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Beloning voor onze superhelden
Velsen - De bezorgers van deze krant zijn onze superhelden. Week in, 

week uit gaan ze door weer en wind om u het laatste nieuws uit de 
gemeente Velsen te brengen. Want wij kunnen nog zo hard ons best doen 

om een goede krant te maken, zonder onze bezorgers zou die krant u 
uiteindelijk niet bereiken! We hopen daarom van harte dat u ook in deze 

moeilijke tijden een extraatje voor hen over heeft. Volgende week belt uw 
bezorger bij u aan om u namens ons allemaal onze wensen voor de feest-

dagen te overhandigen. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
Zelf ook kranten bezorgen? Neem contact op via www.verspreidnet.nl en 

word ook een superheld!

IJmuiden - Sinds vorige week 
hangen sfeervolle lichtbollen aan 
de lantaarnpalen in de Kennemer-
laan in IJmuiden. Op de wensenlijst 
van de ondernemers stond, na 
jarenlange afwezigheid, sfeerver-

lichting met stip op nummer één. 
Zij hebben zich vorig jaar als BIZ 
Kennemerlaan kunnen verenigen 
en het bestuur is direct met dit 
mooie project aan de gang gegaan. 
Alle bezoekers worden nu van twee 

kanten welkom geheten door de 
overspanning ‘Kennemerlaan 
Welkom’. Neem eens een kijkje in 
deze mooie winkelstraat en laat je 
verrassen door het grote en diverse 
aanbod. 

Sfeerverlichting in de Kennemerlaan
Foto: aangeleverd

Ingeborg Baumann

Marian Woltman is client bij Buiten-
Gewoon en is aangewezen als coör-
dinator van deze actie in het verza-
melpunt Sluis 751. Ze staat bijna te 
springen van trots en blijdschap. 
Niet alleen omdat ze een belangrijke 
rol kan vervullen maar ook omdat er 
bij de o�  ciële kick-o�  van deze actie 
al zóveel warme kleding en dekens 
zijn langsgebracht. ,,Veel he, mooi 
he, zó blij mee! Het loopt als een 
tierelier. Zo helpen we elkaar de 
winter door. Er zitten ook spiksplin-
ternieuwe spullen tussen, met de 
prijskaartjes er nog aan. Kijk nou hoe 
lekker warm!’’ En ze tilt een prachtig 
wollen kabelvest uit een tas. 
Elke woensdag is er het Wolcafé bij 
Sluis 751 en in plaats van baby-

wantjes worden nu spullen voor de 
doelgroep gebreid, de kleurige sjaals 
steken tussen de stapel uit. 

Lees verder in deze editie wat er nog 
meer voor maatregelen zijn genomen 
en ook: wat Velsenaren voor elkaar 
over blijken te hebben. 

Velsen - Vanaf woensdag 7 december tot 20 februari 2023 kunnen inwoners 
van Velsen die worstelen met hun budget deze schrikbarend dure winter, 
warme kleding en dekens op drie locaties in Velsen halen. De kledinginzame-
ling startte op maandag 5 december voor de gevers die andere Velsenaren 
aan warme kleding en dekens willen helpen. En diegenen die daarbij 
aanwezig waren, inclusief wethouder Marianne Steijn, hadden het even hele-
maal niet koud meer. Want het was en is hartverwarmend dat zoveel 
Velsenaren, zoveel overhebben voor zoveel andere Velsenaren.

Velsen laat niemand in de kou staan

De mensen van het Wolcafé zijn ook aan de slag gegaan voor de doelgroep en 
Marianne Steijn en Marian Woltman showen hoe leuk dat is. Foto: Ingeborg Baumann
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Gemeentegids 
Velsen 2022-2023
De gemeentegids in een papieren versie 
en online
U vindt de online gemeentegids op https://
lokaaltotaal.nl/gidsen/velsen/. De papieren 
gemeentegids ligt voor u klaar bij de biblio-
theken, wijk/woonzorgcentra en buurtcen-
tra in Velsen. En bij het gemeentehuis
natuurlijk.

Vragen of opmerkingen over de
gemeentegids
De gemeente houdt de gegevens bij over het 
gemeentebestuur, adviesorganen en -com-
missies, en de plattegronden van Velsen met 
straatnamenlijst. 
Vragen of opmerkingen daarover kunt u 
sturen naar communicatie@velsen.nl of bel 
naar 14 0255. De rest van de gids wordt bij-
gehouden door de vormgever FMR Produc-
ties Deze kunt bereiken via 0223-661425 of 
per mail via info@fmrproducties.nl. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Zet elektrische apparaten helemaal 
uit. Tip: gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

ca.€ 75 per jaar

Zet apparaten uit, 
niet op stand-by 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 m3 per jaar besparen.
Tip: plaats een leuke douchetimer.

ca.€ 90 per jaar

Douche niet langer dan 
5 minuten

05:00
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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
dekens wilt weggeven, is dat ook mogelijk.
De kledingstukken zijn iedere woensdag op 
te halen in Sluis 751 aan de Lange Nieuw-
straat 751 in IJmuiden, De Stek aan de 
Heirweg 2 in Velsen-Noord en bij stichting 
Buitengewoon aan de Galle Promenade 70 
in Velserbroek. Als u kledingstukken wilt 
weggeven, is dat iedere maandag mogelijk bij 
Sluis 751.

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, BuitenGewoon, 
OIG-IHD en het Sociaal Wijkteam u daar 

Mevrouw Ineke de Jong – Huizinga leverde maandag 5 december meerdere zakken plaids, bodywarmers en 
warmte truien in.

graag bij helpen. Wij zamelen kleren en de-
kens in, controleren en wassen die voordat u 
deze krijgt.
Als u langskomt, ontvangt u twee kleding-
stukken of een kledingstuk en een deken. Wij 
doen geen inkomenstoets en u blijft anoniem. 
Iedere woensdag vanaf 7 december 2022 tot 
en met 15 februari 2023 kunt u tussen 10.00 
uur en 15.00 uur bij Sluis 751 kleding en de-
kens 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 13 februari 2023 in. 
U kunt deze afgeven tussen 10.00 uur en 
15.00 uur bij Sluis 751 in IJmuiden.

Het recycle-tarief:
hoeveel ga ik betalen? 
Alle huishoudens in Velsen ontvangen deze 
maand een brief met informatie over het re-
cycle-tarief dat vanaf 1 januari 2023 ingaat. 
Belangrijk om te weten, is dat 2023 een over-
gangsjaar is. 
In het voorjaar van 2023 ontvangt u de be-
lastingaanslag voor de afvalsto� enhe�  ng. 
Dan is nog niet bekend hoe vaak u het hele 
jaar restafval heeft aangeboden. De rekening 
die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog 

uit één vast bedrag voor de afvalsto� enhe� -
ing.
Op www.velsen.nl/recycle-tarief kunt u een 
inschatting maken van de hoogte van het per-
soonlijke, variabele bedrag dat u gaat betalen 
in 2024. U kunt ook de HVC-app downloaden 
om te zien hoe vaak u restafval heeft aange-
boden. Ook kunt u in deze app het voorlopige 
totaalbedrag van het vaste en variabele deel 
van uw afvalsto� enhe�  ng 2024 zien.

Warme plekken
Steeds meer huishoudens voelen de prijs-
stijgingen in hun portemonnee. Dit is voor 
niemand fi jn en zeker niet voor mensen die 
moeten leven van een krap inkomen.
Staat bij u thuis  de verwarming deze winter 
uit? Bibliotheek Velsen is een warme plek om 
te lezen, te ontmoeten, te studeren, een vraag 

te stellen, te werken, de krant te lezen, een 
kopje ko�  e te drinken, enz.. De bibliotheek 
heeft extra huiskamerzitjes en studie-/werk-
plekken gemaakt. Ook bij de buurthuizen 
kunt u terecht om elkaar te ontmoeten op een 
warme plek of aan activiteiten mee te doen.
Iedereen is van harte welkom!



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Velserduinweg 304, stucen voorgevel 

(onderste helft) (27/11/2022) 131742-
2022

• Frogerstraat 18B, wijzigen indeling, 
functie en voorgevel (29/11/2022) 
132443-2022

• De Rijpstraat 15b, 15C en 15D, het wijzi-
gen en vergroten van drie

 bedrijfsruimtes naar drie woningen  
 (29/11/2022) 132441-2022
• Fultonstraat 13, bouwen dakopbouw 

(29/11/2022) 132624-2022
• Frogerstraat 18B, verbouwen naar 

woning en veranderen voorgevel 
(30/11/2022) 132793-2022

• Breesaapstraat 7, 9, 11, 13 en 13A, ver-
bouwen naar 4 woningen (7,9,11),

 veranderen voorgevel en intern
 verbouwen (30/11/2022) 132810-2022
• 4e Havenstraat 3C en 3D, bouwen 

