van plan iets te kopen, maar heeft 
leuke spullen gescoord. ,,Een uiltje om 
vogelbollen aan te hangen, poppetjes 
voor in de kerstboom voor alle klein-
kinderen en een grote streng kno�ook 
voor onszelf.” Het stel, dat elkaar 
toevallig ook op Beeckestijn voor het 
eerst ontmoette, dronk een glaasje 
glühwein om alvast in de kerststem-
ming te komen. De regen lijkt ook hen 
niet te deren ,,Schrijf maar dat het 
mooi en gezellig was. Wat hebben we 
dit soort dingen gemist in coronatijd!”

Velsen-Zuid - Buitenplaats Beeckestijn kleurde 17 tot en met 20 
november groen en rood en er vielen grote witte sneeuwvlokken op het 
historische landgoed. Althans, zo valt de sfeer te omschrijven, die gedu-
rende de vier dagen durende kerstmarkt aanwezig was. Grote lampen 
kleurden bomen, het gebouw en de tenten in de kerstkleuren.

Castle Christmas Fair sfeervol en 
gezellig ondanks de regen

Sfeervol en drukbezocht ondanks de regen. Foto Arita Immerzeel

IJmuiden - Frederik Ambachtelijke 
Friet in IJmuiden heeft de titel beste 
cafetaria provincie Noord Holland 
gewonnen. De verkiezing werd geor-
ganiseerd door https://www.horeca-
prijzen.nl en met ruim tachtig deel-
nemers, is Frederik Ambachtelijke 
Friet dit jaar winnaar geworden in de 
Gemeente Velsen en ook de 
Provincie Noord Holland, in de cate-
gorie Beste Cafetaria 2022. Tevens 

ontvingen zij een klantwaardering-
cijfer van een 9.7 én maken ze ook 
nog kans op de Vakjury Award die 
begin december zal worden 
gekozen. Remco en Sem Natzijl zijn 
natuurlijk erg blij dat hun harde 
werken, gastvrijheid en vakman-
schap zo wordt gewaardeerd en 
zeggen: ,,Mooie kroon op ons werk 
en wij zijn trots dat wij een jaar lang 
deze titel mogen uitdragen!’’ 

Frederik Ambachtelijke Friet 
beste cafetaria Noord Holland!

Remco en Sem zijn supertrots. Foto: aangeleverd

Sint en zijn gevolg 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Ondanks de ijzige kou afge-
lopen zaterdag hadden de kinderen van Sant-
poort zich warm aangekleed om Sinterklaas en 
zijn vrolijke gevolg van Pieten te begroeten. Het 
wordt een spannende tijd. Want wat krijg je in je 
schoentje en wat bracht de Goedheiligman mee 
uit Spanje of heeft hij aangeschaft in het winkel-
gebied van Santpoort? Nog even geduld tot het 
heerlijk avondje is gekomen.

De kinderen uit Santpoort knopen een gesprekje aan met deze Pieten. 
Foto: Doris Ackermann
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Mededelingen

‘Velsen laat niemand in de kou 
staan’ - help mee en dien uw plan in

Velsen draagt bij aan de oplossing van de 
landelijke crisis in de vluchtelingenopvang. 
Dat doen we op twee locaties.
Maandag 26 september startte in Velsen-
Noord de opvang van vluchtelingen op een 
schip. 
Er zijn nu zo’n 1000 vluchtelingen aan boord. 
Eind deze maand start de opvang van 64 al-
leenstaande minderjarige asielzoekers door 
het COA. Begin volgend jaar start Parlan hier 
met de opvang van 21 alleenstaande minder-
jarige statushouders. 
In het nieuwsbericht van deze week informe-
ren wij u over de stand van zaken op het op-
vangschip in Velsen-Noord en over de op-
vanglocatie in Driehuis.
U kunt het nieuwsbericht lezen opvelsen.nl

Meer communica-
tie over opvang 
vluchtelingen

Politiek is spannend. Zeker als je weet hoe 
het werkt. Tijdens de raadsvergadering 
neemt de gemeenteraad veel besluiten die 
directe in-vloed hebben op de inwoners in 
Velsen. Maar hoe werkt dat precies? Dat wil-
len de raadssleden van Velsen graag vertel-
len! Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om 
aanwezig te zijn als Gast van de Raad.   

Praten met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden. Zij  
kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de 

gemeente

Daarna kunt u met de raadsleden van ge-

Word Gast van de Raad
dachten wisselen over allerhande zaken 
die spelen in Velsen. Daarna gaat u naar de 
raadsvergadering. Om 19.30 uur woont u de 
raadsvergadering bij op de publieke tribune 
in de raadzaal. 

Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen 
Gast van de Raad worden? 
Vul dan het aanmeldingsformulier in op 
velsen.nl/gastvanderaad. 
De eerstvolgende raadsvergadering is op 
donderdag 22 december. Na aanmelding ont-
vangt u een bevestiging op uw e-mailadres. 
Voor vragen en/of meer informatie kunt u 
contact opnemen met de gri�  e: 0255 567502 
of mailen naar gri�  e@velsen.nl
De gemeenteraad hoopt u te mogen 
begroeten in het gemeentehuis van Velsen.

Steeds meer huishoudens voelen de 
prijsstijgingen in hun portemonnee. 
Dit is voor niemand fi jn en zeker niet 
voor mensen die moeten leven van een 
krap inkomen. Mensen die nu nog net 
rondkomen raken steeds verder in de 
knel. Wilt u helpen? Dat kan met een 
maatschappelijk initiatief. 

Een maatschappelijk initiatief is bijvoor-
beeld het organiseren van een warme ont-

5  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Het huis hoeft dan in de ochtend niet 
op te warmen. Als je dit 4 dagen in de 
week doet, bespaar je gemiddeld 120 
euro per jaar.

ca.€ 120 per jaar

Laat de thermostaat 
op 15°C als er overdag 
niemand thuis is

moetingsbijeenkomst. Of het bereiden van 
een warme maaltijd voor een ander. Ook het 
aankopen en beheren van een buurtkastje 
met levensmiddelen valt hieronder. U kunt 
hiervoor geld aanvragen bij het Sociaal Wijk-
team. Zij beheren een budget dat gemeente 
Velsen beschikbaar stelt voor maatschap-
pelijke initiatieven van inwoners. 

Meer informatie en een aanvraagformulier 
vindt u op www.velsen.nl/velsen.nl/geld-
aanvragen-voor-maatschappelijk-initiatief

Genieten van een versbereide 
maaltijd

Genieten van een versberei-
de maaltijd én uw buren 
beter leren kennen? Sticht-
ing Thuisgekookt koppelt 
buurtgenoten aan elkaar 
voor hulp bij de warme 
maaltijd en gezellig sociaal 
contact. 
In Velsen zijn momenteel 
tientallen thuiskoks actief 
die graag een portie extra 
koken.
Deze maaltijden zijn op 
maat gemaakt, veilig en 
worden door de thuiskok 
aangeboden tegen kostprijs.
Wilt u graag maaltijden ont-
vangen? Of lijkt het u juist 
leuk om aan de slag te gaan 
als vrijwillige thuiskok en 
een andere buurtgenoot te 
helpen? Meld u dan aan! Bel 
085-0608768 of ga naar
thuisgekookt.nl. 
Team Thuisgekookt staat 
voor u klaar!

NIEUWS VAN DE RAAD

Warme kleren of dekens nodig of 
heeft u ze over?
Inwoners met weinig geld komen in de koude 
maanden in aanmerking voor kleding en 
warme dekens. Als u kledingstukken of dek-
ens wilt weggeven, is dat ook mogelijk.
De kledingstukken zijn op te halen in
Sluis 751 aan de Lange Nieuwstraat 751 in 
IJmuiden. Als u kledingstukken wilt weg-
geven, is dat op dezelfde locatie mogelijk.

Zonder inkomenstoets en anoniem
gemeente Velsen begrijpt dat het rond-
komen in deze dure tijd moeilijk is. Dat is 
heel vervelend. Daarom willen wij samen 
met Welzijn Velsen, Buiten Gewoon, OIG-
IHD en het Sociaal Wijkteam u daar graag 
bij helpen. Wij zamelen kleren en dekens in, 
controleren en wassen die voordat u deze 

krijgt. Als u langskomt, ontvangt u twee kl-
edingstukken of een kledingstuk en een de-
ken. Wij doen geen inkomenstoets en u blijft 
anoniem. Iedere woensdag vanaf 7 december 
2022 tot en met 20 februari 2023 kunt u tus-
sen 09.00-15.00 uur bij Sluis 751 kleding en 
dekens ophalen.

Help andere Velsenaren aan warme 
kleren en dekens
Heeft u te veel kleren en dekens over en wilt 
u andere Velsenaren hiermee helpen? Kleren 
en dekens zamelen we iedere maandag vanaf 
5 december 2022 tot 20 februari 2023 in.
U kunt deze afgeven tussen 09.00-15.00 uur 
bij Sluis 751.



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Gerard Doustraat 39, plaatsen dakop-

bouw (14/11/2022) 127040-2022
• Lange Nieuwstraat 501, plaatsen 2 

dakkapellen (voor- en achterkant) 
(14/11/2022) 127082-2022

• Kanaalstraat 244, plaatsen zonnepan-
elen (17/11/2022) 128162-2022

• Alexander Bellstraat 33, legaliseren 3 
appartementen (17/11/2022) 128549-
2022

Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (Gemeentelijk monu-

ment), vernieuwen kozijn (achter- en 
zijgevel) (13/11/2022) 126706-2022

• Gladiolenstraat 20, plaatsen zonnepan-
elen (14/11/2022) 126911-2022

• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (1 juni 
t/m 30 augustus 2023) plaatsen po� er-
tjessalon (16/11/2022) 127794-2022

• Spaarnberglaan 12, kappen boom 
(17/11/2022) 128217-2022

Velserbroek
• Krommeweid 23, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (15/11/2022) 127687-2022

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dokweg 8, verbouwen tot short-stay 

hotel (16/11/2022) 103400-2021

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade),          

tijdelijk (6 maanden) gebruiken voor 
noodopvang (inclusief inrichting kade) 

(17/11/2022) 106632-2022
• Beecksanghlaan 34, vergroten 1e ver-

dieping en kap en plaatsen 2 dakkapel-
len (voor- en achterkant) (17/11/2022) 
109759-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 22 (gemeentelijk 

monumennt), vervangen gevelbe-
 kleding en kozijnen (15/11/2022)  
 108562-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 1D, 

wijzigen gebruik naar tijdelijke opvang 
(5 jaar) (15/11/2022) 108390-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Celsiusstraat 23, veranderen en ver-

groten gebedsruimte en plaatsen mina-
ret (15/11/2022) 116887-2022

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden
• ‘Tatta de Film’ op 22-11-2022 tussen 

8.30 - 17.00uur, locatie IJsselstraat 32/
Kruidbergerweg 79 en Slingerduin-
laan 6 (14/11/2022) 127027-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 150, bouwen dakopbouw 

(15/11/2022) 97117-2022
• Groeneweg 39, bouwen dakopbouw 

en wijzigen voorgevel (15/11/2022) 
118178-2022

• IJmuiderstraatweg 65, vergroten 1ste 
verdieping en bouwen dakopbouw 
(17/11/2022) 118181-2022

• Reigersbossenlaan 60-62, verbouwen 
zorgcomplex (uitbreiden achterzijde, 
verbouw intern, dakkapellen, buiten-
gevel) (17/11/2022) 69031-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar wonen (15/11/2022) 84294-2022
• Staalstraat 40, legaliseren bouwen ver-

diepingsvloer (15/11/2022) 101229-
2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74, bouwen 

garage/atelier (15/11/20222) 65552-
2022

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, bouwen erker 

(15/11/2022) 119309-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 21, weghalen 

den (17/11/2022) 122263-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Velserbroek
• Rijksweg 289A, wijzigen gebruik naar 

kringloopwinkel (17/11/2022) 110958-
2022

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
• Velsertraverse N197, werkzaamheden 

aan viaduct, van 28 november 2022 t/m 
1 maart 2023 van 06:00 tot 22:00 uur 
(15/11/2022) 118350-2022

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Velserbroek
• “pizza verkoop”, op 3 november 2022, 

locatie: parkeerterrein Aurora Bastion 
(15/11/2022) 67078-2021  

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Driehuis
• “Sinterklaasintocht Driehuis”, op 19 

november 2022 van 10:45 tot 11:15 
uur, locatie: Driehuizerkerkweg 
(08/10/2022) 122333-2022

• ‘Castle Christmas Fair’, 17 tm 19 no-
vember van 11:00 tot 22:00 uur en 20 
november van 11:00 tot 18:00 uur, loca-
tie: Landgoed Beeckestijn (10/11/2022) 
64470-2022

Overige bekendmakingen 

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

Bekendmakingen

Graag stel ik mij even voor. Ik ben Leo 
Aardenburg, 61 jaar en geboren in het 
Pendorp in Velsen-Noord. Vanaf 1983 
woon ik op het Breesaperhof in Velsen-
Noord samen met mijn vrouw Carin 
en 2 zoons, die inmiddels het huis uit 
zijn. Gezamenlijk hebben wij een bloe-
menkiosk aan de Wijkerstraatweg in 
Velsen-Noord. 