3 bedrijfsgebouwen (01/12/2022) 
133638-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 8, bouwen aanbouw (zij-

kant) (26/11/2022) 131698-2022
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(29/11/2022) 132433-2022
Santpoort-Zuid
• nabij Station Santpoort-Zuid (Pro-

rail), kappen 39 bomen (29/11/2022) 
132682-2022

Driehuis
• nabij Duin- en Kruidbergweg 1F,  plaat-

sen ICT-mast (29/11/2022) 132557-

2022
• Driehuizerkerkweg 34, aanvra-

gen vergunning brandveilig gebruik 
(02/12/2022) 133989-2022

Velserbroek
• Boterkamp 2, bouwen schuur 

(28/11/2022) 131729-2022
• De Kamp 90, plaatsen textielwasserette 

(28/11/2022) 132009-2022

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 56, bouwen 2-laagse 

opbouw, veranderen voorgevel, plaat-
sen dakterras (voorkant) en splitsen in 
2 woningen (01/12/2022) 116329-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Frogerstraat 14, 16, 18B, wijzigen
 indeling, functie en voorgevel 
 (01/12/2022) 132443-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Schiplaan 83, plaatsen van een dakka-

pel (voorkant) (29/11/2022) 123566-
2022

• Willebrordstraat 49, veranderen 
voorgevel, uitbouwen verdieping en 
plaatsen dakopbouw met dakterras 

(achterkant) en dakkapel (voorkant) 
(01/12/2022) 114840-2022

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 3, gebruiken aanbouw voor 

B&B (29/11/2022) 113673-2022
Velserbroek
• Galle Promenade 135, veranderen 

gevelbekleding. (01/12/2022) 87786-
2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
IJmuiden
• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 1), 

afwijken bestemmingsplan voor 93 ap-
partementen, commerciële ruimte en 
parkeergarage (08/12/2022) 150531-
2021

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Santpoort-Noord
• “Verkoop kipproducten”, van 7 janu-

ari 2023 t/m 6 januari 2024, locatie: 
Burgemeester Weertsplantsoen / 
Hagelingerweg (29/11/2022) 108486-
2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “Egmond-Pier-Egmond Race”, op
 7 januari 2023 tussen 11:00 en 16:00  
 uur, locatie: doorkomst strand en deel  
 van Reijndersweg (29/11/2022) 99174- 
 2022

Overige bekendmakingen 
• Aanleggen individuele gehandicapten-

parkeerplaatsen: 
 De Ticht 57, 1981 AS  Velsen-Zuid
 Celsiusstraat 9, 1973 RM  IJmuiden
 Biallosterskilaan 6 C,
 2071 SH Santpoort-Noord
 Bik- en Arnoldkade 36,
 1975 CJ  IJmuiden

• Vaststellen belastingverordeningen
 2023
• Vaststellen Beleidsregel Woonurgentie 

IJmond, gemeente Velsen 2022
• De fi etsbromfi etspaden bij de kruising 

Broekerdreef-Zeilmakerstraat-op-afrit 
N208 te wijzigen naar fi etspaden. De 
rijbaan van de Broekerdreef tussen de 
kruising Broekerdreef-Meubelmak-
erstraat-op- afrit N208 en de Velser-
broekse dreef toegankelijk te maken 
voor bromfi etsers en gehandicapten-
voertuigen met motor.

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

Waardering 
voor mantel-
zorgers 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hi-
ervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¤ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 

Allereerste bijeenkomst
Veteraneninloop-huis Velsen
Op zondag 18 december gaat dé ontmoetingsplek voor
Veteranen in IJmuiden voor de eerste keer open.
Een plek om met mede-veteranen een bakkie te doen en
verhalen/ ervaringen uit te wisselen. 
De opening is om 15,00 uur, Lekstraat 33 IJmuiden.
Jörgen & Ina Bijl staan klaar met de ko�  e!

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2022

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u 
een overzicht aan wanneer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt alleen themavergaderingen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden daarnaast heel vaak gevraagd deel 
te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

Als u deze thema-avond wilt bijwonen: aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260 19:30 14 december

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen in 2022

van de gemeente en geven daarover gevraagd 
of ongevraagd advies.  Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies 
in de kaart voor de gewenste wijk.
Als u deze thema-avond wilt bijwonen: aan-
melden is niet nodig.

Velsen is geweldig! Het formaat van 
een dorp, maar met de dynamiek van 
een grote stad.
Elf jaar geleden is de vonk overgesla-
gen en sinds 2015 mag ik mezelf trotse 
inwoner van IJmuiden noemen. 

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het be-
langrijk vind bij mijn omgeving betrokken te 
zijn. De lokale politiek is voor mij een manier 
om mijn steentje bij te dragen en iets terug te 
geven aan Velsen. Het mooie aan het raads-
werk vind ik het rechtstreekse resultaat van je 
werk. Ieder besluit in de gemeenteraad heeft 
namelijk e¤ ect op je directe omgeving.
Daarom ben ik dankbaar voor het vertrouwen 
van de inwoners van Velsen tijdens de verkie-
zingen. En uiteraard ook voor het vertrouwen 
van Velsen Lokaal met een plekje op de kies-
lijst.

In de politiek, en in het algemeen, geloof ik in 
de samenhang van onderwerpen. Ik geloof dat 
je van sporten niet alleen fysiek gezond blijft, 
maar ook mentaal. Dat mensen zich geluk-
kiger voelen in een prettige groene omgeving. 
Dat meer ruimte voor ondernemers niet
alleen zorgt voor werkgelegenheid, maar ook 
voor gevulde winkelpanden en terrassen.
En dat cultuur mensen verbindt.

Binnen de fractie heb ik als belangrijkste aan-
dachtgebieden fi nanciën en mobiliteit.
Ook hier zie je die samenhang, bijvoorbeeld bij 
de herinrichting van het Pontplein.

Het Pontplein is een knooppunt dat cruciaal 
is voor de ontsluiting van met name IJmuiden 
en Velsen-Zuid. Het is belangrijk dat verkeer 
hier in verschillende richtingen snel kan door-
stromen. De wijze waarop dit gebeurt, is bij-
voorbeeld bepalend voor de verkeersstromen 

in het centrum van IJmuiden. En vervolgens 
is dat weer bepalend voor hoe aantrekkelijk 
het is om er te wonen of een winkel of horeca-
onderneming te starten.

Ook kan het Pontplein worden gezien als een 
belangrijke entree van Velsen.
Een mooi en goed ingericht plein bepaalt 
mede hoe bezoekers Velsen bij binnenkomst 
zullen ervaren. Het Pontplein kan dus ook nog 
goed zijn voor het imago van Velsen.

In een paar zinnen blijkt dat slechts één kruis-
punt invloed kan hebben op mobiliteit, leef-
baarheid, vestigingsklimaat en citymarketing. 
Ik zie het als de belangrijkste taak voor een 
raadslid om bij iedere beslissing rekening te 
houden met al deze aandachtsgebieden en zo 
de beste afweging te maken voor alle 
Velsenaren. 

Raadscolumn Lucas Boelé (D66 Velsen): 
Samen verder komen

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

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

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

Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies 
kunt u contact opnemen met de consulenten 
van Centrum Mantelzorg Velsen via tele-
foonnummer 088-8876970. De consulenten 
geven u informatie en advies  over praktische 
zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook 
ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 





6 inderegio.nl • 8 december 2022NIEUWS

Velsen - Deze grappige striptekening is gemaakt door Mick Duivis. Mick is 17 jaar en 
woont in Santpoort-Noord. Hij studeert aan het Mediacollege in Amsterdam en vindt 
het erg leuk om regelmatig een zelfgemaakte cartoon/tekening/strip te bedenken 
voor De Jutter| Hofgeest. Dat vinden wij natuurlijk ook. De cartoon sluit aan op de 
actualiteit, de hoofd�guur is het lam dat te vinden is in het wapen van Velsen en het 
thema is kerst. Mick zegt: ,,Ik doe dit puur voor de lol en het stimuleert me om meer 
en beter te gaan tekenen. Ik hoop dat het in de smaak valt bij de lezers.’’

Santpoort - Kopie-druk Santpoort en 
team Team Patty Duijn hebben de 
handen ineengeslagen en een heel 
mooie en lieve actie op touw gezet. 
Vanaf 6 december kunnen de kinderen 
van Velsen bij Kopie-druk, Hoofdstraat 
189b Santpoort, een kleurplaat 
ophalen. Op de kleurplaat staat een 
engeltje dat ingekleurd kan worden. 
Als dat gelukt is dan kan de kleurplaat 
met het engeltje gegeven worden aan 
iemand die een dierbare moet missen. 
Wat ook heel leuk is: je kunt een foto 
maken van diegene die je een beetje 
troost en wat geluk hebt gegeven met 
jouw engeltje. En misschien wordt dan 
jouw foto wel uitgekozen. Dan wordt 
de ontvanger nog eens extra in het 
zonnetje gezet! De foto kan doorge-
stuurd worden voor 27 december via 
whatsapp 06-51338440. 
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IJmuiden - Het Muzikaal Gezellig-
heidskoor heeft twee heel strenge 
regels: ,,De gezelligheid staat op 
nummer één en als je kan of durft te 
zingen hebben we mazzel.’’ Dus 
aarzel niet en sluit je aan bij dit koor. 
Zingen maakt namelijk niet alleen de 
mensen voor wie je zingt tijdens de 
optredens blij. Jij gaat na de weke-
lijkse repetities ook met een lach op 
je gezicht naar huis. Tijdens het inter-
view met Jannie de Vries, Klaas de 
Vries en Leo van Veelen is inderdaad 
gezelligheid het toverwoord. In de al 
in kerstsfeer gestoken woonkamer 
vertellen ze: ,,Het repertoire is 
‘Hollands’. Dus van de Zangeres 
zonder Naam als Zeemansliedjes 
maar ook bijvoorbeeld John de 
Bever. Van oud naar nieuw dus. Heer-
lijke meezingers maar ook prachtige 
luisterliedjes die herinneringen en 
emoties ophalen.’’ In de ellendige 
coronajaren liep het aantal leden van 
het koor fors terug. ,,Maar de goede 
klanken zijn gebleven gelukkig’’, 

vertelt Jannie. De leeftijden lopen 
ook nogal uiteen: ,,Onze leadzanger 
Cor van Os is 90, met 36 jaar ervaring 
bij een bekend koor en nog zingend 
als de beste.’’ Er zijn geen rangen en 
standen, iedereen is gelijk. En heel 
leuk: ,,We spelen niet met banden 
maar live. Dat is ook �jn met optre-
dens, dan kun je improviseren. Wordt 
er gevraagd om ‘Droomland’, dan kan 
dat meteen. We zijn een goed koor 
en daar zijn we trots op maar we 
kunnen wel wat nieuwe mensen 
gebruiken. Ze kennen onze naam 
inmiddels en de zalen zitten altijd 
vol. Het is voor ons en voor het 
publiek een uitje. En je weet he? 
Zingen is hartstikke goed voor je!’’
Er wordt elke woensdagavond gere-
peteerd in een zaaltje in de Fahren-
heitstraat van 19.30 tot 21.30. De 
contributie is 10 euro per maand. Ga 
eens een keer vrijblijvend kijken! 
Info: Jannie de Vries 0622217070. 
http://hetmuzikaalgezelligheidskoor.
nl.