Ik ben de politiek in gerold door mijn vrijwil-
ligerswerk.  Ik heb meegeholpen om de onder-
nemersvereniging Velsen-Noord en Stichting 
vrienden van Velsen-Noord op te richten en 
ben voorzitter geweest van het wijkplatform 
Velsen-Noord. Door het wijkplatform kreeg 
ik steeds meer te maken met de politiek. Ik 
werd benaderd door de partij LGV en na een 

aantal jaren heb ik mij hierbij aangesloten en 
mij verkiesbaar gesteld. Trots ben ik op het 
feit dat ik met voorkeursstemmen in de raad 
ben gekozen. Inmiddels zit ik voor de tweede 
termijn in de raad van Velsen. De reden dat ik 
mij bij LGV heb aangemeld, is dat deze partij 
het beste bij mij past. Deze partij geeft mij de 
ruimte om mij in te zetten voor Velsen-Noord 
en natuurlijk voor de hele gemeente. 
Mijn speerpunten zijn bestrijding van cri-
minaliteit (jeugd, drugs), lee¤ aarheid en het 
revitaliseren van Velsen-Noord.  Daarbij is 
één van de belangrijkste speerpunten voor 
LGV woningbouw en daar ben ik het helemaal 
eens, want onze kinderen en kleinkinderen 
willen ook wonen. Daar zal LGV zich voor blij-
ven inzetten. 

Aanspreekpunt
In onze bloemenkiosk ben ik een makkelijk 
aanspreekpunt voor de inwoners en hoor ik 
graag iedereen aan. Maar ik vertel ook daar-
bij regelmatig dat je als raadslid niet overal 
invloed op hebt.  Als mensen mij benaderen 
met problemen bijvoorbeeld in de wijk vraag 
ik wat ze zelf er aan gedaan hebben, om ver-
volgens hun de weg te wijzen die ze het beste 
kunnen volgen. Maar als het mogelijk is, zal 
ik altijd mijn best doen om de stem van de in-
woners over te brengen in de politiek. Ik vind 
namelijk dat je dat verplicht ben als raadslid.

Column Leo Aardenburg (LGV):
Stem van de inwoners overbrengen 

Velsen - In de week van 27 november 
tot en met 3 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, ook in Velsen. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor het 
buurtwerk van de organisatie. 
Verspreid over Nederland heeft het 
Leger rond de 130 buurthuiskamers, 
bedoeld voor de directe omgeving 
en toegankelijk voor iedereen In deze 
complexe tijden, waarin armoede en 
uitsluiting als gevolg van economi-
sche omstandigheden steeds vaker 
voorkomen, is �nanciële hulp harder 
nodig dan ooit. Het Leger des Heils 
zet alles op alles om zorg en onder-
steuning te kunnen blijven bieden, 
want de behoefte aan contact en 

directe hulp blijft enorm. Zo verruimt 
het Leger des Heils deze winter de 
openingstijden van zo’n 130 buurt-
huiskamers. Iedereen die in de knel 
komt door de stijgende in�atie en/of 
zich zorgen maakt over een te hoge 
energierekening is welkom. Ook 
vraagt het Leger andere organisaties, 
bedrijven, scholen, sportvereni-
gingen en kerken om hetzelfde te 
doen. Zo wil de organisatie deze 
winter een deken van warme kamers 
over Nederland verspreiden.

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.

Leger des Heils collecteert voor 
kwetsbare Nederlanders 

Velsen - De thuismentoren van 
School’s Cool zaten voor het eerst in 
tweeënhalf jaar tijd weer bij elkaar. 
En wat een feestje was dat!
Sinds kort is er een samenwerking 
met OOK, pedagogische expertise 
groep, en dat heeft geresulteerd in 

een leuke en leerzame themabijeen-
komst die in het teken van groei-
mindset stond. Nicole Wessels van 
Kinderen In hun Kracht (KIK) heeft 
hier een �jne presentatie én 
opdrachten bij gegeven.
Iedere thuismentor bij School’s Cool 

Nieuwe samenwerking 
thuismentoren School’s Cool

De thuismentoren van School’s Cool zagen elkaar voor het eerst weer. 
Foto: aangeleverd

wordt gekoppeld aan een pupil die 
net even een extra steuntje in zijn of 
haar rug kan gebruiken gedurende 
het eerste jaar op het voortgezet 
onderwijs. Zo wordt er samen 
gekeken naar het huiswerk, samen 
geleerd voor een toets of biedt de 
mentor een luisterend oor.
De training sloot ontzettend goed en 
mooi aan bij de vele aspecten waar 
een thuismentor mee te maken 
heeft. Want hoe geef je nu een 
compliment waar een kind van 
groeit? En hoe maak kinderen 
bewust te maken van hun denkwijze 
en leer je ze dat het oké is om fouten 
te maken? Allemaal zeer waardevolle 
lessen en tips die de mentoren niet 
alleen kunnen toepassen bij hun 
leerling, maar ook bij zichzelf. Want 
werken aan een mindset met een 
twist, moet je soms zelf een draai 
geven! Het vouw- en knipwerkje wat 
gemaakt moest worden, was daar 
een goed voorbeeld van.’
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LEZERSPOST

Maandag 14 november was ik naar hèt project. Project Queen weltever-
staan. ‘The show must go on’. Samen met mijn moeder van 75, vriendin 
van 48 en vriend van 60. Dus bíjna alle generaties vertegenwoordigd. De 
Schouwburg was vol. Dat was lang geleden, dus alleen dàt al was 
genieten. En wat was het gááf. Van A tot Z genoten. De muziek, de zang, 
heerlijk. De muziek leek sprekend op wat ik ken van Queen. Knap! De 
zang was supergaaf gedaan. Aan Freddy Mercury kan niemand tippen, 
dat moet je ook niet willen. Daarom vond ik het zo gaaf dat iedereen op 
zijn of haar manier de Queen liedjes zong. Bart Gerrits (onvermoeibaar, 
wat een energie!), Marco Edam, Joël de Vries, Marlon Schoorl waren zo 
goed dat ik even Freddy vergat. Voor mij waren hoogtepunten ‘Love of 
my live’, ‘Under pressure’ en ‘Tie you mother down’ maar dat is persoonlijk. 
Ook ‘Bohemian Rapsody’ was zó knap gedaan. Ander hoogtepunt was wel 
‘I want to break free’ na de (blijkbaar wat langere) pauze. Ik had me van 
tevoren al voorgenomen om niet mee te zingen en ik kon me bedwingen. 
Gelukkig mochten we af en toe lekker meezingen en klappen en 
stampen. Ik was benieuwd. Benieuwd naar de reacties, de recensie. Vooraf 
was er een stukje in de krant verschenen. Mooi promotiemateriaal was er. 
Vanaf dinsdag zocht ik in de krant. Tot vrijdag vond ik niets terug over dit 
fantastische optreden. Die dag stond er op de voorpagina van de 
IJmuider Courant een groot stuk. Gelukkig, dacht ik. Ook verderop in die 
krant van vrijdag twee grote pagina’s. Maar het was voor mij een beetje 
teleurstellend eerlijk gezegd. Alles wat verschenen is, ging over ‘de gitaar’. 
Ik zal er verder niet over uitweiden, want de lezers van die krant hebben 
het ongetwijfeld niet gemist. En het is een mooi verhaal, daar wil ik niets 
over zeggen. Maar geen woord over het optreden. Ik vind het erg zonde 
dat er niets anders over deze fantastische avond geschreven is dan het 
verhaal van de gitaar. De rest van de talenten die op het podium stonden, 
van koorleden tot solisten en andere bandleden, wordt daarmee te kort 
gedaan. Dus vandaar mijn verhaal naar deze krant. Want jullie moeten 
weten dat Project Queen een fantastische avond was met geweldige 
zang- en muziekoptredens.

Helen Tromp 

Ondanks de ‘blinde paniek’ was het 
genieten geblazen!

Regio - Zaterdagavond 19 november 
vierde Popkoor Zingsation met een 
jubileumconcert het vij�arig bestaan 
in het Verhalenhuis Haarlem. De zaal 
was stijf uitverkocht en de stemming 
zat er vanaf het eerste nummer stevig 
in. Wat heeft iedereen genoten! Mede 
door de bijdragen van Bart van Balle-
gooijen , gitarist Aaron , Ellen Alphe-
naar en Alain Timmers is het een 
onvergetelijke avond geworden. 
Maar te lang kunnen ze ook weer niet 
nagenieten want aanstaande 
woensdag wordt begonnen met het 
kerstrepertoire voor het optreden op 
17 december in IJmuiden. Popkoor 
Zingsation bestond vijf jaar en dat al 
twee jaar. Ze waren helemaal klaar 

voor het jubileumconcert toen een 
virus zorgde dat alles stil kwam te 
liggen. Maar nu kwamen alle hits en 
mooie luisterliedjes van de afgelopen 
vijf jaar aan bod. Popkoor Zingsation 
is opgericht in September 2015. Het 
koor heeft onder andere opgetreden 
op het Havenfestival, het Korenlint, 
het Muziekfort in Beverwijk, het Bites 
en Beats festival in Heemskerk en in 
Paradiso. Er zijn nou eenmaal weinig 
dingen leuker dan samen muziek 
maken. Zingsation houdt van gezel-
ligheid maar de repetities zijn inten-
sief. Momenteel bestaat het koor uit 
ruim dertig zangers en zangeressen. 
Het repertoire bestaat voornamelijk 
uit popsongs.

Het jubileumconcert was een enorm succes. Foto: Pro� Pictures

Popkoor Zingsation geniet na

Project MultiVocaal gaat XL! ding en betaling krijg je de bladmu-
ziek en de ingezongen muziek met 
jouw stem toegezonden. Het is dus 
niet noodzakelijk dat je noten kunt 
lezen. Op de laatste oefenavond is er 
een klein optreden voor vrienden en 
familie. Als je de smaak te pakken 
hebt, ben je natuurlijk van harte 
welkom om lid te worden van het 
reguliere popkoor MultiVocaal. Het 

repertoire van dit XL project bestaat 
uit de volgende nummers: Afraid of 
the dark van Chef’ Special, Memories 
van Maroon 5, Mannenharten van 
Nielson & Bløf en Symphony van 
Sheppard. De kosten van dit XL 
project zijn 10 euro. Enthousiast 
geworden? Meld je dan snel aan via 
info@multivocaal.nl , ook als je eerst 
wat meer informatie wilt hebben. 

IJmuiden -Zondag 20 november 
trakteerde DanceWorks, de dansafde-
ling van KunstForm Velsen, een 
bomvolle Stadsschouwburg op ‘De 
Grote Sintshow’. En dat was weer één 
groot feest. Sinterklaas en zijn Pieten 
beleefden een leuk avontuur en hun 
scènes werden afgewisseld met 
choreogra�eën van dansers van 
DanceWorks en Dansstudio Michelle, 
de nieuwste samenwerkingspartner 
van DanceWorks. Basisschool ‘de 
Beekvliet’ was ook met twee groepen 

te gast en de leerlingen genoten van 
hun optredens. De kleuters verte-
derden het publiek in hun rood/
gouden kostuums en de iets oudere 
leerlingen bleken alweer veel geleerd 
te hebben. Maar bovenal, en het 
allerbelangrijkst…het plezier spatte 
van het podium in deze wervelende 
show. Sinterklaas was duidelijk onder 
de indruk van zoveel talent en gaf de 
dansers dan ook een dik compliment. 
Het applaus smaakte naar meer dus 
op naar de volgende show!

De Grote Sintshow van 
KunstForm/DanceWorks

De Grote Sintshow was een cadeautje! Foto: Mattijs Kuiper

Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je 
nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is BuitenGewoon 
een tuinproject gestart in Velserbroek 
en IJmuiden. Wie na deze sociaal stille 
tijd behoefte heeft aan gezelschap en 
leuke dagbesteding, is welkom in een 
van de tuinen. Ook in de herfst- en 
wintermaanden is er genoeg te doen.

Aan de slag met de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg gezellig met 
elkaar kletsen. Op dinsdagmiddagen 
worden er workshops bij de Brulboei 
georganiseerd. In december staan 
fermenteren, pekelen en inmaken als 
thema centraal en in de laatste week 
van december worden er verschil-
lende kerst activiteiten georganiseerd.

Drukkerij
BuitenGewoon heeft ook een druk-
kerij. Hier kan je van alles laten 
bedrukken zoals tassen, handdoeken, 
T-shirts en kopjes. Ook worden daar 
andere activiteiten gedaan zoals het 
etsen van glazen.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 

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

Meld je aan
Zin om te tuinieren, creatief bezig te 
zijn of help je graag als vrijwilliger? 
Meld je aan of vraag om meer infor-
matie via aanmelden@st-bg.nl of 023 
5831511.

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon

In de drukkerij van BuitenGewoon kun 
je van alles laten bedrukken. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Altijd al eens bij een koor 
willen zingen? Dat kan nu bij het 
project ‘MultiVocaal gaat XL! 
Sommige mensen vinden het lastig 
om zich bij een bestaand koor aan te 
sluiten. Om die reden organiseert 
popkoor MultiVocaal een leuk 
XL-project. 