Kom gewoon gezellig meezingen 
met Het Muzikaal Gezelligheidskoor

Jannie, Klaas en Leo: ‘Gezelligheid staat voorop!’ Foto: Ingeborg Baumann

Pakjesavond 
voor kinderen 
Voedselbank Velsen
Santpoort-Noord- Sjoerd Kolkman, de 
eigenaar van speelgoedzaak Intertoys 
De Ballon in Santpoort-Noord heeft in 
samenwerking met Stichting Straat-
voetbal Santpoort opnieuw gezorgd 
dat alle kinderen van de Voedselbank 
Velsen een echte Sinterklaasavond 
kregen. Sjoerd vertelde dat zijn voor-
ganger al zo’n vijftien jaar geleden met 
deze Sinterklaasactie is begonnen en 
dat hij het initiatief met alle liefde heeft 
overgenomen. Dit jaar zijn voor de 
kinderen tot en met 17 jaar meer dan 
vijftig mooie cadeautjes ingepakt door 
Sjoerd en zijn team. Namens de 
kinderen bedankt Voedselbank Velsen 
Sjoerd Kolkman van Intertoys De Ballon 
en de Stichting Straatvoetbal Santpoort 
voor deze mooie Sinterklaasactie.

BLIJFT HET LICHT AAN IN VELSEN?
 We zitten midden in een crisis die, zoals het eruitziet, nog wel even 
gaat duren. De energieprijzen rijzen de pan uit, de boodschappen 
zijn duurder, álles is duurder. De ondernemers van 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: John Wilmink, 
Dutch Seafoods 
Velsen - Het bedrijf is opgericht in 1990 en van oorsprong begonnen als 
zeevisgroothandel. John Wilmink had een heel andere achtergrond maar 
werd in 1996 gevraagd door Dutch Seafoods om de kwaliteit die hij 
leverde en zijn inmiddels opgedane ervaring. Zijn ambacht is zijn hobby. 
De verse vis wordt verkocht aan wederverkopers als horeca en viswinkels 
en inmiddels ook aan particulieren, vooral de ambachtelijk gerookte vis 
en paling. De vis wordt verwerkt door John en zijn ‘jongens’ zelf. 

Door hobbelen
Zijn dochter Cindy doet de administratie gehuld in een dik jack: ,,We 
hebben de kachels niet meer aan.’’ John zegt: ,,De energie, nodig voor de 
koeling onder andere, is twee derde in prijs gestegen. Als we zo door 
hobbelen dan redden we het wel maar we houden ons hart vast voor 
volgend jaar. Wat gaat alles doen? Gaan de mensen nog wel uiteten? Nu 
al gaan sommige restaurants dicht met de kerst want dan moeten ze 
300% loon uitbetalen en de kachel moet opgestookt.’’

Visserij 
Het gaat slecht in de visserij. Zie hiervoor ook het recente artikel van Erik 
Baalbergen in Typisch IJmuiden. (https://www.jutter.nl/typisch-
ijmuiden-9/.) John: ,,Landelijk gaat 79 procent van de viskotters de sane-
ring in. De windmolens bezetten de visgronden en de olieprijzen zijn 
torenhoog. Ver uitvaren is niet meer rendabel. De vis wordt onbetaalbaar. 
Betaalde ik vóór corona voor sliptong 11 euro per kilo, nu zit er al een 
tientje bovenop. En dat is nog maar het begin. Maar nog steeds is dit het 
mooiste vak dat er is.’’ 

Erger
Volgens John gaat het allemaal nog erger worden: ,,Er wordt te weinig 
gedaan in Nederland voor ondernemers. De armoedestatus zit eraan te 
komen. En dat is heel erg want Nederland is een ondernemend land dat 
heel veel kennis levert, zowel op technisch als ambachtelijk gebied.’’ 

Cindy en John blijven lachen maar hebben een zwaar hoofd in de toekomst.
Foto: Ingeborg Baumann

Een engeltje voor diegene
die een dierbare mist

Een engeltje voor een beetje troost en 
geluk. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

De noodzaak om bedrijven te vergroenen is groot. Er is een klimaatak-
koord van Parijs (2015) en ons eigen nationale klimaatakkoord (2019) legt 
allerlei verplichtingen op om het milieu niet nog verder te belasten en de 
gevolgen van het opwarmen van de aarde tegen te gaan. De tijd dringt. 
Er is dus veel aan gelegen om bedrijven zoals Tata Steel IJmuiden 
versneld te laten nadenken over hun ‘duurzame lange termijn waarde 
creatie’ in relatie tot wat en hoe zij produceren. Welke bijdrage leveren zij 
aan de samenleving? Hoe duurzaam is dat product, hoe en waarvan 
wordt dat gemaakt? Bij Tata Steel in IJmuiden wordt de laatste tijd uitge-
legd wat er met staal allemaal wordt gedaan. Hoe gaat het proces van 
ijzer naar staal? Wat is de betekenis van staal? En Tata Steel Nederland 
heeft in september 2021 de�nitief gekozen om in de toekomst staal te 
gaan maken door middel van waterstof via Direct Reduced Iron-installatie 
en elektrische ovens.

Maatschappelijke businesscase
De hoogste baas van Tata Steel India - Narendran - was onlangs bij de 
minister Adriaansens (economische zaken) en Jetten (klimaat) op bezoek 
om te praten over staatssteun voor de groen staal-plannen voor Tata Steel 
IJmuiden. Er werd afgesproken dat Tata Steel eerst een businesscase 
maakt. Een koppeling naar een maatschappelijke businesscase is mijn 
inziens noodzakelijk. En die maatschappelijke businesscase moet dan in 
lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. 

Omgeving moet pro�teren van vergroening Tata
Het staalbedrijf in IJmuiden zou zich ten opzichte van de Europese staal-
bedrijven enorm kunnen onderscheiden met het creëren van een indus-
trieel complex met nieuwe op de toekomst gerichte maakindustrie. Zo 
wordt gebouwd aan een weerbare onderneming en aan maatschappe-
lijke waarde creatie.

Roel Berghuis, voormalig FNV-vakbondsbestuurder bij de Nederlandse Spoor-
wegen en Tata Steel Nederland.

Tata Steel IJmuiden kan zich nu 
onderscheiden in de Europese staalmarkt

Regio - De krantenkoppen staan er 
bol van: hoge in�atie, schulden en 
heel veel gezinnen die niet rond 
kunnen komen. Dat geldt ook voor 
echtparen waarvan een van de part-
ners in een verpleeghuis is opge-
nomen. Wanneer ouderen gescheiden 
wonen als gevolg van een verpleeg-

huisopname kunnen ouderen zich 
laten registreren als ‘gehuwd maar 
duurzaam gescheiden levend’. Dat 
levert een hogere AOW op van circa 
402 euro per persoon, per maand. 
Deze keuze heeft direct consequenties 
voor de hoogte van de eigen bijdrage 
van de verpleeghuiszorg die het 

Er wordt veel voordeel misgelopen door echtparen met een partner in een 
verpleeghuis. Foto: aangeleverd

Echtparen met partner in 
verpleeghuis laten geld liggen

Centraal Administratie Kantoor in 
rekening brengt. Ook zal er dan meer 
inkomstenbelasting betaald moet 
worden en betekent het een vermin-
dering van de zorgtoeslag en huurtoe-
slag. Hierdoor kan het gevonden voor-
deel direct omslaan in een hele grote 
extra kostenpost! Zo kan het voor-
komen dat echtparen met een partner 
in een verpleeghuis honderden, soms 
zelf duizenden euro’s laten liggen! 
Ciska Riezenkamp (FitBudget) is zich 
gaan verdiepen in de �nanciën 
rondom het wonen in een verpleeg-
huis. Ze vindt het niet juist dat infor-
matie om meer voordeel te behalen 
zo slecht te vinden is. Hierdoor lopen 
veel mensen inkomen mis. De bespa-
ring die FitBudget gemiddeld bereikt 
is 7.000 euro per jaar. Er zijn uitschie-
ters bij tot 20.000 euro, maar soms 
blijft het voordeel ‘beperkt’ tot rond 
de 800 euro. In alle gevallen levert het 
voordeel op voor de klanten. Als er 
geen besparing kan worden 
gevonden is de hulp gratis. In alle 
overige gevallen wordt een vergoe-
ding van 20% van het berekende 
voordeel over het komende jaar 
gevraagd. ’’ Meer informatie op www.
�tbudget.nl, of bel: 06-19952210. 

Velsen - Op zaterdag 10 december, 
van 9.30 tot 16.00 uur komen de leden 
van muziekvereniging Soli huis aan 
huis bij de bewoners van de gemeente 
Velsen met potjes hyacinten om die te 
verkopen ten behoeve van hun vereni-

ging. Sinds jaar en dag is het een 
terugkerende traditie om in december 
langs de deuren te gaan met potjes 
hyacintenbollen. Van jong tot oud, 
iedereen helpt mee om zo extra geld 
voor de vereniging in te zamelen. De 

Jaarlijkse Hyacintenactie 
Muziekvereniging Soli

Een heerlijke ruikende hyacint voor een goed doel. Foto: aangeleverd

opbrengst van deze hyacintenactie 
wordt besteed aan instrumenten, 
bladmuziek, uniformen en jeugdoplei-
dingen. Door hyacinten te kopen, 
draagt u bij aan het in stand houden 
van een actieve muziekvereniging en 
steunt de lokale cultuur van de 
gemeente Velsen. Bovendien heeft u 
met de hyacint, rond de kerstdagen 
een heerlijk geurende bloem in huis. U 
kunt Soli zaterdag 10 december tussen 
9.30 en 16.00 uur verwachten. Alles 
wordt duurder, maar een bakje met 3 
hyacinten kost ook dít jaar slechts 2,50 
euro. U kunt pinnen, betalen via een 
tikkie of contant. Online bestellen is dit 
jaar niet mogelijk en helaas is er ook 
geen kerstmarkt in Santpoort. Als u 
Soli aan de deur bent misgelopen kunt 
u tot 16.00 uur bij ons verspreidings-
punt op het parkeerterrein van NS 
station Driehuis nog zelf uw hyacinten 
ophalen. Muziekvereniging Soli heeft 
175 leden, onderverdeeld in drie 
orkesten, verschillende opleidings-
groepen, slagwerkers en een Twirl-
team. Kijk op www.soli.nl voor meer 
informatie.

Velserbroek/Velsen-Zuid - Goed 
nieuws! Na de glasvezelcampagne 
start DELTA Netwerk binnenkort met 
de aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Velserbroek en een deel van 
Velsen-Zuid. Nog geen glasvezel-
abonnement afgesloten? Je krijgt 
nog tot en met 15 januari 2023 om 
een abonnement af te sluiten.

Inzet van supporters en lokale 
partijen onmisbaar 
Sonja Jansma, projectleider bij DELTA 
Netwerk: ,,Tijdens de campagne is er 
veel werk verzet om ervoor te zorgen 
dat er daadwerkelijk glasvezel komt. 
Supporters en lokale verkopers 
hebben zich ingezet om buurtbewo-
ners te overtuigen van het belang 
van glasvezel. En met succes, want in 
de laatste weken was mede daardoor 
een mooie eindsprint zichtbaar in 
het aantal aanmeldingen. We zijn 
dan ook erg verheugd dat we 

kunnen melden dat er glasvezel 
komt!’’

Iedereen een glasvezelaansluiting
De inwoners in Velserbroek, en een 
deel van Velsen-Zuid die in aanmer-
king komen voor glasvezel, worden 
persoonlijk geïnformeerd over het 
goede nieuws en de vervolgstappen. 
De eerste zichtbare vervolgstap is dat 
we in de betre�ende woningen 
samen met de bewoners bepalen 
waar de glasvezelaansluiting in huis 
moet worden geplaatst. Ook bewo-
ners die (nog) geen glasvezelabon-
nement hebben afgesloten worden 
benaderd. Als we het netwerk in één 
keer (ook bij bewoners zonder glas-
vezelabonnement) kunnen 
aanleggen, hoeft de straat maar één 
keer open en zijn ook deze woningen 
direct klaar voor de toekomst. Wel is 
het zo dat men pas gebruik kan 
maken van de glasvezelaansluiting 

Glasvezelaanleg voor gigasnel internet en 
interactieve tv start binnenkort!

wanneer een glasvezelabonnement 
is afgesloten. Vanaf 5 december start 
de aannemer met de woningschouw. 
Dit betekent dat de aannemer langs-
komt om samen met de bewoners te 
bepalen waar de glasvezelaansluiting 
komt. 

Aanmelden kan nog tot en 
met 15 januari 2023
Aanmelden voor een glasvezelabon-
nement kan op verschillende 
manieren. Kijk voor meer informatie 
op deltanetwerk.nl, bezoek het Glas-
vezel Informatiepunt aan de Galle 
Promenade 6 in Velserbroek (open tot 
en met 31 december 2022) of ga langs 
bij een lokale verkoper in de buurt.

Over DELTA Netwerk
 DELTA Netwerk richt zich op de 
aanleg van glasvezel in nieuwe 
gebieden en is onderdeel van DELTA 
Fiber, een van de snelst groeiende 

glasvezelbedrijven van Nederland. 
Het netwerk van DELTA Fiber bereikt 
inmiddels meer dan 1 miljoen huis-
houdens en bedrijven en groeit met 
8.000 glasvezelaansluitingen per 
week. De ambitie is om zoveel moge-
lijk huishoudens en bedrijven 
toegang te bieden tot een snelle 
internetverbinding en te groeien 

naar 2 miljoen aansluitingen in 2025. 
DELTA Fiber is eigendom van de 
investeringsmaatschappijen EQT en 
Stonepeak en er werken ruim 1.200 
medewerkers. Onder de merken 
DELTA en Caiway levert het bedrijf 
internet met gigabitsnelheden, inter-
actieve tv en vaste en mobiele 
telefonie.

Aanmelden kan nog tot en met 15 januari 2023. Foto: aangeleverd

Dagtocht Kerstmarkt 
Orchideeënhoeve 
Velsen - Op woensdag 21 december 
kunt u mee met de dagtocht naar de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Heer-
lijk slenteren langs feestelijke kraam-
pjes met allerlei artikelen. En passant 
toekijken hoe hobbyisten, ambachts-
lieden en kunstenaars hun creaties 
vervaardigen. Ziedaar een summiere 
opsomming van hetgeen je bij de kerst-
markt in de Orchideeënhoeve te 
wachten staat. Maar ook de showtuinen 
zijn niet te versmaden. Tot aan de nok 
toe en óveral staan en kruipen de 
meest exotische planten in een schit-
terende omgeving. Onderweg naar 
Luttelgeest krijgt u ko�e met gebak. 

Na aankomst bij de Orchideeënhoeve 
krijgt u een lunch aangeboden. Voor 
KBO/SVV leden kost deze dagtocht 
58,50 euro, niet-leden betalen 63,50 
euro. U kunt zich opgeven bij Margret 
tel.nr. 06-55847976; op vrijdagmiddag 
bij Ans Valk van de klaverjasclub in 
Dorpshuis Het Terras of rechtstreeks via 
onze website https://svvelsen.nl/
dagtocht-21-12-2022/ Sluitingsdatum 
inschrijving is op 14 december 2022. De 
opstapplaatsen zijn: 8.30 uur De Dwars-
ligger in IJmuiden, 8.45 uur De Naald-
kerk Santpoort-Noord, 9.00 uur De 
Hofstede Velserbroek. Rond 18.00 uur 
weer in Velsen.
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Velsen - Met een opbrengst van 
bijna 13 miljoen verbreekt de Grote 
Clubactie voor het derde jaar op rij 
al haar records. Verenigingen uit 
Velsen haalden samen 64.149 euro 
op. Zijne Majesteit de Koning gaf de 
voorzet met zijn bewogen quote en 
iedereen kopte deze massaal in. 
Algemeen Directeur Frank Molken-
boer: ,,Prachtig dat mensen ook in 
deze tijden bereid zijn om ‘hun 
cluppie’ te steunen. Dit is een 
geweldig gebaar naar het vereni-
gingsleven en al hun vrijwilligers. 
Wat me elk jaar opnieuw raakt is niet 
zozeer het aantal verkochte loten, 
maar het feit dat zoveel leden van 
verenigingen zich inzetten voor hún 
club. Het is een vrijwilligersge-
beuren, van jong en oud, met een 

sterk sociaal karakter. Recent onder-
zoek toont aan dat men juist 
meedoet om elkaar en hun club te 
helpen. Zo is het in 1972 ooit 
bedacht en dat is ook al 50 jaar de 
kracht van de Grote Clubactie.”

Verenigingen zorgen voor de 
mooiste momenten
De Grote Clubactie heeft �nancieel, 
sociaal én maatschappelijk grote 
impact, vindt ook koning Willem-
Alexander: ,,Verenigingen verbinden 
en zijn de bouwstenen van onze 
maatschappij. Met de Grote Club-
actie krijgen verenigingen overal in 
Nederland een extra �nancieel 
steuntje in de rug. Clubs in sport, 
hobby en cultuur blijven daardoor 
toegankelijk voor iedereen.”

Van voetbalvereniging tot 
bridgeclub
350.000 leden van 5.500 vereni-
gingen gingen samen langs de (digi-
tale) deuren. Dit jaar bleek dat men 
meer dan ooit bereid was om een 
club te steunen. Van voetbalvereni-
ging tot fanfare en van gehandicap-
tenvereniging tot postzegelverzame-
laarsclub: de Grote Clubactie is er 
voor iedereen die, uit liefde voor de 
club, een steentje wil bijdragen. 