Wat houdt dit precies in: Je leert in 3 
maanden tijd vier liedjes zingen. Het 
is de bedoeling dat je thuis oefent en 
dan op woensdagavond 15, 22, 29 
maart en 5 april 2023 vier keer geza-
menlijk met het koor, onder leiding 
van onze dirigente Corrie Uijtendaal, 
samen gaat repeteren. Na je aanmel-

Sinterklaas dit jaar 
langer in IJmuiden
IJmuiden- Vrijdagavond 9 december 
gaat de �lm ‘One and all’ in Stads-
schouwburg en Filmtheater Velsen in 
première. De �lm vertelt over een 
Shantykoor in een Engels vissers-
dorp. Voorafgaand aan de �lm is in 
foyer een optreden van het Shanty-
koor Nortada uit IJmuiden. ,,Daar wil 
ik zeker bij zijn’’, verklaart de Sint 
enthousiast. ,,In plaats van op 6 
december, vertrek ik nu op 10 
december. Na al die zingende 
kinderen wil ik nu wel een stevig 
mannenkoor horen.” Natuurlijk zit de 
Sint incognito in de zaal. 
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Haarlem-Noord - Dinsdag 22 
november openden supermarktma-
nager Meike Riegen en haar team de 
vernieuwde Albert Heijn aan het 
Marsmanplein 222 in Haarlem. De 
supermarkt van ondernemer Han 
Bouwens is bijna anderhalf keer 
groter geworden en er is nog meer 
aandacht voor vers en gemak. ,,Het 
was enorm gezellig en klanten 
reageren enthousiast. Ze vinden de 
winkel erg mooi geworden en zijn 
blij met het uitgebreide assortiment”, 
vertelt Han Bouwens trots.

Ludieke actie op 25 en 
26 november
Ter ere van de opening is er op 
vrijdag 25 en zaterdag 26 november 
nog een leuke actie voor klanten die 
parkeren in de gratis parkeergarage 
van Albert Heijn. Zij maken die 
dagen een heel grote kans op een 
gratis wasbeurt voor de auto bij 
CarwashPlus en andere leuke prijzen 
via het Rad van Fortuin. Albert Heijn 
Bouwens Marsmanplein is open op 
maandag tot en met zaterdag van 
7:00 tot 22:00 uur en zondag van 8:00 

Albert Heijn Bouwens Marsmanplein 
Haarlem feestelijk heropend

tot 20:00 uur. Klanten parkeren gratis 
in de eigen parkeergarage.

Meike Riegen poseert trots voor de 
vernieuwde AH. Foto: aangeleverd

Een veelzijdige collectie met mooie en 
betaalbare meubelen. 
Foto: Guido IJzerman

Albatros is een leuk en motiverend bedrijf om in te werken. 
Foto: Ingeborg Baumann

IJmuiden - Van 25 tot en met 27 
november heeft Geels Meubelen een 
driedaagse Black Friday actie, met 
prijzen vrij van BTW. Dus dat is 21 
procent korting! 
In de showroom staan alle nieuwste 
modellen uit Brussel. Het nieuwste 
van het nieuwste met de sensationele 
trends van 2023/2024, rechtstreeks 
van de beurs. Ook van UrbanSofa 
staan nu de laatste modellen in 
winkel. Waarom moeilijk doen als het 
ook een stuk makkelijker kan? Voor 
een goede prijs, service, kwaliteit en 
persoonlijke aandacht slaagt u altijd. 
Kom gezellig langs en proef de gecre-
eerde thuissfeer bij Geels Meubelen 
aan de Lange Nieuwstraat 182-188. 
Een veelzijdige collectie met mooie, 
betaalbare meubelen van goede 

kwaliteit. De eigenaren Paul en 
Soraya hebben weer een mooi assor-
timent voor u klaarstaan. De winkel 
staat vol met actuele collecties. De 
ruime showroom van de winkel biedt 
voldoende keus om een compleet 
nieuw interieur te kunnen samen-
stellen. 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 

Drie dagen lang Black Friday bij 
Geels Meubelen in IJmuiden

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

BLIJFT HET LICHT AAN IN VELSEN?

Velsen - We zitten midden in een crisis die, zoals het eruitziet, nog 
wel even gaat duren. De energieprijzen rijzen de pan uit, bood-
schappen zijn duurder, álles is duurder. De ondernemers in Velsen, 
nauwelijks bekomen van de corona ellende, hebben het heel zwaar. 
We laten ze aan het woord in deze rubriek. Niet om ze te laten klagen 
maar juist om te laten zien hoe dapper ze zijn. 

Deze week: 
Fitnesscentrum Donar
Door Ingeborg Baumann

Fitnesscentrum Donar wordt bestierd door Jeroen en Simone Prinsse. In 
het pand aan de Reaumurstraat 4 is een grote ruimte voor �tness en een 
aparte zaal voor groepslessen. Plus kleedkamers, een dames- en 
herensauna, een ruimte waar Simone haar pedicurebehandelingen geeft 
en een wellnessruimte voor massages. Dat is nogal een oppervlakte om 
te verwarmen en sauna’s en douches slurpen energie.
Het is nog maar een paar weken geleden dat Simone zeer zorgelijk aan de 
gezellige bar, bijna een tweede huiskamer voor velen, stond. ,,Ik twijfel zó. 
Maar we redden het niet meer. Moet je de nieuwe energierekening zien. 
Wat denk je, zou ik het aandurven de maandabonnementen iets te 
verhogen? Of zouden mensen dan weglopen?’’ Die abonnementen zijn al 
inclusief en onbeperkt alles wat het �tnesscentrum biedt. Behalve de 
behandelingen natuurlijk. Gelukkig begrepen de voornamelijk trouwe 
bezoekers het wel en het ging om pakweg twee euro per maand. Teke-
nend voor het stel dat ze zich daar zorgen over hebben gemaakt. Maar 
dan nog, de kosten zijn nog steeds hoger dan de baten.
Trainen en behandelingen doet men doorgaans niet in een wollen trui en 
ski-jack. De zalen moeten redelijk verwarmd zijn. Veel mensen kijken 
ernaar uit om als kers op de taart na gedane lichamelijke inspanningen 
lekker uitgebreid te douchen, even de sauna in te duiken en een 
momentje voor zichzelf te hebben. Dan kan gelukkig nog. Dat is ook wat 
Jeroen en Simone willen bieden. Want een gezonde geest in een gezond 
lichaam betekent óók die momenten. Jeroen is zich ook zeer bewust van 
de sociale functie die Donar heeft. Zoals de mogelijkheden die Donar 
biedt aan kwetsbare groepen om lichamelijk �t te worden of blijven. Maar 
het wordt moeilijk. Het ís moeilijk. Ze houden de moed erin want het zijn 
doorzetters.

Simone en Jeroen zijn doorzetters maar maken zich wel zorgen. Foto: aangeleverd

Velsen - PIEN lanceerde op 3 
november haar EP ‘3.0’. 3.0 is een ode 
aan de reis die verwerking heet. 
Verwerking van rouw en de viering 
van het onbekende. Eerlijk, krachtig 
en zacht, vanuit de diepte van haar 
ziel. Als verhalenvertelster kiest ze nu 
voor de medium muziek, maar doet 
dit ook via eigen (muziek)theater-
voorstellingen. De EP is vanaf 30 
november te beluisteren op Spotify. 
De EP is een mix van western/
country, pop en folkmuziek. Naast 
PIEN (zang) zijn ook Jason Belanger 
(piano, muzikale begeleiding en edit) 
en James Montgomery (elektrisch 
viool) te horen. 

Route album
De route die is afgelegd om te 
komen tot dit album speelde zich 
zo’n twee jaar geleden af. ,,Het begon 
allemaal in mijn kamer in hartje 
Utrecht waar ik het grootste gedeelte 
van de pandemie woonde. Ik ging 
door een heftige break-up, was net 
afgestudeerd aan een musical oplei-

ding (Frank Sanders Academie) op 
het moment dat alle theaters dicht 
gingen door de coronapandemie. 
Mijn dierbare oma overleed en mijn 
hele toekomstperspectief werd door 
de plee gespoeld. Toen de zoveelste 
lockdown weer was begonnen en ik 
weer thuis zat dacht ik, waarom 
begin ik niet met liedjes schrijven?”

Mee naar Schotland
Maar daar bleef het niet bij. De 
nummers gingen mee naar Schot-
land waar ze afgelopen jaar haar 
Masters in Musical Theatre volgde 
aan het Royal Conservatoire of Scot-
land. Tijdens een ‘Cabaret’ project in 
het 3e semester haalde ze de 
nummers weer tevoorschijn. 

Over PIEN
PIEN (Pien van Meegen, 24) is singer-
songwriter en actrice uit Santpoort-
Noord. Ze woont op dit moment in 
London. Meer weten? Ga naar www.
pienvanmeegen.com en volg haar 
via haar sociale mediakanalen.

PIEN 3.0, verhalen uit het hart

IJmuiden - Het is eigenlijk overbodige 
informatie want iedereen weet Alba-
tros banden wel te vinden. Het is een 
Vaco erkende bandenspecialist en een 
familiebedrijf waar service en kwaliteit  
al ruim 40 jaar belangrijk zijn. Zoals ze 

zeggen: ,,Uw banden en uw veiligheid 
zijn al decennia lang onze zorg!’’ Hun 
eigen voorraad autobanden, winter-
banden vier-seizoenenbanden en 
motorbanden is een van de grootste 
van Noord-Holland. De diverse merken 

Albatros op zoek naar handjes

en kwaliteiten worden gemonteerd 
door een kundig, vriendelijk en 
gezellig team. Want, zoals Thom van 
de Graaf zegt: ,,We zijn een leuk, 
gezellig en motiverend bedrijf.” Ook 
voor APK, auto onderhoud en repa-
ratie kunt u bij Albatros Banden 
terecht , zij werken met originele 
onderdelen van kwaliteit en voeren 
onderhoud uit volgens fabrieksricht-
lijnen van uw auto fabrikant. Albatros 
is dringend op zoek naar helpende 
handjes. Samen wordt dan gezocht 
naar een passende functie binnen het 
bedrijf en word je intern opgeleid. Is 
verdere scholing nodig? Geen 
probleem, dat kan Albatros aanbieden. 
Er zijn diverse functies beschikbaar, in 
de werkplaats vooral maar ook op 
andere plaatsen binnen het bedrijf. 
Albatros biedt service met een lach en 
een band. En in dit geval bedoelen ze 
óók de leuke band binnen het team en 
de band die ze hebben met hun 
klanten, die veelal ‘uit de buurt’ komen. 
Grijp je kans maar, leeftijd en geslacht 
maken niet uit. https://www.albatros-
banden.nl/. Dokweg 16, 1976 CA 
IJmuiden, 0255-511730. 

Regio- Na bijna 10 maanden wordt 
museum Kennemerland op vrijdag 25 
november 2022 om 15.00 uur feestelijk 
heropend. De ingrijpende verbouwing 
en herinrichting is mogelijk gemaakt 
door subsidies van de provincie Noord-
Holland en de gemeente Beverwijk, 
regionale fondsen, regionale bedrijven 
en particulieren. Gedeputeerde Rosan 
Kocken en architect Mark Koning 
zullen een toespraak houden en de 

o�ciële openingshandeling zal 
worden verricht door het Beverwijkse 
oud-raadslid Carli Bilars. Onder leiding 
van curator Teatske de Jong, adviseur 
Jannie Polak en assistent-curator Anne 
de Nijs is er hard gewerkt door de vele 
vrijwilligers om de openingsdatum te 
halen. Museum Kennemerland ‘werkt’ 
alleen met vrijwilligers. Of het nu het 
gastteam is, leden van Beeld & Geluid, 
Educatie, Bibliotheek of Archeologie, 

Heropening Museum Kennemerland iedereen heeft zijn steentje bijge-
dragen om straks weer de bezoekers te 
ontvangen. Deze bezoekers kunnen nu 
gebruik maken van een lift en een 
grote luie trap om de eerste verdieping 
te bezoeken. Toegankelijkheid, klimaat 
en duurzaamheid en collectiebehoud 
met verbeterd depot waren de 
uitgangspunten van de verbouwing. 
Vanaf 26 november geopend elke 
zaterdag, zondag en woensdagmiddag 
van 14.00-17.00 uur. Nu ook gratis 
toegang met de museum jaarkaart. 
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Door Charlotte Bijenveld