Dit jaar deden in Velsen de volgende 
clubs mee en zij haalden de volgende 
bedragen op. Hiervan gaat 80% naar 
de club. Velserbroek: VV IJmuiden 
9738 euro, Turnvereniging IJmuiden 
T.V.IJ. 4005 euro, Sportclub Oyama 
1203 euro, Velseroorder Sport Vereni-
ging V.S.V. 897 euro, Rugby Club The 
Smugglers 684 euro, Smashing Velsen 
96 681 euro, Zanggroep Voices 123 
euro. Driehuis: RKVV velsen 6642 
euro, KHC Strawberries 6429 euro, 
Santpoort-Zuid: scoutinggroep Sint 
Radboud 5946 euro, S.V. Terrasvogels 
1059 euro, Santpoortse Sportvereni-
ging Dschen Dui 294 euro. Santpoort-
Noord: AV Suomi 4134 euro. 
IJmuiden: Voetbalvereniging VV SVIJ 
3723 euro, VZV (Velser ZwemVereni-
ging) 2901 euro, Scouting IJmond-
trekkers 2703 euro, RKGV Velsen 1944 
euro, IJ.V.V. Stormvogels 1506 euro, 
Musicalvereniging Unidos 1068 euro, 
Badmintonclub Velsen 864 euro, 
Velser BC Akrides 843 euro, Badmin-
tonclub IJmond 825 euro, Duikteam 
IJmond 306 euro. Velsen-Noord: V.V. 
FC Velsenoord 2382 euro, HSV Roos-
wijk 954 euro. Velsen-Zuid: DKV 1356 
euro, Scouting Michiel Adriaenszn de 
Ruyter 726 euro, Muziekvereniging 
IJmuider Harmonie 213 euro. 

28 Verenigingen droegen bij aan 
recordsucces Grote Clubactie

Dit jaar verbrak de Grote Clubactie alle records! Foto: aangeleverd

EP Tol aan de Lange Nieuwstraat 5 heet nu o�cieel EP René. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De oplettende passant is 
het natuurlijk allang opgevallen: EP 
Tol aan de Lange Nieuwstraat 5 heet 
nu o�cieel EP René. Een logische 
stap, aangezien de elektronicawinkel 
al sinds twee jaar eigendom is van 
René Berends en zijn vrouw. Tot nu 
toe was dat aan de naam op de gevel 
nog niet te zien, maar daarin is nu 
verandering gekomen. Verder veran-
dert er voor de klant helemaal niets, 
de service en garantie blijven 
gewoon gewaarborgd. René Berends 
werkt al sinds 1985 in de zaak en in 
2020 tekende hij het overnamecon-
tract. Een dag die hij niet snel zal 
vergeten: ,,Het was de dag waarop 
minister-president mark Rutte ’s 
avonds bekendmaakte dat alle niet-
essentiële winkels tijdelijk de deuren 
moesten sluiten vanwege het coro-
navirus. Ik had net die ochtend mijn 
handtekening gezet onder het 
contract.’’ René en zijn team kregen 
het vervolgens niet gemakkelijk, 
want na twee jaar ongemak vanwege 
het coronavirus volgde de oorlog in 
Oekraïne en stegen de energie-

prijzen naar ongekende hoogten. 
Toch wist de zaak zich goed te hand-
haven en ziet René de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Dat nu ook 
zijn eigen naam op de gevel prijkt is 
voor hem een emotioneel moment: 
,,Ik ben er bijzonder trots op!’’ Eerder 
werd al de winkelpui volledig 
vernieuwd, voor volgend jaar staat 
een verdere vernieuwing op het 
programma. René toont tekeningen 
van het beoogde nieuwe interieur, 
waarbij de kassa een andere plek 
krijgt, maar de opstelling van de 
diverse productgroepen grotendeels 
behouden blijft. De wanden, de vloer 
en het plafond worden zwart, de 
nieuwe wandrekken worden uitge-
voerd in hout. Door de producten 
extra uit te lichten, zullen ze letterlijk 
in de schijnwerpers komen te staan. 
Een omvangrijke upgrade dus, die in 
het komende jaar ten uitvoer moet 
worden gebracht. De website is 
inmiddels al aangepast naar de 
nieuwe situatie: klanten kunnen 
voortaan voor bestellingen op 
www.eprene.nl terecht.

Nieuwe naam op de gevel: 
EP Tol heet nu EP René

Santpoort-Noord - De kerstcom-
missie van winkelgebied Santpoort-
Noord nodigt iedereen uit om 
gezellig en feestelijk samen de dagen 
voor kerst door te brengen. Met de 
beste wensen voor iedereen die je 
tegen komt, sfeervolle kerstmuziek 

en natuurlijk om �jn te kerstshoppen 
voor de laatste cadeautjes, de beno-
digdheden voor een heerlijk kerst-
diner of misschien nog wel een fees-
telijk out�tje. 
Zij zeggen: ,,Kom je 16 december om 
19.00 uur ook naar de muziektent op 

Wensen, kerstmuziek en 
kerstshoppen in Santpoort-Noord

Foto: aangeleverd

de Hagelingerweg om met muziek 
en gezelligheid in de Kerststemming 
te komen? Zaterdag 17 december is 
het een van de drukste dagen van 
het jaar en maken we het extra 
gezellig buiten. Zondag de 18 
december zijn er veel winkels extra 
open vanaf 12.00 uur. Er zijn 100 
houten boompjes te koop bij de 
Kerstel�es in de Hoofdstraat. Daarbij 
krijg je een tasje en een routekaart 
om kersthangers te verzamelen die je 
in dit boompje kunt hangen.’’ 
In de week na 5 december komt er 
namelijk in alle winkels een speciale 
‘wens�yer’ te liggen. Deze worden 
meegegeven in de winkels, je kunt 
daarop een wens opschrijven en 
vanaf 16 december 19.00 uur in de 
grote boom op het plein hangen. 
Burgemeester Dales komt met zijn 
gezin de eerste wens in de boom 
hangen. Puur Santpoort laat een paar 
wensen in vervulling gaan, de 
kaartjes kunnen tot en met 22 
december in de boom gehangen 
worden. En de kerstcommissie vult 
enthousiast aan: ,,Kortom, het is tijd 
voor Kerst, aandacht, warmte, atten-
ties en gezelligheid in ons mooie 
winkelgebied. Groetjes, de 
Kerstcommissie.’’

Santpoort-Zuid - Na een geslaagde 
pietendag met veel blije kindjes 
komen de kerstdagen alweer snel 
dichterbij. Santpoorts Weidevlees 
organiseert in samenwerking met 
Molenduyn bier en Nederlandse 
Streekwijnen op zaterdag 10 
december van 10.00 uur tot 16.00 
uur een kerst inspiratie dag. Tijdens 
deze dag kunt u ideeën opdoen voor 
het kerstdiner en kunt u kijken wat 
het beste bij het diner past met 
lokaal bier of wijn. Heeft u nog geen 
kerstboom in huis? De Sherpa’s van 
Scouting Radboud verkopen heel 
mooie kerstbomen bij Boerderij 
Westerhoeve en op het terrein van 
de scouting. Je mag een kijkje nemen 
op de boerderij en je kan vanaf onge-
veer 11.00 uur tot 16.00 uur een klein 
rondje Santpoort rijden met Jowien 
en haar paard-en-wagen. Misschien 
kom je zelfs de kerstman tegen! Sant-

poorts Weidevlees/ Boerderij Wester-
hoeve Middenduinerweg 80 in 
Santpoort. 

Kerst inspiratie dag bij 
Boerderij Westerhoeve

Foto: aangeleverd

Driehuis - Aanstaande zondag 11 
december om 16.00 uur is er in Theater 
de 3klank het theatrale concert ‘Op 
Reis met Dietrich en Piaf ‘ te zien en te 
beluisteren. Dit theatrale concert 
vertelt het verhaal over de ware maar 

wonderlijke vriendschap tussen 
Marlene Dietrich en Edith Piaf. Ooit 
waren de twee vrouwen boezemvrien-
dinnen, ondanks hun verschillende 
karakters: Piaf de mateloze, die het 
leven en de liefde opdronk tot de 

Het theatrale concert 
‘Op Reis met Dietrich en Piaf ‘

laatste teug, en Dietrich de bedacht-
zame, die elke stap van haar carrière en 
privéleven zorgvuldig plande. Marlene 
is in de 90 en leeft al jaren als een klui-
zenaar. Op een avond krijgt ze bezoek 
van een kleine drukke gedaante uit het 
verleden, die verhaal komt halen. 
Humor, nostalgie, feit en �ctie vormen 
een verrassend en spannend geheel. 
Op reis met Dietrich en Piaf neemt u 

mee op reis naar muziek van vroeger! 
Naar Berlijn, naar Parijs en naar 
Amerika. Frédérique Sluyterman van 
Loo en Marie Louise Nelemans spelen 
respectievelijk Marlene Dietrich en 
Edith Piaf. Hans Cassa de mannen in 
hun leven. Tevens begeleidt deze 
laatste hen op de piano. Driehuizer-
kerkweg 34A in Driehuis. Bestel tickets 
via: www.bijkoel.nl/evenementen.

Foto: aangeleverd





Een bekend Scandinavisch woonwarenhuis 
liet jaren geleden in de showroom al zien dat 
het heel goed mogelijk is om op een betrek-
kelijk geringe oppervlakte te kunnen wonen. 
Maar vijftien vierkante meter is natuurlijk wel 
erg weinig. Het landelijk gemiddelde ligt 
ruim vier keer zo hoog en zelfs in een stad als 
Amsterdam, waar woonruimte schaars is en 
een studentenkamer soms oogt als een 
ruime bezemkast, is de gemiddelde woonop-
pervlakte nog altijd ruim drie keer zo groot.