Om lezen te bevorderen staat 
november in het teken van Neder-
land Leest. Het boek ‘De regels van 
drie’ staat centraal voor jongeren, 
met als doel te discussiëren over de 
inhoud. Het Vellesan heeft een 
nauwe samenwerking met de biblio-
theek gesloten. Leerlingen uit de 
eerste klas hebben een exemplaar 
van het boek ontvangen.
Het boek heeft als thema ‘oud 
worden, jong blijven’ en hier wil Hof 
graag met de aanwezige klas over 
praten. Het verhaal gaat over Opi 
Kas, overgrootvader van tweeling 
Twan en Linde, die ruim 90 jaar is en 
in IJsland woont. De familie wil dat 
hij naar Nederland komt, maar dat 
ziet Opi niet zitten. Hij wil 
ontsnappen en vraagt Twan om hulp.
,,Het boek is ter ere van Nederland 
Leest opnieuw uitgegeven”, vertelt 
Hof trots. ,,Er zijn 100.000 exemplaren 
uitgedeeld en dat is ontzettend 

bijzonder, duizenden jongeren lezen 
nu tegelijkertijd dit boek.” Hof is 
meerdere keren in IJsland geweest 
en kan hierdoor goed omschrijven 
hoe het daar in de winter is. ,,Het 
boekt begint met een sneeuwstorm 
die ik echt heb meegemaakt.” In het 
boek schrijft Hof ook over het haring-
museum. Hier heeft ze heel wat uren 
doorgebracht om aan haar boek te 
schrijven.
De leerlingen hebben veel vragen 
voor de schrijfster. ,,Waarom heeft zij 
voor IJsland gekozen? Hoe zijn de 
personages ontstaan? Waarom is 
Linde ongesteld in het verhaal?’’ De 
schrijfster geeft enthousiast 
antwoord op alle vragen. Zo vertelt 
ze dat IJsland niet alleen prachtig is, 
maar dat hier ook hele eigenwijze 
mensen wonen. ,,Opi Kas is heel oud 
en eigenwijs, hij wil niet betutteld 
worden. Als je oud wordt beland je in 
een wereld waarin anderen vaak 
dingen besluiten voor je, eigenlijk 
net als bij kinderen. Daardoor 

begrijpen Opi en Twan elkaar. Ik lijk 
zelf ook een beetje op Opi Kas.” Hof 
vraagt de leerlingen hoe zij erover 
denken dat je veel dingen niet meer 
zelf mag beslissen als je ouder wordt, 
zelfs niet hoe je doodgaat. Iedereen 
vindt dat je zelf zou moeten beslissen 
over je leven. Maar ze vinden ook dat 
Opi Twan niet bij zijn plannen had 
mogen betrekken. Hoe Hof de perso-
nages heeft bedacht weet ze niet 
precies. ,,Ik ben nieuwsgierig naar 
mensen en beschrijf ze graag van alle 
kanten, met hun (on)hebbelijkheden. 
Als je leest verplaats je je in iemand 
anders leven en dat is ontzettend 
belangrijk.” De schrijfster vertelt 
verder dat ze de tweeling een beetje 
uit elkaar wilde halen en daarom 
Linde ongesteld maakte in het 
verhaal. Hierdoor wilde ze meer 
privacy en kon Twan meer tijd alleen 
doorbrengen met Opi Kas.
Als laatste geeft Hof de leerlingen 
een wijze levensles: ,,Als jullie écht 
graag iets willen, start daar dan mee. 
Ik ben eigenlijk te laat begonnen als 
schrijfster.” Ze leest nog een stuk voor 
en sluit zo de interessante middag af 
waar mooie gesprekken op gang 
kwamen over ouder worden.

Bijzonder uitje voor leerlingen Vellesan
IJmuiden - Leerlingen uit MAVO 1 van het Vellesan College hadden vrij-
dagmiddag een bijzonder uitje. Zij gingen in drie groepen naar een inter-
actieve lezing van schrijfster Marjolijn Hof in de bibliotheek. Hofs boek 
‘De regels van drie’ is hét boek voor Nederland Leest Junior 2022.

 Marjolijn Hof weet de leerlingen mee te trekken in haar verhaal. Foto: Charlotte Bijenveld

Velserbroek - Op 28 november 2022 
is er een Alzheimer Trefpunt in Velser-
broek. Belangrijke momenten in ons 
leven zijn vaak gekoppeld aan 
muziekherinneringen. Momenten van 
geluk, verdriet en vreugde die je niet 
wilt kwijtraken. Bij mensen met een 
haperend brein (dementie) kan 
muziek vergeten herinneringen of het 
gevoel hiervan naar boven halen. Er 
komt steeds meer bewijs voor de 
positieve e�ecten van het luisteren 
naar muziek bij mensen met 
dementie. Muziek is één van de 
laatste dingen in het brein dat 
vertrekt. Om het thema in te leiden 
gaat de gespreksleider in gesprek met 
Ronald Naar, muzikant en docent. 

Ronald Naar gaat spelen, maar neemt 
mensen ook mee in muziek als 
gymnastiek voor je brein. De bezoe-
kers krijgen goede informatie van een 
deskundige en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Na de inlei-
ding op het thema is er ruimte om 
eigen ervaringen uit te wisselen en 
kunnen vragen worden gesteld, ook 
over andere onderwerpen. Ook is er 
een informatietafel ingericht. De 
toegang is gratis, iedereen is welkom 
en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Datum /tijd: maandagavond 28 
november 2022, inloop 19:00 uur, 
start programma 19:30 uur. Plaats: De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 
1991 PT Velserbroek. 

Wat muziek kan doen voor 
mensen met een haperend brein

Driehuis - Na drie jaar wachten 
konden de basisscholen weer 
meedoen aan het schooldamtoernooi. 
In de mooie burgerzaal in het centrum 
van IJmuiden traden veertien teams 
van vier dammers aan om te strijden 
om de titel. Op alle borden was goed 
zichtbaar dat er met plezier en goede 
concentratie werd gespeeld. Het was 
een nek aan nek race voor de plekken 
op het podium. In de laatste ronde 
won De Pleiaden 2 van het eerste 

team van de Pleiaden en schoot zo net 
op bordpunten het team van De Vlie-
gende Hollander voorbij. De Ze�er 
pakte het brons. De 18 best presente-
rende scholieren werden beloond met 
een dampaspoort voor tien gratis 
lessen vanuit Damclub IJmuiden. 
Iedereen heeft de vrijdag aansluitend 
les gehad van jeugdleider Nicole 
Schouten. De meegereisde ouders 
kregen als verassing ook enkele 
dampuzzels onder ogen.

DCIJ Nieuws: Schooldam-
t ern i ein i t in t finish

Het team van De Pleiaden 2 (gele shirts) won de titel. Foto: aangeleverd

De kou kon de Sint 
niet deren
Driehuis - Na twee jaar niet of nauwelijks 
de kinderen van Driehuis te kunnen 
spreken trotseerden Sinterklaas en zijn 
trouwe Pieten gewoon de kou die toch 
nog onverwacht heerste afgelopen 
weekend. In zijn overvolle agenda had hij 
een mooie plek ingeruimd voor Driehuis. 
Daar werd hij ontvangen in de bij een 
Goedheiligman passende Engelmundus-
kerk. Bij Ome Piet Wijn & Zo had hij gere-
geld dat er voor iedereen wat lekkers 
klaarstond om te eten en te drinken. 

Foto: Ton van Steijn

Velsen - Ieder jaar stelt Velsen Lokaal 
geld beschikbaar voor een lokaal 
maatschappelijk initiatief. In de voor-
gaande jaren mochten onder andere 
Hospice De Heideberg, Alzheimer-
café, Kerbert dierenasiel, en Duur-
zaam Zeewierboeren deze gift 
ontvangen. Dit jaar is de keuze 
gevallen op de Sinterklaasactie van 
het Sociaal Wijkteam Velsen. In deze 
roerige tijd is het voor veel gezinnen 

moeilijk om dagelijks de eindjes aan 
elkaar te knopen. Met de feestmaand 
van december in het vooruitzicht zal 
het voor menigeen nog moeilijker 
worden om hun kinderen te 
verrassen met een cadeau. Dit prach-
tige initiatief van het inzamelen van 
speelgoed voor en door inwoners 
van Velsen verdient dan ook van 
harte een ondersteuning met een 
mooie donatie van Velsen Lokaal.

Velsen Lokaal steunt de Sinterklaasactie 2022

IJmuiden - Takko Fashion zit vanaf 16 
november op het Marktplein. De 
modezaak voor het hele gezin is er 

heel wat metertjes op vooruit gegaan. 
Maar liefst 450 vierkante meter vol 
leuke, hippe, comfortabele én betaal-

Het hele team bij de opening. Foto: aangeleverd

Takko Fashion op het 
Marktplein: Hallo IJmuiden!

bare mode. En van daaruit roept het 
hele en gezellige team: ,,Hallo 
IJmuiden!’’ 
Sylvia Pinxter is bedrijfsleider en super 
enthousiast over de nieuwe locatie. 
Ze vertelt: ,,We hebben alle ruimte om 
de collecties leuk te presenteren. 
Want echt: we hebben de liefste 
kleertjes vanaf babymaatje 56 tot aan 
�jne kleding voor de wat vollere 
vrouw tot aan maat 54. Plus een 
supermooie collectie voor kleine en 
grote jongetjes.’’ Ze bedoelt te zeggen 
dat dames, heren, kinderen, het héle 
gezin dus, terecht kan bij Takko 
Fashion. En dat is handig en leuk 
winkelen. Vooral omdat alles reuze 
betaalbaar en van goede kwaliteit is. 

Klantgericht 
IJmuiden is voor Sylvia ‘echt haar 
ding’. Ze kent uit haar vorige functie 
heel veel mensen en weet hoe die 
benaderd willen worden. ,,Ons team is 
heel klantgericht, iedereen krijgt een 
warm welkom maar we zijn nooit 
opdringerig. Niet meteen van: ‘wat 
zoekt u?’, want misschien willen 
mensen even rustig rondneuzen. Wel 
geven we een eerlijk advies, dat hoort 
bij IJmuiden. We willen echt dat 
iedereen blij is met de aankopen en er 
gezellig bijloopt. Dat is toch ook onze 
beste reclame?’’ Takko Fasion, Markt-
plein 52, IJmuiden. 
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IJmuiden - Zaterdag kwam Sinter-
klaas met de boot aan in de haven 
van IJmuiden en afgelopen vrijdag 
kwam hij bij vv IJmuiden langs, hij 
had zijn voetbalpieten al vooruit 
gestuurd. 
65 Mini`s en de jongens en meiden 
van de leeftijdsgroep onder 8 jaar 

verzamelden zich in de kantine om 
17.00 uur waar een heuse sportmaal-
tijd werd genuttigd in de vorm van 
patat met frikandellen en kaassouf-
�és. Zónder de ouders maar onder 
begeleiding van alle coaches en trai-
ners was deze maaltijd om 17.30 uur 
al verorberd. Je zag op de gespannen 

gezichten van de kinderen dat ze 
onzeker waren, vanwege de corona, 
of de Pieten wel zouden komen. 
Maar vlak daarna stormden dertig 
jeugdige voetbalpieten in het geel 
en onder leiding van de aanvoerder-
Piet in het rood langs de kantine en 
hevig bonkend op de ramen naar het 

nieuwe kunstgrasveld. De kinderen 
kwamen daar vlak achteraan en de 
wedstrijden werden begonnen 
onder begeleiding van een muzikale 
hulpsinterklaas op zijn paard en met 
banjo. Rond 18.00 uur kwam Sinter-
klaas met zijn Pieten om te kijken 
hoe de Pieten wederom het onder-

spit moesten delven tegen de jonge 
talentjes van de v.v. IJmuiden. Nadat 
Sinterklaas een rondje had gemaakt 
over de velden en de Pieten alle 
kinderen voorzien hadden van 
strooigoed kregen de kinderen na de 
wedstrijd hun cadeau uitgedeeld 
door de Pieten.

Dat was nog eens een feest bij vv IJmuiden! Foto: aangeleverd

Sinterklaasfeest bij voetbalvereniging 
IJmuiden was heel erg geslaagd!

Kimberly Blomvliet van Moani 
Conceptstore aan het Marktplein 38 
viel de eer te beurt het eerste bordje 
in ontvangst te nemen. Vraag je haar 
om haar winkel in een paar woorden 
te omschrijven, dan antwoordt ze: 
,,Het is eigenlijk een miniwarenhuis.’’ 
Kimberly combineert het concept 
van een cadeauwinkel met een 
kledinglijn, serviesgoed en nog veel 
meer artikelen, waardoor het 

concept nauwelijks in een korte 
omschrijving te vatten valt. Met 
duurzaamheid was ze al langere tijd 
bezig: ,,Ik reik geen kassabonnen uit, 
de kassabon kan desgewenst wel 
gemaild worden. 
Dat scheelt weer een heleboel 
papier. Verder maak ik ook bij het 
inkopen bewuste keuzes. 
Ik kies bijvoorbeeld voor vegan 
producten en voor artikelen die 

handgemaakt zijn.’’ Die duurzame 
werkwijze is ook citymarketeer Friso 
Huizinga niet ontgaan. Vandaar dat 
hij kwam met het voorstel om juist 
aan Kimberly het eerste bordje met 
de tekst ‘Natuurlijk zijn we OPEN’ uit 
te reiken. Op het bordje prijken de 
logo’s van Duurzaam Velsen en Ik 
Koop Lokaal. Citymarketing Velsen 
en de gemeente ondersteunen op 
deze manier de winkeliers, die het 
door de energiecrisis nog moeilijker 
hebben gekregen. 
Alle winkeliers kunnen gratis een 
bordje afhalen. De distributie 
verloopt via collega-winkeliers, in de 
onderlinge mailgroepen van de 
winkeliersverenigingen wordt 

IJmuiden - Woensdagochtend heeft wethouder Jeroen Verwoort het 
eerste exemplaar uitgereikt van een speciaal bordje voor op de deuren 
van winkels in de gemeente Velsen. Met het bordje kunnen winkeliers 
duidelijk maken dat ze geopend zijn, ondanks het feit dat de deur niet 
open staat. Door de deur altijd gesloten te houden (maar niet op slot!) 
besparen ondernemers tot 37 procent op hun energiekosten.

Winkeldeuren niet meer wijd 
open, bordje legt uit waarom

Wethouder Jeroen Verwoort overhandigt het eerste bordje aan Kimberly Blomvliet 
van Moani Conceptstore. Foto: Bos Media Services

gecommuniceerd bij wie ze terecht 
kunnen om een exemplaar te 
bemachtigen. Ondernemers kunnen 

ook een bordje aanvragen door een 
bericht naar info@ijmuiden.nl te 
sturen.