Afstand doen van spullen
Wie altijd gewoond heeft in een grote 
woning, zal afstand moeten doen van spullen 
om kleiner wonen mogelijk te maken. Je kunt 
er natuurlijk ook voor kiezen om spullen 
elders op te slaan, maar daarbij moet je jezelf 
eerst eens afvragen waarom je dat zou 
willen. Kennelijk heb je de spullen dan niet 
echt nodig! Natuurlijk zijn er altijd wel wat 
spullen die je alleen in een bepaald deel van 
het jaar nodig hebt. De kampeerspullen die 

je alleen in de zomermaanden gebruikt, kun 
je in de wintermaanden elders opslaan, 
terwijl je dan juist de kerstdecoraties en 
andere winterspullen uit de berging haalt. 
Maar de echte minimalist heeft nauwelijks 
spullen in huis.

Terug naar de basis
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Eten 
en drinken, goede nachtrust en persoonlijke 
hygiëne zijn eigenlijk het enige, toch? Een 
koelkast en wasmachine zijn dus �jn, evenals 
een bed om in te slapen. Maar tegenwoordig 
puilt ons huis vaak uit van de apparatuur die 
feitelijk als luxe kan worden beschouwd. Een 
vaatwasser, een wasdroger, een gourmetstel, 
een blender, enzovoort. Hoe minder spullen 
je in huis hebt, hoe minder kastruimte je ook 
nodig hebt. Neem maar een voorbeeld aan 
een vakantie in een hotel. Als je daar een 
week kunt leven, lukt dat ook langere tijd, 
toch? Het is vooral een andere manier van 
denken die je jezelf moet aanmeten!

Een bekende fout die veel mensen maken, is 
dat ze kiezen voor veel kleine meubels. Het is 
juist verstandig om niet zo veel meubels in huis 
te zetten en te kiezen voor de wat grotere 
meubelstukken. Een tweezitsbank met daar-
naast nog enkele losse fauteuils oogt romme-
liger en drukker dan een grote hoekbank 
waarop je met vijf of zes mensen kunt zitten. 
Hoe meer meubels je in een ruimte zet, hoe 
meer je het overzicht dreigt te verliezen.
Hetzelfde geldt ook voor het plaatsen van open 
kasten. Wanneer je een open kast plaatst, zie je 
dus alle dingen die erin staan. Dat lijkt 
misschien leuk, maar het maakt de kamer ook 
een stuk rommeliger. Als het een gesloten kast 
is, oogt het geheel veel rustiger. Pas ook op met 

het ophangen van allerlei plankjes aan de 
wand. Ze zijn natuurlijk handig en ze kunnen 
zelfs wat extra dimensie aan de ruimte geven, 
maar beperk het wel enigszins, anders wordt 
het te druk.
Geef de wanden bij voorkeur een lichte of 
koele kleur. Niet voor niets wordt traditioneel 
veelal voor witte wanden gekozen. Toch liever 
wat kleur? Ga dan bijvoorbeeld voor grijs of 
lichtblauw. Als je zou kiezen voor een rode 
wand, maak je de kamer optisch kleiner. Dat is 
doorgaans niet wat je wilt. Ook is het slim om 
spiegels op te hangen wanneer je de ruimte 
groter wilt laten lijken. Laat de vloer bij voor-
keur doorlopen over de hele verdieping, want 
ook dat geeft een ruimtelijk e�ect.

Wonen op slechts vijftien 
vierkante meter… hoe dan?

Slimme tips voor het creëren 
van rust en sfeer in huis

Kleiner wonen is de trend. Senioren krijgen het advies om hun riante gezinswoning te 
verlaten en in plaats daarvan een appartement te betrekken, om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Starters kunnen een woning niet of nauwelijks meer 
�nancieren en overwegen een tiny house of containerwoning. Maar voor wie het niet 
gewend is, is het best een uitdaging om een woning in te richten met alles wat je nodig 
hebt op slechts vijftien vierkante meter oppervlakte.

Ga je voor het eerst op jezelf wonen? Of heb je al langere tijd een eigen woning en heb 
je besloten om het interieur te gaan vernieuwen? Het is belangrijk om de juiste balans 
te vinden, zodat het geheel rustig oogt en je de juiste sfeer kunt creëren. Maar hoe doe 
je dat? Met een aantal simpele tips helpen we je hiermee op weg!

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

Voor al uw stoffeerwerk
Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl
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MAAR WIST JE DAT JE OOK TERECHT KUNT VOOR:
• Zakken tuinaarde • compost • turf 

• bomenzand • grind • split • groenafval 
• puin • grondafvoer en verlichting  

We bezorgen uiteraard ook!
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Licht of donker
Een plant kan niet zonder licht. Wanneer een 
plant dag en nacht in een totaal verduisterde 
ruimte zou staan, zul je er niet lang plezier van 
hebben. Maar er zijn planten die aan een klein 
beetje licht al genoeg hebben, terwijl andere 
planten het liefst urenlang in de felle zon staan. 
Een cactus is daar een goed voorbeeld van. Die 
groeien in het wild in woestijnachtige 
gebieden, waar de zon de hele dag direct op ze 
schijnt. Het deert deze plant niet, dus ook bij 
jou thuis in de vensterbank kun je een cactus 
prima laten gedijen in het zonlicht. Voor 
vetplanten geldt hetzelfde; zet ze gerust in de 
volle zon! Andere zonaanbidders zijn de chris-
tusdoorn, de vingerplant en de vijg. Dit zijn 
overigens slechts enkele voorbeelden, je kunt 
er nog veel meer vinden bij de plantenspeciaal-
zaken en kwekerijen. Heb je daarentegen juist 
weinig lichtinval in huis, kies dan bijvoorbeeld 
voor de vrouwentong (sansevieria), aronskelk, 
lepelplant of varen.

Veel of weinig water
Waar je de ene plant intensief moet verzorgen 
door meerdere keren per week water te geven 

en soms te snoeien of verdorde bloemen te 
verwijderen, kun je andere planten bijna 
verwaarlozen en nog zullen ze het overleven. Je 
moet dus bij aanschaf ook afwegen hoeveel tijd 
je eraan wilt (en kunt) besteden. Als je al 
gekozen hebt voor een plant die het goed doet 
in de schaduw, dan weet ja al bijna zeker dat ook 
het onderhoud doorgaans niet veel tijd zal 
vergen. We noemden hierboven al de vrouwen-
tong, dit is een mooi voorbeeld van een plant 
die het met weinig water prima redt. Ook 
planten in de volle zon kunnen soms met weinig 
water uitstekend overleven. De cactus is hier 
een goed voorbeeld van. Die zal echt niet direct 
het loodje leggen als je twee weken wegens 
vakantie niet aan het begieten toe komt.

Hoog of laag
Een plant in een pot op de grond? Dan moet 
het wel een plant zijn die behoorlijk de hoogte 
in gaat, anders schiet het idee zijn doel voorbij. 
Omgekeerd kies je natuurlijk niet voor een hele 
hoge plant om op een plank aan de wand te 
zetten. Voorbeelden van hoge kamerplanten 
zijn de bamboe stokpalm, de vioolplant en de 
yucca. Laag blijvende kamerplanten zijn de 

Zo kies je de ideale planten 
voor in jouw woonkamer

Er zijn meerdere redenen te bedenken om planten in je woonkamer te zetten. Op de 
eerste plaats zorgen ze voor meer sfeer. Je haalt als het ware de natuur in huis en daar 
vaar je zelf ook wel bij. Een andere goede reden voor de aanschaf van kamerplanten is 
dat ze zorgen voor wat extra zuurstof in je woonkamer. Bovendien zijn er ook planten 
die allerlei kwalijke sto�en uit de lucht opnemen. Je hebt dus aan een plant niet alleen 
een mooi decoratief element aan je interieur toegevoegd, met de juiste keuze heb je er 
een volautomatische luchtzuiveraar bij! De vraag is natuurlijk welke planten het best 
passen in jouw woonkamer. Elke plant is anders, hieronder lees je op welke manier je 
het beste te werk kunt gaan.

pannenkoekplant, de aloë vera en het kruis-
kruid. Lage planten doen het goed op kasten, 
in hangmandjes en op wandrekken.

Bemesting
Het toedienen van plantenvoeding is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging. Welis-

waar zal een plant het gerust een tijdje 
volhouden zonder extra voedingsmiddelen, 
maar als je ze wel toedient, zorg je voor een 
extra sterke plant die zich beter kan ontwik-
kelen. Plantenvoeding koop je bijvoorbeeld bij 
plantenspeciaalzaken, bouwmarkten en 
tuincentra.
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Tweedehands 
witgoed
Mag weg voor 
een kleine prijs in 
deze decembermaand.

• Wasmachines • Drogers 
• Vaatwassers • Ovens 
• Combimagnetrons

Ook NIEUW 
witgoed 
verkrijgbaar!

Alléén op zaterdag geopend van 
11:00 tot 16:00uur of op afspraak, 

bel of stuur een Whatsapp via 06-27122388.

Van oudsher was onze woning vooral een plek 
om thuis te komen, vrij te zijn en tijd voor 
onszelf te nemen. Weliswaar hadden sommige 
ondernemers hun bedrijf aan huis, maar veelal 
betrof het dan aparte ruimtes die alleen voor 
het werk werden gebruikt. Anno 2022 is er 
heel wat veranderd. Het zogenoemde hybride 
werken heeft zijn intrede gedaan en is door 
velen omarmd. In bepaalde sectoren is het 
goed mogelijk om vanuit huis te werken. Toch 
mis je dan wel eens het directe contact met je 
collega’s. Hybride werken is de perfecte oplos-
sing om het beste van twee werelden te 
ervaren. Je gaat naar kantoor wanneer dat 
gewenst is en je werkt thuis zolang het kan. 
Dit vraagt echter ook om aanpassingen in het 
interieur. Je zult thuis een werkplek moeten 
hebben waar je in alle rust kunt werken. Die 
werkplek heb je echter ook niet altijd nodig. 
Het zou zonde zijn wanneer je geen gebruik 
van die ruimte buiten je werk om niet zou 
benutten.
Het wendbare interieur is niets anders dan een 
interieur dat je met een paar simpele hande-
lingen kunt aanpassen op de situatie. We 
kennen dit bijvoorbeeld al jaren in de vorm 
van de slaapbank. Overdag is het een bank om 
lekker op te zitten wanneer te televisie kijkt, 
een boek leest of gewoon even geniet van een 

kop ko�e of thee. Het is ook de plek waar je 
gasten ontvangt om gezellig wat te babbelen. 
Maar heb je een logé, dan klap je de bank 
eenvoudig uit tot een tweepersoonsbed waar 
comfortabel van de nachtrust kan worden 
genoten. Op precies dezelfde wijze kun je ook 
je werkplek inrichten. Wat te denken van een 
kast, die ook dienst kan doen als bureau? Een 
kwestie van slim shoppen en de juiste 
meubelen kiezen!
Een andere trend die steeds vaker opduikt, is 
de televisie aan een paal. Van oudsher stond 
de televisie (met beeldbuis!) op een kastje of 
tafeltje. Toen de platte tv-schermen in de 
handel kwamen, kozen mensen er soms ook 
voor om het toestel aan de wand te hangen. 
Maar je kunt zo’n televisie ook bevestigen aan 
een paal, die van vloer tot plafond loopt. Een 
metalen paal, die je misschien kent uit de paal-
danswereld. Het grote voordeel hiervan is dat 
het televisietoestel zeer wendbaar is. Je kunt 
er vanaf verschillende plekken in de woon-
kamer naar kijken. Heb je een open keuken en 
wil je tijdens het koken je favoriete televisie-
programma blijven volgen? Dan kun je het 
toestel in die richting draaien. Later op de 
avond draai je het in de richting van je 
relaxstoel en zo kijk je vanaf die plek naar een 
mooie �lm of serie.

Woontrend in 2023: 
wendbaar wonen

Ons leven verandert voortdurend en de manier waarop we ons huis inrichten, veran-
dert mee. De nieuwste woontrend: wendbaar wonen. Wat houdt dit precies in? Samen-
gevat komt het erop neer dat je snel wilt kunnen schakelen tussen werk en vrije tijd. 
Door multifunctionele meubelen te kiezen en door de woning slim in te richten, kun je 
inspelen op elke situatie.



Het begint allemaal met een goed lichtplan. 
Hiervoor heb je allereerst een plattegrond van 
de woonkamer nodig. Die plattegrond moet 
goed op schaal getekend zijn. Je gaat hier de 
lichtpunten intekenen. De verlichting kun je 
grofweg in drie categorieën verdelen. Je begint 
met het indelen van de functionele verlichting. 
Dit is bijvoorbeeld de verlichting die je nodig 
hebt boven de eettafel en op een eventuele 
werkplek. Daarna volgt de accentverlichting. Dit 
is verlichting die je gebruikt om een speci�ek 
onderdeel van het interieur uit te lichten. Denk 
hierbij aan een lamp die een kunstwerk in de 
schijnwerpers zet of verlichting die de aandacht 
vestigt op een bepaald meubelstuk. Tenslotte 
kies je voor decoratieve verlichting om het 
geheel compleet te maken. Dit is sfeerverlich-
ting die vooral bedoeld is om mooi te zijn en 
niet of nauwelijks werkelijk bedoeld is om te 
verlichten. Ook kaarsen kun je tot deze cate-
gorie rekenen. Je zorgt met deze decoratieve 
verlichting voor de ver�jning van je lichtplan.

Gezinssituatie
Wanneer je alleen woont, heb je zelf de vrije 
hand in het opstellen van jouw lichtplan. In een 
gezinssituatie moet je rekening houden met 
alle bewoners. Iemand van 25 jaar heeft door-
gaans minder behoefte aan licht dan iemand 

van de generatie daarboven. Als we ouder 
worden, hebben we meer licht in huis nodig, 
soms wel 3,5 keer zo veel! Dit is iets om reke-
ning mee te houden bij het maken van je licht-
plan. Het is aan te bevelen om de functionele 
verlichting te voorzien van een dimmer. Let 
erop dat niet elk type ledlamp geschikt is om op 
een dimmer aan te sluiten. Houd hier dus bij de 
aanschaf goed rekening mee en laat je goed 
informeren over het type lamp. Met een 
dimmer zorg je ervoor dat elke lamp de 
gewenste hoeveelheid licht geeft en dit kun je 
bijstellen op elk gewenst moment.

Contrasten
Het is belangrijk om bij het opstellen van het 
lichtplan gebruik te maken van contrasten. Hier-
door creëer je een e�ect dat je het beste kunt 
vergelijken met de situatie in de vrije natuur. 
Wanneer de zon schijnt, ontstaat er schaduw. 
Zo werkt het ook in huis. Je wilt niet overal in 
huis precies dezelfde lichtintensiteit waar-
nemen, maar in plaats daarvan een beetje 
spelen met licht en donker. Bovendien kun je 
een optische illusie creëren door gebruik te 
maken van indirect licht. Dit wil zeggen dat je 
het licht van een lamp laat weerkaatsen tegen 
een wand of plafond. Op die manier zorg je 
voor een ruimtelijk e�ect. Een ander aandachts-

DONKERE DAGEN: 

Maak het gezellig met 
sfeervolle ledverlichting

De sfeer in huis is medebepalend voor jouw eigen welbevinden. Daarom is het belang-
rijk om hieraan voldoende aandacht te schenken. Je moet jezelf echt thuis voelen in je 
woonkamer. Dat bereik je door de inrichting zorgvuldig te kiezen, maar ook door de 
juiste verlichting toe te passen. De verlichting is belangrijker dan veel mensen 
bese�en. Maar hoe zorg je voor het beste eindresultaat?

punt is de kleur van jouw interieur. Als je veel 
donkere meubels of een donkere vloer hebt, 
moeten er meer lichtbronnen zijn om dat te 
compenseren. Donkere tinten absorberen 
namelijk het licht in hoge(re) mate.

Aansluitpunten
Wellicht een open deur, maar toch belangrijk 

om even te benoemen, zijn de aansluitpunten. 
Het is zaak om de bekabeling zo goed mogelijk 
weg te werken. Je wilt niet overal langs de 
wanden kabels zien, maar je bent wel afhanke-
lijk van de plaats waar zich de wandcontact-
dozen bevinden. Denk hier vooraf goed over na. 
Welke lamp wil je aansluiten op welk 
stroompunt?

Foto: Bos Media Services
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BEENHAKKER
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Tegels en vloerverwarming
Veel nieuwbouwhuizen worden met vloerver-
warming opgeleverd, maar ook bij renovaties wordt
vaak vloerverwarming toegepast. Als u vloer-
verwarming heeft, zijn keramische tegels een
efficiënte en duurzame keuze. Keramische tegels
geleiden zeer goed en daardoor kunt u efficiënt en
voordelig verwarmen. Ook houden keramische tegels
de warmte goed vast en geleiden de warmte door de
gehele vloer. Daardoor geven de tegels een
aangenaam en warm gevoel.

IMOLA AZUMA UP: RUSTIGE BETONLOOK
Keramische tegels zijn slijtvast en krasbestendig,
waardoor tegels lang meegaan en daardoor duurzaam
zijn. Keramische tegels zijn ook onbrandbaar en
hittebestendig. Daarnaast geven tegels geen rook af in
geval van brand. Keramische tegels stoten geen VOC-
emissies en dus geen uitstoot van schadelijke stoffen.
Tegels zijn hygiënisch en makkelijk te onderhouden en
schoon te maken. Door het gesloten oppervlakte van
tegels is er bijna geen kans op schimmels en bacteriën.

Voordelen Keramische tegels

De Imola Azuma Up is een tegelserie met betonlook vloertegels
met een minimalistisch design. De Imola Azuma Up vloertegels
zijn minimaal genuanceerd, wat zorgt voor een rustige
uitstraling. De Azuma Up is beschikbaar in vijf warme kleuren:
van wit tot taupe. De Imola Azuma Up in leverbaar in vijf
formaten, namelijk 30x60, 60x60, 90x90, 60x120 en 120x120.
De Azuma Up vloertegels zijn van door-en-door kwaliteit,
waardoor de vloertegels voor vele ruimtes geschikt zijn, zoals
woonkamer, badkamer, toilet en keuken. De Azuma Up is
gerectificeerd en kan met een kleine voeg gelegd worden.
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verfmakers, sinds 1938

Fijne feestdagen!
Bij 2 x 1L EKODUR 1K of 2K aflak
 1 x 1L EKODUR grond gratis

Bij 2 x 2,5L EKODUR 1K
 1 x 2,5L EKODUR grond gratis

Alle Festool machines BTW vrij! 
Zolang de voorraad strekt.