En nu, met zoveel feestelijke dagen 
in zicht, pakt Spijkers IJmuiden hele-
maal uit! Om te beginnen natuurlijk 
het WK. Daar hoort traditioneel 
natuurlijk een Spijkers Burger- of Saté 
bij. Die zijn dan ook voor 15 euro om 
af te halen of juist lekker bij Spijkers 
op te smikkelen. 26 November is er 
een tapasavond met livemuziek, 

altijd gezellig en de tapas is heerlijk, 
dat weten we inmiddels.
Sinterklaas heeft op 3 en 4 december 
wat Pietjes vrij geroosterd om de 
gasten te bedienen en 23 december 
is er een Wildavond. Ook al zo’n klas-
sieker hier in de regio. Niet zo klas-
siek maar heel ‘fout’ is de opluistering 
van die avond door DJ Jack Blok. 

Even lekker uitleven als aanloop naar 
kerstmis. 25 december een kerst-
brunch en een speciaal kerstdiner en 
op 26 december ook een overheerlijk 
kerstdiner, kijk op de website voor 
het menu! Om december in stijl af te 
sluiten is er 28 december een pub 
quiz ‘New Years Editie’. Het 
programma voor januari en februari 
2023 is ook al bekend. 
Elke dag trouwens, feestelijk of niet, 
wórdt feestelijk door het 3 gangen 
diner voor de vaste prijs van 34, 95 
euro, met keuze uit de hele kaart. 
https://www.spijkers-ijmuiden.nl/.

IJmuiden - Op een authentieke locatie voor IJmuiden, midden in het 
stoere havengebied waar altijd wat te beleven valt en vlak bij de inmid-
dels wereldberoemde sluizen ligt restaurant Spijkers IJmuiden. Altijd 
goed voor een heerlijk en gezellig diner, een �jne lunch of een 
ontspannen borrel met lekkere hapjes.

Alle komende feestelijke dagen 
vieren met en bij Spijkers

De feestdagen en alle dagen daaromheen worden een feest. Foto: aangeleverd
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Velsen - Het Filmtheater Velsen heeft 
weer leuke �lms op het programma 
staan voor jong en oud. Gezellig om de 
dagen voor Sint de zinnen te verzetten. 

Zaterdag 26 november
11.15 uur Knor (6+). Aandoenlijke, 
hartverwarmende én prachtig 
gemaakte animatie�lm over een 
meisje dat het varkentje Knor cadeau 
krijgt voor haar negende verjaardag. 
13.00 uur All That Breathes (9+). Een 
wonderschone en diep empathische 
natuur�lm over twee broers die roof-
vogels redden in New Delhi. Met 
wijsheid en humor tonen ze hoe al 
het leven, van schimmels tot de 
mens, met elkaar verweven is. 15.15 
uur Good Luck to You, Leo Grande 
(12+). Ongebruikelijke maar verfris-
sende romcom met Emma 
Thompson. 17.30 uur Zee van Tijd 
(12+) Met glansrollen van Sallie 

Harmsen, Reinout Scholten van 
Aschat, Elsie de Brauw en Gijs 
Scholten van Aschat. 20.00 uur Close 
(12+). Een tedere en aangrijpende 
�lm over jonge vriendschap en 
verantwoordelijkheid. 

Zondag 27 november
11.45 uur Good Luck to You, Leo 
Grande (12+). 17.15 uur Mrs. Harris 
Goes to Paris (AL). Betoverend 
‘modern’ sprookje over het najagen 
van dromen, de kracht van echte 
vriendschap en trouw blijven aan 
jezelf. 19.45 uur Close (12+). 

Dinsdag 29 november
14.00 uur dinsdagmiddag�lm: Mrs. 
Harris Goes to Paris (AL). 17.00 uur 
Close (12+). 20.00 uur Wild Port of 
Europe (AL). Een ode aan de bijzon-
dere �ora en fauna in het havenge-
bied van Rotterdam en Moerdijk. 

Programma Filmtheater Velsen

Velsen - Op 14 november is tijdens 
de algemene ledenvergadering van 
de Historische Kring Velsen het 
nieuwe jaarboek Velisena gepresen-
teerd. Deze Velisena heeft als thema 
‘migratie naar Velsen’ en vertelt in 23 
artikelen over de rijke geschiedenis 
van de gemeente. De meeste 
Velsenaren hebben voorouders die 
uit armere delen van Nederland voor 
werk naar Velsen kwamen. Toen het 
Noordzeekanaal gereed was kwam 
de visserij met alle bedrijvigheid 
daaromheen razendsnel op gang. 
Maar migratie naar Velsen is van alle 

tijden en naar alle woonkernen. Dat 
leest u bijvoorbeeld in het verhaal 
over blekerij Velsereijnde van Jan 
Morren en van de familie Knol die in 
Santpoort-Noord een slijperij begon. 
Ook een aantal HKV-leden heeft het 
verhaal van hun familiegeschiedenis 
opgeschreven, zoals Odile Schouten-
Uijlenbroek wiens vader ging werken 
bij de Mekog en Johan Kuijlman die 
vertelt hoe zijn vader de apotheek in 
IJmuiden be-gon. De Velisena is 
verkrijgbaar bij boekhandel Bredero 
in Santpoort-Noord en de Readshop 
in IJmuiden voor 10 euro.

Nieuw jaarboek van de 
Historische Kring Velsen

Velsen - Jonge kinderen vinden 
razendsnel hun weg in deze wereld vol 
media. Ze kijken hun favoriete kinder-
televisie en bladeren door boekjes. Ze 
swipen vliegensvlug naar �lmpjes op 
YouTube en spelen graag spelletjes op 
de tablet. Het mediagebruik van het 
kind is onderdeel van de opvoeding. 

Door samen met de ouders van media 
te genieten kunnen kinderen volop de 
kansen van media benutten, ontwik-
kelen van taal en rekenvaardigheid en 
blijven de risico’s beperkt. Tegen-
woordig wordt digitale media enorm 
veel gebruikt. Ook steeds meer door 
jonge kinderen. Maar wat is er allemaal 

Mediaproeverij in de Bibliotheek Nieuwe gespreksgroep Mensen-
van-de-weg van start
IJmuiden - Vanwege het succes van 
de laatste reeks geloofsgesprekken 
gaat deze winter een nieuwe serie 
bijeenkomsten Mensen-van-de-weg 
van start. Deze cursus past iedereen. 
Je hoeft geen voorkennis van het 
christelijk geloof te hebben, krijgt 
geen huiswerk mee. Elke avond staat 
er een levensvraag centraal waarover 
je gaat nadenken, alleen en met 
elkaar, waarvoor leef ik? Hoe ga ik 
om met verlies? Waar word ik 
gelukkig van? Er wordt uitgegaan 
van tien levensvragen waar alle 

mensen wel eens mee worstelen en 
spiegelen die aan Jezus’ leven. Iedere 
bijeenkomst begint om 19.00 uur 
met een eenvoudige maaltijd en dan 
onder de ko�e met kan men met 
elkaar in gesprek gaan. Kosten zijn 10 
euro per avond. Omdat elke avond 
op zichzelf staat, kunt u altijd later 
instappen of een keer overslaan. U 
bent van harte uitgenodigd op de 
startavond, maandag 28 november 
om 19.00 uur, in verenigingsgebouw 
De Bolder, Bloemstraat 124 te 
IJmuiden.

Velserbroek - Donderdag 17 
november heeft Marlie Durge de 
workshop ‘Samen Zingen’ gegeven 
voor mensen die met dementie te 
maken hebben, zelf of als mantel-
zorger of familie, in bibliotheek 
Velserbroek. Zo’n twintig enthousi-
aste bezoekers waren op deze work-

shop afkomen. De workshop werd 
georganiseerd in het kader van het 
net geopende geheugenkabinet in 
de bibliotheek. Dat is een kast met 
alle romans, jeugdboeken, �lms en 
informatieve boeken over dementie. 
Daarnaast staat er foldermateriaal 
van zorgaanbieders over dit thema. 

Workshop Samen Zingen

Tijdens de workshop ‘Samen zingen’ 
werden er bekende liedjes gezongen, 
liedjes van vroeger. De kunst was om 
eerst te raden welke liedje er aan 
kwam voordat iedereen in volle borst 
kon meezingen. Het eerste liedje 
moest geraden worden met behulp 
van een geur uit een �esje. Pas bij de 
laatste in de rij klonk het verlossende 
woord: rozengeur. Direct daarop 
startte de tune van Conny van de Bos 
met het liedje: ik geeft je een roosje, 
mijn roosje. Vooral het couplet zat bij 
de meesten nog goed in het 
geheugen. Iedereen heeft genoten 
en herinneringen opgehaald want 
muziek werkt als een blikopener van 
het geheugen. Samen muziek maken 
geeft een saamhorigheidsgevoel. Je 
staat er even niet meer alleen voor. 
Samen zingen: daar word je vrolijk en 
uitgelaten van. En dat was precies 
wat er gebeurde. Marlie kreeg een 
dik verdiend applaus met de roep 
om dit nog een keer later in het jaar 
te doen. De volgende bijeenkomst 
van het geheugenkabinet met een 
activiteit is op 15 december. Dan 
komt Elise Strating met een work-
shop dementie en bewegen.

Muziek werkt als een blikopener van het geheugen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Na drie magere jaren kon 
De Jonge Stem afgelopen weekend 
twee avonden lang honderden 
toeschouwers weer laten genieten. Dit 
keer van de musical Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat in 
Stadsschouwburg Velsen. Het werd 
een kleurrijk en muzikaal feestje. De 
Jonge Stem trekt het verhaal over 
Jozef en zijn broers helemaal naar 
deze tijd. Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat gaat over de 

Bijbelse �guur Jozef, de lievelingszoon 
van Jacob. Hij komt hij in Egypte 
terecht en voorspelt hij de farao zeven 
rijke en zeven magere jaren, waardoor 
het land een hongersnood kan voor-
komen. Uiteindelijk redt Jozef ook zijn 
familieleden uit Kanaän die naar de 
voedselbank in Egypte komen. Joseph 
is een musical waarin alle spelers tot 
hun recht kunnen komen. Naast de 
hoofdrollen zijn er in deze musical ook 
veel kleinere rollen te vergeven, waar-

Kleurrijke voorstelling De Jonge Stem

door ook andere spelers van De Jonge 
Stem van zich kunnen laten horen. 
Floris Sliggers zet de rol van Jozef zeer 
overtuigend neer. Vooral bij het 
nummer ‘Sluit alle deuren maar’, hangt 
de zaal aan zijn lippen. De rol van 
vertelster wordt door drie speelsters 
ingevuld en dat valt verrassend goed 
uit. Nadesh Hendriks, Tessa Bakker, 
Marieke Kors zijn alledrie goede 
zangeressen, die dat op overtuigende 
wijze laten horen. Jeremy Tuijn met 
zijn heerlijke persi�age van Elvis en 
Stijn de Boer als vader Jacob zorgen 
voor de lach in deze musical. Er moet 
ontzettend hard aan de choreogra�e 
zijn gewerkt, het is opvallend hoe 
spot-on de nummers worden uitge-
voerd. Het slotstuk, een megamix van 
alle nummers in 9 minuten, is uiteinde-
lijk de apotheose. Daarna ontploft de 
zaal. De hele voorstelling wordt onder-
steund door een fantastisch live-orkest 
van 15 personen onder leiding van Bas 
Jongsma. De plannen van De Jonge 
Stem voor volgende seizoen zijn ook al 
bekend. In februari kunnen er weer 
leden instromen voor de rock-and-roll 
musical All Shook up. Aanmelden kan 
via de website of facebook.

Wat een geweldige voorstelling van De Jonge Stem! Foto: Henk Groen

Santpoort-Noord - Cranc, Onzeker, 
Broos Aventure is een befaamd 
ensemble voor Oude Muziek en 
brengt op zaterdag 26 november om 
15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje muziek 
uit de Middeleeuwen met een thema 
dat nog helemaal van deze tijd is. Het 
is een zeldzaam mooi vij�uik uit het 
Gruuthuse Manuscript uit circa 1400. 
Ensemble Aventure bestaat uit blok-

�uitisten Marco Magalhaes, Fumitaka 
Saito en Ita Hijmans. Teksten worden 
gezongen door Christohper Kale. Zo 
klinken hoop, verdriet, troost, 
aanvaarding en berusting in de taal 
van de late middeleeuwen.

Maxime Snaterse
Pianiste Maxime Snaterse kreeg haar 
masterdiploma met een tien uitge-

Middeleeuwse muziek en 
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje

reikt. Dat zegt genoeg over haar 
grote talent, muzikaliteit en passie. 
Zij is te gast in ‘t Mosterdzaadje op 
zondag 27 november om 15.00 uur 
met een programma dat de luisteraar 
gaat meevoeren in haar klankwereld. 
Werken van Berio (uit Six encores), 
Beethoven (Op.10 nr. 3), Brahms 
(twee ballades) en Debussy (Images). 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, na a�oop 
collecte. www.mosterdzaadje.nl. 

Santpoort - Het VG-concert met 
Brothers-4-Tune en zanggroep Voices 
stond al ruim 2 jaar op de agenda, 
maar corona gooide roet in het eten. 
Maar op 27 november is het dan zo 
ver! De vijf mannen van Brothers-4-
Tune brengen meerstemmige A 
Capella muziek ten gehore. Op 20 
december 1990 kwamen de Brothers 
voor het eerst bij elkaar. Toen hadden 
ze nog geen naam, maar het idee dat 
het een kleine, kwalitatief goede á 
capella groep moest worden bestond 
toen al. Het begon in eerste instantie 
met het zingen van zogenaamde 
Barbershop-muziek en ze zijn zich 
steeds meer gaan toeleggen op close 
harmonie. De groep van oorspronke-

lijk 4 zangers is uitgebreid naar 5 
zangers. Zanggroep Voices is geen 
onbekende in de regio. In 2019 hing 
het voortbestaan van Zanggroep 
Voices aan een zijden draadje, maar 
de groep heeft toch een doorstart 
kunnen maken. Heden ten dage zingt 
zanggroep Voices in een kleinere 
bezetting. De gemotiveerder zangers 
en zangeressen studeren hun 
nummers in onder leiding van diri-
gent Arjan Busscher. U bent van harte 
welkom op zondag 27 november om 
12.00 uur in het Dorpshuis Het Terras 
in Santpoort-Noord voor dit 10e en 
tevens laatste VG-concert in 2022. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

VG-concert Brothers-4-Tune en 
Zanggroep Voices

voor leuks en hoe werkt het? Dat kun je 
ontdekken tijdens de mediaproeverij 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar door 
middel van luisteren, lezen, kijken, 
spelen en doen. De workshop is gratis. 
Bibliotheek Velserbroek: 9 december 
van 15.30 - 16.30 uur en Bibliotheek 
IJmuiden op 16 december van 15.30 - 
16.30 uur. Kijk voor meer informatie op 
de website www.bibliotheekvelsen.nl. 
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AGENDA

VRIJDAG 25 NOVEMBER 
- Repair Cafe Velserbroek: In de 

Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek, Tijd: 14.15 tot 16.15 
uur en voortaan elke laatste 
vrijdag van de maand. 

- Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00-15.00. Toegang 6 
euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur. 

- Vereniging Santpoorts Belang: 
Aanvang 14.00 uur de �lm The 
sense of an ending, toegang is 
gratis. Adres: ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid. 

ZATERDAG 26 NOVEMBER
- Museumhuis Beeckestijn:  Huis 

open van 11.00 -16.00. Toegang 6 
euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

- SV Full Speed: Kienavond van drie 
rondes en een loterij. De zaal is 
open vanaf 19.30. Het adres is: S.V. 
Full Speed, Tolsduinerlaan 6, 
Velsen-Zuid. 

- ’t Mosterdzaadje: 14e eeuwse 
Muziek en Verhaal, aanvang: 15.00 
uur. Cranc, Onzeker, Broos door 
Aventure, Christopher Kale - zang/
verteller Marco Magalhães, Fumi-
taka Saito, Ita Hijmans – blok-
�uiten. Uit het Gruuthuse manus-
cript (ca. 1400). ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625, www.mosterd-
zaadje.nl. 

- Zee- en Havenmuseum: Motoren-
draaidag: De machinisten laten de 
oude (scheeps)motoren weer in 
het museum draaien en zijn zij 
ook aanwezig voor uitleg. 
Aanvang 13.00 uur. 

- Pietendisco!: Vanaf 15:00 tot 16:00 
uur is er Pietendisco bij Koel! 
Sinterklaas komt om 15.00 
gezellig even kletsen en zingen 
met alle kinderen. De disco-
lampen aan aan en gaan we 
lekker dansen met de Pietjes! 
Sinterklaas is natuurlijk te oud om 
te dansen, maar je kunt wél met 
hem op de foto in de fotostudio! 
Gratis toegang, Driehuizer-
kerkweg 34 A Driehuis. 

ZONDAG 27 NOVEMBER 
- Museumhuis Beeckestijn: Huis 

open van 11.00 – 16.00.  Toegang 

6 euro p.p.. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur. 
Rondleiding huis en tuinen. 
Opgeven via www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn  
Aanvang 11.00 uur.

- 80’s Dress Up Karaoke! Back to the 
80’s! Bij Koel. www.bijkoel.nl/80’s-
dress-up-karaoke (Gewoon langs-
komen zonder dat digitale gedoe 
zoals dat nog kan in de jaren 80 
mag ook!. Driehuizerkerkweg 34A 
Driehuis. 

- ’t Mosterdzaadje: aanvang: 15.00 
uur, Maxime Snaterse, Beethoven, 
Brahms, Debussy & Berio. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl.

- Velser Gemeenschap: Tiende en 
tevens laatste VG-concert  in 
2022. Close harmony groep 
Brothers-4-Tune  en Zanggroep 
Voices  om 12.00 uur in het Dorps-
huis Het Terras in 
Santpoort-Noord.

MAANDAG 28 NOVEMBER
- Postzegel Vereniging Santpoort: 

postzegelavond met veiling met 
leuke kavels in Dorpshuis Het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Sant-
poort-Noord. Vanaf 19.00 uur is 
men welkom, voor inlichtingen 

kunt u bellen met de voorzitter, 
tel.nr. 023-5382274.

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

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

- Dorpskerk Santpoort: Michacursus 
over rechtvaardigheid en duur-
zaamheid in de Dorpskerk Sant-
poort, 19.45 uur. Deze avond: God 
in de supermarkt, toegang gratis. 

DINSDAG 29 NOVEMBER
- Het Kruispunt Velserbroek: is 

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

WOENSDAG 30 NOVEMBER
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

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

DONDERDAG 1 DECEMBER
- Roze Salon bij Grand Cafe Staal: 

Vanaf 17.00 uur is iedereen 
welkom voor een drankje, hapje 
en een goed gesprek.

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ
Koeiengeloei
Bij deze tentoonstelling krijg je infor-
matie op verschillende manieren. Zo 
is er een electrospel, een draaischijf, 
kijkgaten en zijn er videobeelden te 
zien. Kom dus gezellig langs en leer 
meer over de koe! www.spaarn-
woude.nl. Locatie: Boerderij Zorgvrij. 
Tijd: Tijdens openingstijden van 
boerderij Zorgvrij

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

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

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

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

Vissershallen in IJmuiden: Van 6 
november tot en met 18 december 
vindt in de Visserhallen te IJmuiden 
de expositie Oekraïne plaats met 
werk van fotografen uit Oekraïne en 
Nederland. Hun foto’s gaan niet 
alleen over de menselijke ellende en 
verwoesting die de oorlog met zich 
meebrengt. Ze geven ook een beeld 
van de mensen en de cultuur van 
Oekraïne, een land dat vecht voor 
zijn voortbestaan in vrijheid. De 
expositie is geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 

17.00 uur. Visserhallen, Duinstraat 4, 
1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl.

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

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

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

IJmuiden - Op woensdag 16 
november 2022 schonk wethouder 
Marianne Steijn de vrijwilligers van 
de Wijk aan Zeeërweg tientallen 
bloembollen. Dit deed zij als dank 
voor het onderhoud aan de boom-
spiegels en bloembakken. Samen 
met de vrijwilligers en met de 
kinderen van OBS ‘De Vliegende 
Hollander’ werden de bollen geplant.
De vrijwilligers onderhouden het 
gehele jaar door zestien boomspie-
gels en negen bloembakken. 
Wethouder Marianne Steijn bedankt 
deze dag de vrijwilligers voor hun 
inzet en helpt mee met planten in de 
boomspiegels, bakken en de potten 
op school. Samen met de vrijwilligers 
worden narcissen, blauwe druiven, 
sneeuwklokjes en krokussen geplant 
in de boomspiegels. Ook schenkt de 
wethouder namens de gemeente 

Velsen vaste planten voor de bakken 
in de straat en bij De Vliegende 
Hollander. Dit zijn verschillende 
soorten geraniums, asters en gras-
planten. Leerlingen van de Vliegende 
Hollander helpen hierbij. Zij zijn erbij 
betrokken om te leren wat groen 
doet in je leefomgeving en hoe je 
zelf je omgeving netjes houdt.

Fleurig straatbeeld en verbinding
Marianne Steijn: ,,De actie bloem-
bollen-planten is een fantastisch 
voorbeeld hoe je als wijkbewoners 
niet alleen zorgt voor een �eurige, 
goed verzorgde uitstraling van de 
wijk maar ook de binding tussen de 
bewoners versterkt. Mensen kennen 
elkaar, staan voor elkaar klaar. Daar 
heb ik mooie voorbeelden van 
gehoord; koken voor de buurvrouw 
die net haar man is verloren en die 

Bollen planten met 
vrijwilligers en kids

dan weer op haar beurt een andere 
buurvrouw uitnodigt want er is 
genoeg voor twee. Een leuk 
cadeautje maken voor de pasge-
boren baby’s in de straat en ook 
samen de buurt schoon en mooi 
houden. Samen met de school in de 
wijk de omgeving natuurvriendelijk 
maken. En niet te vergeten: groei en 
bloei is goed voor de natuur. Zoals de 
kinderen van de Vliegende Hollander 
zeggen: ‘Er komen allemaal bijtjes af 
op de bloemen die uit de bolletjes 
komen en dan krijg je lekker veel 
honing. En honing is lekker!’ Een 
mooi voorbeeld hoe de openbare 
ruimte voor verbinding zorgt tussen 
bewoners.”

Adopteer ook een boomspiegel
Rondom bomen in de straat bevindt 
zich een boomspiegel. Dat is het 
stukje grond waar geen tegels 
liggen. Actief bijdragen aan meer 
groen in de straat? Adopteer dan een 
boomspiegel. Dit betekent dat u het 
stukje grond rondom de boom in 
bruikleen krijgt. U kunt hier verschil-

lende bloemen en planten inzetten. 
Zo wordt de straat gezelliger en helpt 
u de bijen en vlinders. Vrolijk de 
buurt op en maak er een kleurrijke 
mini-tuin van! Laat wel weten dat u 

een boomspiegel wilt adopteren. Zo 
voorkomt u dat de door u zorgvuldig 
gezaaide plantjes onbedoeld wegge-
maaid worden. U kunt dit melden via 
groen@velsen.nl. 

Marianne Steijn schonk tientallen bloembollen. Foto: Reinder Weidijk voor 
Gemeente Velsen.
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Door Ingeborg Baumann

Velsen-Zuid - Zondag werd de 
wedstrijd Telstar Vrouwen - vv 
Alkmaar Vrouwen gespeeld. De Witte 
Leeuwinnen, normaal al uiterst 
gemotiveerd, kregen nog meer 
vechtlust doordat ze begeleid door 
jongeren van Only Friends, sportclub 
voor kinderen en jongeren met een 
beperking, het veld op mochten 
komen. Een wederzijdse eer. 
Het was de Week van het Gehandi-
capte Kind en Only Friends is een 
sportclub speciaal voor kinderen en 
jongeren met een beperking. Het 
mooie van Only Friends is dat zij zelf 
geen beperking kennen. Hun slogan 
is dan ook: ,,Je bent goed zoals je 
bent!”. En zo is het natuurlijk ook. 

Only Friends
Tien minuten voordat de wedstrijd 
begint is de opwinding wel een 
beetje van de gezichten van de 
jongens en meiden van Only 
Friends. Hrtithik bijvoorbeeld heeft 
er reuze zin in en antwoordt op de 
vraag of hij vrouwenvoetbal wel 
stoer vindt: ,,Ja joh, leuk juist!’’ Leider 
en oprichter Dennis Gebbink was 
zelf voetballer en kreeg op 25-jarige 
leeftijd een zoon, Myron. Myron 
werd geboren met een dubbele 
hersenafwijking. ,,Mijn wereld en die 
van mijn vrouw stortte in. Maar na 
een periode van diepe ellende 
begon ik weer te denken aan de 
toekomst, de toekomst van Myron. 
Ondanks zijn handicap is Myron 
helemaal gek van voetballen en wil 

Telstar Vrouwen met spelers-
escorte Only Friends het veld op

Ze hebben er zin in, de jongens en meiden! Foto: Ingeborg Baumann

hij zoveel mogelijk op het veld staan 
om tegen de bal te trappen. Myron 
heeft een aantal jaren gevoetbald 
bij een reguliere voetbalvereniging, 
maar was daar niet helemaal op zijn 
plaats. Toen begon de zoektocht 
langs diverse instanties om een 
geschikte plek te vinden voor 
Myron.’’ Het bijzondere resultaat van 
deze zoektocht is Sportclub Only 
Friends en Friendship Sports Centre. 
Only Friends als de sportclub, het 
Centre als de faciliteit en thuisbasis. 
De droom van Dennis, en daarmee 
van heel veel kinderen en jongeren, 
is uitgekomen. Only Friends heeft 
ruim 800 leden en er worden dertig 
sporten beoefend. 

Wederzijdse eer
Tess Jongepier, keeperscoach van 
Telstar, kwam met het idee om de 
spelersescorte door Only Friends te 
laten doen. Helemaal leuk voor de 
zusjes Timber (10) en Mila Lagcher. 
Mila is aanvaller bij Telstar Vrouwen 
en speelt met rugnummer 34. 
Vandaag is ze wisselspeler. Timber 
vindt het kicken: ,,Ik hoop dat ze 
gaan winnen!’’ De kinderen gaan 
vast klaar staan als de cheerleaders 
het veld opkomen. Met stralende 
gezichten en meebewegend met de 
opzwepende muziek. Het publiek 
krijgt het al wat warmer. En dan, 
onder de klanken van ‘the eye of the 
tiger’ komen spelers en hun escorte, 
onder keihard applaus, het veld op. 
Het kippenvel van velen was niet 
alleen door de snijdende kou. De 
uitslag Telstar Vrouwen - vv Alkmaar 
Vrouwen is 0-1. 

Velserbroek - Afgelopen zondag 13 
november organiseerde de Velser-
broekse sportclub OYAMA het Sandra 
Kistemaker Judo-katatoernooi. Een 
nationaal kata toernooi, vernoemd 
naar de veel te vroeg overleden 
Sandra Kistemaker uit Velserbroek. 
Naast een groeiend aantal deelne-

mers in de ‘clubklasse’ stonden ook 
de Nationale kampioenen Marie-José 
Nieuwenhuizen en Irene Suurland en 
de Wereldkampioenen Katame no 
Kata , Tycho van der Wer� en David 
Lefevere op de mat. Tijdens dit toer-
nooi werden de wereldkampioenen 
gehuldigd. 

Wereldkampioenen op Oyama 
Judo katatorentoernooi

Wereldkampioenen Tycho van der Werf en David Lefevere). Foto: aangeleverd

Velserbroek - Naast de sportieve 
prestaties staat bij VSV ook de sfeer 
hoog in het vaandel. Zo was afge-
lopen donderdag meester visbakker 
Marco Plug and Friends weer voor de 
jaarlijkse kibbelingavond van de 
partij en deze lekkernij vond in de 
overvolle kantine gretig aftrek. De 
volgende dag brachten de voetbal-
toppers een bezoek aan de muzikale 
toppers en op de foto is te zien dat 
de sfeer er daar ook goed in zat. Qua 
prestaties hielden de teams een 
gelijke tred met de uitslagen van 
vorige week. De zaterdag 1 behaalde 
een knap punt uit tegen het hoog 

geklasseerde Buitenveldert, waarbij 
Wesley van der Wal het doel trof. Een 
plaats in het gewenste linker rijtje 
zou weer tot de mogelijkheden 
kunnen behoren. De zondag 1 heeft 
een aantal wedstrijden tegen lager 
geklasseerde teams op het 
programma staan en het is zaak om 
die met winst af te sluiten. Tegen RCZ 
uit werd een regelmatige 0-4 over-
winning behaald, waarbij Bart Veld-
huis weer eens met 2 doelpunten liet 
zien waartoe hij in staat is. Moreno 
Blom en Diego Mudde maakten de 4 
vol. Zondag gaat VSV bij Sporting 
Krommenie op bezoek. 

Toppers van VSV op herhaling

De sfeer zat er goed in! Foto: aangeleverd

IJmuiden -26 jeugdtrainers van V.V. 
IJmuiden volgden een meerdaagse 
cursus van de PASS Sports Coach 
Academy. Op 2 november was het 

theoretische gedeelte en op 16 
november 2022 was het praktische 
gedeelte van de cursus. Doel van de 
cursus was het verbreden van de 

Foto: aangeleverd

Jeugdtrainers van V.V. IJmuiden 
behalen trainerscertificaat

theoretische kennis en het toepassen 
van deze kennis in de praktijk. Voor 
de club was dit tevens een mooie 
manier op het technisch beleid, het 
opleidingsbeleid en de visie met 
elkaar te delen. De cursus werd afge-
sloten met een uitreiking van de 
certi�caten aan de deelnemers.

Afzwemmen bij de 
VelserZwemVereniging

Ook deze kinderen behaalden hun diploma. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zondagmiddag 20 
november 2022, de eerste echte 
koude dag in IJmuiden, dus een 
mooie dag om in het zwembad te 
vertoeven. Dit deden 60 leden van 
de VelserZwemVereniging met hun 
aanhang. Vaders, moeders, broers, 
zusjes en opa’s en oma’s waren in 
grote getale naar het zwembad 
gekomen, wel meer dan 180 man. 

Om 15.00 uur kon het afzwemmen 
van start gaan, een 12-tal vrijwilligers 
stonden klaar om het allemaal moge-
lijk te maken en de kandidaten rustig 
te houden en goed te informeren 
over wat er van hun verwacht werd. 
De C-kandidaten beten de spits af 
omdat zij het grootste programma af 

te werken hadden. De kandidaten 
Mick Heeremans, Dylan 
Hennevanger, Hidde de Weers, 
Louise Shaw, Stijn Broek, Mikey Stap-
horst, Tess Hoogenberk, Noa van der 
Steen, Amy Timmers, Bram Heere-
mans, Helin Othman, Jayden Toornv-
liet, Aydin Ozkan en Roos Timmer 
slaagden dan ook met glans voor het 
felbegeerde C (zwemveilig) diploma.
De B-kandidaten Mustafa en Musab 
Car, Zehra Car, Jax de Feber, Teun 
Hageman, Roman Othman, Brandon 
Tieman, Fabiënne de Weers, Dana Haj 
Taha, Nola Hinloopen, Dani Munier, 
Seyyid Kolsuz, Lex Verdegaal, Tim 
Meijer, Scott van der Plas, Alicia van 
Hoo�, Dex van Roon Sare de Smit, 
Ella Hogendorp, Mickey van der 

Wer�, Finn Tieman, Dean van Stein, 
Tijn Hoogenberk, Muhammed Kutlu 
en Mustafa Haj Hamo lieten hun 
geleerde vaardigheden zien en 
slaagden voor hun B-diploma.
De groep kandidaten, die voor het 
eerst het afzwemmen meemaakten 
waren de A-kandidaten. Sarja Haj 
Taha, Aya Driouech, Malek Alyousef, 
Tuana Yildiz, Jimmy Groen, Ra�k van 
der Geest, Jolene van der Zwan, 
Charlie van Ewijk, Soof van Wetering, 
Max Eelman, Jan Steenbeek, Philou 
Wilmink en Jolie Duijvenbode, Rohin 
Ahmadi, Sabine de Boer, Damon 
Woudenberg, Laurens van der Wer�, 
Twan Visser, Busra Aridag en Hidde 
Riepma slaagden ook voor het door 
hen begeerde diploma.
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij 
een IJmuidens onderwerp aan de hand van 
een foto en naar aanleiding van de actuali-
teit, een bijzondere gebeurtenis, een 
evenement of gewoon een van de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�e-
vering aandacht voor de ‘Opslagplaats van 
Ruw Zout’ aan de Trawlerkade

Door Erik Baalbergen

IJmuiden kent nog veel geheimen. Soms geeft 
ze er eentje prijs, zoals onlangs aan de Trawler-
kade. Tijdens werkzaamheden aan de gevel 
van een gebouw van de voormalige IJmuiden 
Stores kwam onder de in reliëf uitgevoerde 
geveltekst ‘YMUIDEN STORES’ de vervolgtekst 
‘OPSLAGPLAATS VAN RUW ZOUT’ tevoorschijn. 
Beide teksten zijn uitgevoerd op een groen-
blauwe gevelsteen tussen de begane grond en 
de eerste verdieping. Jarenlang was deze steen 
bedekt onder een laag witte verf en waren 
alleen de blauw geschilderde letters ‘YMUIDEN 
STORES’ zichtbaar. Mooie gelegenheid voor mij 
om even in de geschiedenis te duiken!

Visscherijbenoodigdheden en 
scheepsbehoeften
Het pand is in 1909 in opdracht van N.V. 
IJmuiden Stores als pakhuis naar een ontwerp 
van architect J.C. Cramer gebouwd aan de 
zuidzij, de latere Trawlerkade aan de zuidzijde 
van de Vissershaven. IJmuiden Stores is op 30 
juni 1901 opgericht aan de Kanaalstraat als 
handel in ‘visscherijbenoodigdheden en 
scheepsbehoeften’ door de heren S.A. Bakker 
en P. Visser. Sinds de opening van de Vissers-
haven in 1896 neemt het aantal vissers-
schepen dat IJmuiden als basis heeft alleen 
maar toe. Het bedrijf springt in op de groei-
ende behoefte aan scheepsuitrustingen en 
groeit mee. IJmuiden Stores levert onder meer 

‘touwwerk voor de haring- & trawlvisscherij’, 
visnetten, petroleum, zout en soda, kuipers-
werk, laarzen, handschoenen en kleding, en 
verven, lakken en schildersgereedschappen. 
Aan de Vischstraat, die dan nog tussen de 
Kanaalstraat en de Frogerstraat loopt, 
verschijnt in het oprichtingsjaar een werk- en 
opslagplaats, met onder meer een grote 
petroleumtank. Maar al gauw blijkt deze 
locatie niet handig. Het vervoer van zout en 
vaten petroleum vanuit de Vischstraat over de 
helling bij café Kamperduin naar de veel lager 
gelegen kade leidt dikwijls tot ongelukken als 
de kar op hol slaat bij de afdaling. Bijvoor-
beeld, in 1904 raken paard en wagen te water 
bij het vervoer van een lading ruw zout naar 
een schip in de Vissershaven. De voerman en 
twee andere opzittenden weten zich te 
redden door op tijd van de kar te springen 
maar het paard verdrinkt. Een andere keer 
raakt een karretje met vijf vaten petroleum 
stuurloos op dezelfde helling, en denderen de 
vaten elk apart de helling af.

Ruw zout
In 1909 laat IJmuiden Stores dus het pakhuis 
aan de zuidzij bouwen. Dit verklaart ongetwij-
feld de nu tevoorschijn gekomen gevelsteen! 
IJmuiden Stores importeert onder meer ‘ruw 
Portugeesch zout’ en handelt in ‘prima 
haringvisserijmijnzout’. Door de groei van de 
visserij en de behoefte aan steeds meer 
scheepsbenodigdheden breidt IJmuiden 
Stores verder uit. In 1913 laat zij links van het 
pakhuis aan de zuidzij een nieuw en nog 
groter pakhuis, magazijn en oliebergplaats 
bouwen, ook naar ontwerp van Cramer. In 
1918 wordt zelfs een vestiging in Scheve-
ningen geopend. Het pand aan de Vischstraat 
herbergt nog enige tijd het kantoor en wordt 
daarnaast ook nog voor korte tijd verhuurd 
aan de Nutsspaarbank en een bibliotheek van 

de ‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’. 
In of vlak na 1918 verhuist IJmuiden Stores 
geheel naar de Trawlerkade. Op de locatie aan 
de Vischstraat wordt in 1921 de Centrale 
Bakkerij gevestigd.

Van pollepel tot staaldraad
In augustus 1944 wordt een groot deel van de 
gebouwen aan de Trawlerkade door een 
bombardement vernield. In 1946 zijn de 
beschadigde delen herbouwd. IJmuiden 
Stores blijft ook na de bevrijding succesvol 
met het leveren van allerhande scheepsbeno-
digdheden. Bij het vijftigjarig jubileum in 
1951 beschrijft een krant het assortiment als: 
‘van pollepel tot grote zeilen, en van machi-
nekamer-onderdelen tot de zwaarte soorten 
staaldraad en touwwerk. En vergeet niet de 
navigatie-instrumenten, kaarten, vlaggen, 
klokken, kortom alles wat er op een schip zoal 
te vinden is, of dat nu is in de kombuis of in 
de machinekamer, op de commandobrug of 
in het logies’. Daarnaast voert IJmuiden Stores 

ook reparaties uit. Vanaf de jaren vijftig van de 
vorige eeuw krijgt IJmuiden Stores te maken 
met fusies en overnames. Tot in 2020 kennen 
we IJmuiden Stores nog van de vele kolossale 
klossen die dikwijls met of zonder kabels de 
kade tussen de karakteristieke panden en de 
haven sieren. Daarna verhuizen de meeste 
activiteiten naar Dordrecht en worden de 
werkplaats en opslagruimte ontruimd. Het 
verkoopteam en de administratie blijven 
achter in het karakteristieke blauwwitte pand 
aan de Trawlerkade.

Parels
Na de verkoop van het pand eerder dit jaar 
zijn deze laatste Ymuiden Store onderdelen 
vorige maand naar een kleiner pand op de 
Trawlerkade verhuisd. De prachtige ‘Ymuiden 
Store’ panden staan er gelukkig nog. Het zijn 
pareltjes herinnerend aan Typisch IJmuidens 
noeste ondernemerschap. En de vondst van 
zo’n prachtige gevelsteen maakt de herinne-
ring alleen maar levendiger!

Opslagplaats van Ruw Zout

Na het verwijderen van de witte band tussen de begane grond en de eerste verdieping werd de gevel-
steen zichtbaar. Hier is de steen nog deels verborgen achter de hoge steiger. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Machinisten van het Zee- 
en Havenmuseum hebben vorige 
week zaterdag Sinterklaas geholpen 
met het binnenvaren van de pakjes-
boot. De vrijwilligers Paul van der 
Vegte, Frits Schreuders en Jan Raap 
zijn, samen met andere machinisten, 
verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de motoren in de motorenhal van 
het museum. Nu namen zij deze grote 
verantwoordelijkheid op zich en 
gelukkig liep alles op rolletjes en 
kwam de pakjesboot, de voormalige 
Zaandam, keurig aan in IJmuiden. 
Zaterdag 26 november laten de 
machinisten de oude (scheeps)

Machinisten Zee- en Havenmuseum 
laten motoren draaien

motoren weer in het museum draaien 
en zijn zij ook aanwezig voor uitleg. 
Ook zijn veel kleine en draaiende 
stoommodellen in de motorenhal te 
zien. De motorendraaimiddag begint 
om 13.00 uur. Leuk om te combineren 
met de exposities ‘Rozen verwelken, 
Schepen vergaan’ en ‘Op de sluizen 
van IJmuiden’. Het museum is 
geopend op zaterdag-, zondag- en 
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. Adres: Havenkade 55.

Met behulp van de machinisten kwam de pakjesboot veilig aan. Foto: aangeleverd

32 12 65 36  13 2 33 53 31 4 63

49 25 65  44 62 17 36 6 58

54 37 65  11 66 31 3 42 17

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 achterspeler  4 groep dieren  7 levenslucht  10 
muziekinstrument  12 standaard boeknummer (afk.)  14 man van 
adel  16 loterijbriefje  18 scharnier  20 Internationaal Monetair 
Fonds  21 Japanse papiervouwkunst  24 etensbereider  25 en vol-
gende  27 dopheide  29 sine anno  30 grandioos  34 vreemde 
munt  36 vrucht  38 water in Friesland  39 gezet  40 voor  41 
familielid  42 binnenkomst  45 pl. in Gelderland  48 beroep  51 of 
dergelijke  53 eens  54 van een  55 mager  57 afdrukapparaat  59 
ijzerhoudende grond  60 erwtensoep  62 Europees Monetair Stelsel  
63 lijst  65 rekening  67 brandstof  68 droogvloer  69 hemelbrood  
70 werpanker.

Verticaal: 1 spannend  2 afdelingshoofd  3 heks  4 boksterm  5 
beroep  6 vogelproduct  7 Algemeen Beschaafd Nederlands  8 ui-
ting van verdriet  9 opmerkelijk  11 vogel  13 sportartikel  15 
door middel van  16 vreemde munt  17 diplomatie  19 godin v.d. 
dageraad  22 soort hond  23 minnares  26 pasvorm  28 in com-
binatie met  30 verkleurd  31 dichterbij  32 ras  33 gereedschap  
35 domoor  37 paling  42 zelfzucht  43 opschudding  44 vazal  46 
maand  47 beraad  49 pl. in Amerika  50 treksluiting  52 naald-
boom  54 boerenbezit  56 deel v.h. oog  57 voormalig staatsbedrijf  
58 commerciële tv-zender  59 kelner  61 bedorven  64 Algemene 
Inspectiedienst  66 voormiddag  67 onder andere.
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MEESTER SERNÉ VERTELT 
Meester Serné was 41 jaar leerkracht in IJmuiden op de Marnix-
school. De naam van deze school veranderde later in Het Kompas. Hij 
deelt zijn belevenissen en herinneringen regelmatig met ons in een 
column.

Rattenplaag en asbest
De nieuwbouw van de Marnix was in 1994 voltooid. Er kwam echter een 
probleem om de hoek kijken. De Pieter Vermeulen/Bethlehemschool 
bleef noodlijdend qua aantallen leerlingen en moesten noodgedwongen 
samengevoegd worden met de �orerende Marnixschool. Het werd een 
gedwongen fusie. Bij deze samenvoeging in 1995 veranderde de naam 
van beide scholen in Het Kompas. Locatie West als hoofdlocatie en Het 
Kompas Oost, locatie Heerenduinweg. Vanwege ruimtegebrek op Kompas 
West moesten een aantal groepen uitwijken naar de leegstaande Hendrik 
Piersonschool op het Gijzenveltplantsoen,die door de gemeente was 
opgeknapt. Dit werd Kompas Zuid. Deze locatie groeide uit tot een 
volwaardige school. Van kleuters tot en met groep acht. Na jaren op 
locatie Kompas West, werd ik overgeplaatst naar groep 7/8 Kompas Zuid. 
Het werd mijn derde verhuizing. Daar had ik het moeilijk mee. Gelukkig 
kende ik mijn collega’s op locatie Zuid al vanuit mijn Marnix/Kompas 
West-tijd en werd verwelkomt met de woorden: ,,Welkom in de 
Vergaarbak”. Menigeen was ooit ook overgeplaatst naar deze locatie en 
ervoer dat als vergaarbak. Ik voelde me direct thuis. Een oud gebouw, 
waar van alles kon. Naast de school lag een groot grasveld waar kinderen 
naar hartenlust konden voetballen. We hadden alle vrijheid, met lange 
pauzes. Konden doen en laten wat we wilden. Ramen, deuren en lokalen 
werden beschilderd tijdens een Cobrathema. Geen controle, want het 
toenmalige adjunct had astma en kwam de sto�ge school niet in. Zeker 
niet toen er asbest werd geconstateerd. En wij?? Wij moesten blijven 
zitten. Het werd erger. Er verschenen lekplekken door de plafondplaten. 
Eerst voor de deur van de directiekamer. Gevolgd door andere lekplekken 
in het gebouw. Het begon te stinken, we hoorden gerommel tussen de 
plafondplaten. Het vermoeden was, dat er ratten huishielden in het 
gebouw. Bij diverse instanties werd de ernst van de situatie aangegeven. 
De ongediertebestrijdingsdienst kwam voor een onderzoek. Een mede-
werker opende een plafondplaat. Hij schrok en zei: ,,Ik ga niet verder, hier 
zitten ratten”. De oude Hendrik Piersonschool was na de renovatie van de 
buurt niet meer aangesloten op de riolering en men ontdekte inderdaad 
asbest. Ondertussen was begonnen met de nieuwbouw in de Graham-
straat. Ter hoogte van de Vomar. Op de laatste dag voor de zomervakantie 
heeft het team van Locatie Zuid afscheid genomen van dit gebouw met 
een enorme barbecue. Na de vierde verhuizing heb ik mijn laatste onder-
wijsjaren doorgebracht in de nieuwbouw aan de Grahamstraat. De jaren 
op Locatie Zuid waren fantastische jaren. Die vergeet ik nooit.

Foto: aangeleverd

Velsen - Ook dit jaar doet het Pieter 
Vermeulen Museum mee aan het 
duurzame project ‘Adopteer Een 
Kerstboom’. Het museum is in het 
weekend van 9-11 december weer 
een ophaallocatie voor gehuurde 
kerstbomen. Miljoenen kerstbomen 
verdwijnen elk jaar in de verbran-
dingsoven. Niet nodig natuurlijk. 
Daarom kan je ook een kerstboom 
huren, die in januari weer wordt 
teruggeplant. Zo gaat een kerstboom 
meerdere jaren mee. De bomen zijn 
bovendien allemaal biologisch 
gekweekt, zonder kunstmest of 
chemische bestrijdingsmiddelen. Er 
zijn twee manieren om voor een 
adoptiekerstboom in aanmerking te 
komen. Mensen die al eerder een 
boom hebben geadopteerd, krijgen 
dit jaar weer dezelfde boom. Zij 
worden persoonlijk geïnformeerd 
over het ophalen van de bomen op 

zaterdag 10 december. Daarnaast is 
het mogelijk om je nog aan te melden 
via adopteereenkerstboom.nl. Ook 
ontvangt het museum een aantal 
extra bomen. Mocht je hier gebruik 
van willen maken? Kom dan langs op 
zondag 11 december tussen 10.30 en 
13.00 uur. Het terugbrengen van de 
bomen kan op zondag 8 januari 2023 
tussen 10.30 en 13.00 uur. Meer infor-
matie over het project is te vinden op: 
www.adopteereenkerstboom.nl/. 

Adopteer een kerstboom

IJmuiden - Naar aanleiding van de 
woningnood is de gemeente Velsen 
zich gaan inzetten op het verwezen-
lijken van �exwonen. Op 4 okt is 
tijdens de collegevergadering een 
besluit genomen en zijn er drie loca-
ties aangewezen waaronder het 

Groot Helmduin in Duin- en Zeewijk. 
De wens van de gemeente Velsen om 
zogenaamde �exwoningen te 
bouwen aan het Groot Helmduin in 
Zeewijk, wordt niet gedeeld door de 
direct omwonenden en deze worden 
daarin gesteund door het platform 

Flexwoningen Groot Helmduin
De bewoners maken zich grote zorgen. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Zee-en Duinwijk. De bewoners 
hebben zich verenigd in de werk-
groep Groot Helmduin en organi-
seerden, samen met het platform 
Zee-en Duinwijk, op donderdag 21 
november een bijeenkomst voor 
inwoners rond het Groene Hart/ 
Groot Helmduin. De werkgroep 
Groot Helmduin zal samen met het 
platform Zee-en Duinwijk het 
gesprek aangaan met de gemeente. 

De bijeenkomst
Het Platform Zee-en Duinwijk maakt 
zich grote zorgen over de leefbaar-
heid in de wijken. Daarnaast maken 
de bewoners zich zorgen over de 
verpaupering van straten en wijken. 
Ook de drugsoverlast werd 
besproken. De onderliggende 
problematiek zoals hoge werkloos-
heid onder bepaalde groepen, 
armoede, grote culturele verschillen 
krijgen onvoldoende aandacht. Het 
platform pleit al langer voor een inte-
grale aanpak. ,,We moeten met 
elkaar het debat aangaan over het 
ontlasten van IJmuiden/Zee-en Duin-
wijk en Velsen Noord. ‘’

Santpoort-Zuid - Dinsdag 8 
november hebben de leden van 
Vereniging Santpoorts Belang tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
afscheid genomen van hun voor-
zitter, Liefke Sinnema. Zeventien jaar 
lang heeft zij haar werkzaamheden 
consciëntieus en met veel plezier 
uitgevoerd. In die lange periode 
heeft zij heel wat voorbij zien komen 
en/of zien veranderen, zoals bijvoor-
beeld een kredietcrisis, die noopte 
tot stevig bezuinigen, een corona-
crisis, de digitalisering, nieuwe 
systemen en nog meer. Zij wist, met 
behulp van haar medebestuursleden 
én de vrijwilligers , de vereniging 
veilig door al die periodes te leiden. 
In de omgang met mensen is zij 
iemand die iedereen open en op 

gelijke wijze bejegent, zonder onder-
scheid des persoons en heeft zich zo 
zeer geliefd gemaakt. Ze is een 
bindend en verbindend persoon. De 
vereniging die zij achterlaat, is 
gegroeid zowel in aantal leden als in 
aantal cursussen/activiteiten én een 
die er �nancieel gezond voorstaat; 
een vereniging die ook wel ‘de parel 
van de gemeente’ genoemd wordt, 
een kwali�catie die mede door haar 
toedoen is verkregen. Als dank voor 
het vele werk dat zij verzet heeft, 
voor de wijze waarop zij invulling 
heeft gegeven aan haar functie, 
hebben de leden haar tijdens de 
vergadering tot erelid benoemd, een 
eervolle en volstrekt verdiende titel. 
Liefke ruimt het veld als voorzitter, 
maar blijft bij Santpoorts Belang 

Afscheid van een voorzitter

actief als organisator van de 
lezingen. De leden hebben in 
diezelfde novembervergadering Bob 
ten Cate gekozen als nieuwe voor-
zitter en hij heeft met veel enthousi-
asme zijn nieuwe functie aanvaard.

Afscheid van voorzitter Liefke 
Sinnema. Foto: aangeleverd

Santpoort - Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert in samenwerking met 
de gemeente Velsen op zaterdag 26 
november een leuke werkdag in het 
Burgemeester Rijkenspark in Santpoort. 
Deelnemers aan deze werkdag gaan 

esdoorns uitsteken en zagen. Een dag 
lekker buiten werken in de natuur met 
een groep enthousiaste natuurliefheb-
bers. Het Burgemeester Rijkenspark, in 
de volksmond ook wel Bosbeek 
genoemd, is een park gelegen tussen 

Samen aan de slag in het 
Burgemeester Rijkenspark!

Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. 
Het park is ontworpen door Jan David 
Zocher en het staat en of stond bekend 
onder de namen: Wildernis van 
Brederode, de Molenduinen, Strand-
walbos en Landgoed Spaarnberg. Het 
park is vernoemd naar de Velsense 
burgemeester Roelf Gerrit Rijkens. Op 
deze werkdag zullen de handen �ink 
uit de mouwen gestoken worden met 
het esdoorns knippen en zagen. 
Natuurliefhebbers die het leuk vinden 
om in de natuur bezig te zijn en een 
bijdrage willen leveren aan de natuur 
kunnen gewoon komen. Ervaring is niet 
nodig! Er wordt gezorgd voor gereed-
schap, begeleiding én lekkere vlaai bij 
de ko�e! Zorg zelf voor werkkleding, 
laarzen en neem je eigen ko�e/thee/
lunch mee. Verzamelen voor deze leuke 
werkdag op zaterdag 26 november om 
9.30 uur nabij molen De Zandhaas, 
Velserhooftlaan, Santpoort-Noord. De 
werkdag duurt tot 14.30 uur. Informatie 
bij Marc van Schie, 06-22575748 en 
aanmelden graag via marcmargriet@
hetnet.nl . Of kijk op ww.ivn.nl/zk. 

De Groengroep die het Burgemeester Rijkenspark te lijf gaat. Foto: aangeleverd

Passion Velsen zoekt mannen
Velsen - De organisatie Passion Velsen heeft de intentie 
om de tweede Passion op te voeren op 1 april 2023 
rondom de oude Engelmunduskerk te Velsen-Zuid. Zij 

zijn nog op zoek naar jongens/mannen vanaf 16 jaar. Bij 
voldoende mannen zijn de repetities op maandag-
avond en starten ze in januari. Zin om mee te doen? 
Meld je aan bij yvonnebax@ziggo.nl of bij aselier@
kpnmail.nl.