 30% korting op alle muurverven.

RigoStep Clean 1l. van €19,95 
voor slechts €9,95.
Acties gelden voor de gehele maand december 2022!

In het Inspiratieschrift leest u het verhaal van Herman en anderen, inclusief 
praktische tips en een stappen plan. Een hulpmiddel voor een testament met 
persoonlijke betekenis.

 “Ik geniet nog 
van het leven. 
Dat geluk geef ik 
graag door.” 
Herman (66 jaar) 

Stuur deze antwoordkaart naar: Hartstichting, 
Team Nalatenschappen, Antwoordnummer 300, 
2501 VB Den Haag. Postzegel is niet nodig.

U kunt ook de QR code inscannen of het schrift 
online aanvragen via hartstichting.nl/schrift

Aanhef:  Dhr  Mevr  Anders:

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

✃

Wilt u ook inspiratie en tips voor een testament 
dat bij u past? Vraag gratis en vrijblijvend het 
Inspiratieschrift ‘Nalaten uit het hart’ aan.

Herman geeft zijn dankbaarheid voor het leven 
door in een testament met persoonlijke betekenis. 

 “Dankzij wetenschappelijk onderzoek 
leven wij nog.”
 “Hartziekten zijn een rode draad door 
het leven van mijn partner Bert en mij. 
Wij leven nog dankzij wetenschappelijk
onderzoek dat nieuwe behandel-
methoden heeft mogelijk gemaakt. Samen 
besloten wij om onze dankbaarheid 
voor het leven door te geven in ons 
testament.”

 “Met ons testament blijft onderzoek 
in de toekomst mogelijk.”
 “Wij hebben er bewust voor gekozen 

om de Hartstichting in ons testament 
op te nemen. Wij beseffen dat Bert het 
leven nog heeft en ik aan hartritme-
stoornissen ben behandeld dankzij 
de onderzoeken die de Hartstichting 
financiert. Het is belangrijk dat je bij 
jezelf nagaat waar je een persoonlijke
binding mee hebt. Welk goed doel past 
hierbij? Neem dat op in je testament 
en leg het vast bij de notaris. Het zegt 
namelijk iets over jezelf, ook als je er 
niet meer bent.”

ha
h2-nl22

Herman
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een typisch IJmuidens onder-
werp aan de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor ‘Nachtfo-
togra�e in de IJmond’.

Door Erik Baalbergen

December is een donkere maand. Maar lampjes en kaarsen kunnen wat licht 
in deze duisternis werpen. Met kerstverlichting in en rond huizen, balkons, 
kerstbomen en tuinen en boven winkelstraten en de vele extra kaarsjes die 
we in huis aansteken weten we gezelligheid te creëren. Licht voor gezellig-
heid dus! Ondanks de torenhoge energieprijzen bieden LED lampjes ons ook 
nog enige �nanciële verlichting in deze duistere tijden.

Schrijven met licht
Maar licht biedt meer. Licht maakt het mogelijk om de dingen die we zien 
permanent vast te leggen in afbeeldingen. Dat heet ‘fotograferen’. Dit woord 
is afgeleid uit het Grieks en betekent letterlijk ‘schrijven met licht’. Al eeuwen-
lang probeert men permanente afbeeldingen te maken van de dingen die we 
zien, en dan niet met teken- of schildergerei maar met technische middelen 
en chemicaliën. Lees het onderwerp ‘Fotogra�e’ op Wikipedia er maar op na! 
Zo lukte het zo’n tweehonderd jaar geleden een Franse uitvinder om foto’s te 
maken op een plaat bedekt met een soort lichtgevoelige bitumen, met 
behulp van een camera obscura en een belichtingstijd van acht uur bij helder 
zonlicht. Sindsdien zijn de mogelijkheden om foto’s te maken en de kwaliteit 
van foto’s sterk verbeterd. Tegenwoordig kan iedereen met een camera of - 
nog eenvoudiger - met een mobieltje de prachtigste kleurenfoto’s maken. 
Maar toch zijn er nog steeds uitdagingen!

Nachtfotogra�e
Heb je bijvoorbeeld wel ‘ns een mooie foto in het donker proberen te maken? 
Zonder speciale maatregelen lukt dat zelden. De lange donkere avonden zijn 
uitstekend geschikt om zelf te experimenteren met fotograferen in het 
donker. En een klein duwtje in de rug wil daarbij nog wel ‘ns helpen! Zo’n 
duwtje gaven Jaap Bakker en Niels Broere vorige week donderdagavond. Zij 
organiseerden de gratis workshop ‘Nachtfotogra�e in de IJmond’, waarbij 
fotografen van in en rond IJmuiden waren uitgenodigd. Zo’n twintig hobby-
fotografen, van beginnend tot ervaren, trotseerden met camera en statief de 
kou en verzamelden zich ’s avonds vanaf half acht op de kop van de haven. Ik 
nam de kans waar om m’n lens, sensor en skills weer ’s wat op te poetsen.

Lichtspektakel vanaf de kop
Op de kop brachten Jaap en Niels, onder het genot van oliebollen, de deelne-
mers de beginselen van het nachtfotograferen bij. Onder leiding van ervaren 
nachtfotografen oefenden de beginners met het maken van foto’s in het 
donker vanaf de kop, van onder meer de vissershaven, semafoor, Forteiland, 
hoogovens en de sluizen. Voorbijvarende schepen zorgden soms verrassend 
voor kleurige strepen op de foto’s. IJmuiden biedt wat dat betreft voldoende 
lichtspektakel!

Lightpainting en staalwolfotogra�e
Na een uurtje werd de workshop voortgezet op het kleine strand. Hier werd 
gespeeld met licht en werden we ingewijd in ‘lightpainting’, het tekenen met 
een bewegende lichtbron op de gevoelige plaat terwijl de camera onbe-
weeglijk en langdurig “open” staat. Je krijgt mooie e�ecten als iemand een 
lichtbron rondzwaait en tegelijk rondloopt. Op het strandje werden een 
blauwe en een veelkleurige lichtstaaf gebruikt. Naderhand kwam grover 
geschut tevoorschijn en maakten we kennis met “staalwolfotogra�e”: het 
rondzwaaien van een brandende prop staalwol. De vonken vlogen er letterlijk 
vanaf en het leverde spectaculaire foto’s op! Na zo’n tweeëneenhalf uur 
plaatjes schieten in het donker ging ieder zijns of haars weegs. We kunnen 
terugkijken op een leerzame, mooie en vooral gezellige avond! De fotogra�-
sche oogst van de avond is te bekijken op diverse facebookpagina’s waarop 
de lokale fotografen regelmatig hun foto’s plaatsen, zoals ‘IJmond fotogra�e’, 
‘Een IJmuidenaar leeft’ en ‘Typisch IJmuiden’. Jaap en Niels hebben al aange-
geven dat de avond zeker een vervolg gaat krijgen. Houd de facebookpagi-
na’s maar in de gaten!

N    IJ

Staalwolfotogra�e op het kleine strand bij het strekdammetje. Op de voorgrond 
enkele deelnemers die het spektakel vastleggen op de gevoelige chip. Voor de 
kenner: deze foto is gemaakt met een belichtingstijd van 30 seconden, ISO 100, 
f=24mm en F/5.6. Foto: Erik Baalbergen

Mulder is een gezellige prater met 
een onmiskenbaar niet Noord-
Hollandse ‘G’. Hij vertelt: ,,Ik bouw 
nieuwe vestigingen op en ben ook 
docent. We leiden onze eigen 
monteurs op om hen de kennis mee 
te geven die we hebben vanuit dit 
familiebedrijf.’’ Want dat is Keur 
Keukens, een echt familiebedrijf 
ontstaan vanuit de montage. Mulder: 
,,Er zat destijds totaal geen business-
plan achter. Grondlegger Arjan 
werkte als ZZP’er in de montage en 

kreeg de vraag: ‘Waar zou je ons 
naartoe sturen voor de aanschaf van 
de keuken?’ Dus haalde Arjan wat 
‘deurtjes’ en ging keukens verkopen. 
Voor een eerlijke prijs en montage 
bleef zijn specialiteit.’’

Transparantie 
,,Dat we zo fantastisch worden beoor-
deeld op Qasa (https://www.qasa.nl/) 
komt echt door ons vakmanschap en 
onze transparantie. We werken nog 
steeds met vakmensen uit Nunspeet 

Keur Keukens: ‘Echt wel uniek!’
Regio - Onlangs lanceerde Keur Keukens Haarlem, onderdeel van DB 
KeukenGroep, een nieuwe collectie keukens onder de naam DB Huisse-
lectie. Henri Mulder, bedrijfsleider Haarlem geeft ons een kijkje in de 
‘keuken’ van Keur Keukens. ,,Een echt wel uniek bedrijf!’’

en omgeving en geven een garantie 
van tien jaar op de montage. Zo zeker 
zijn we van hun vakmanschap. We 
maken een ontwerp samen met de 
klant, kiezen een fabrikant en geven 
een gespeci�ceerde o�erte mét 
montagechecklist. Zonder verras-
singen en met vaste bedragen. Dus 
niet: ‘Hoeveel wil je investeren maar 
wat wil je graag hebben?’ Dat is dus 
de zaken omkeren richting klant toe.’’

Krenten uit de pap
Tijdens een rondleiding door de 
onlangs verbouwde showroom: 
,,Keukens kopen moet een feest zijn’’, 
legt Henri allerlei snu�es uit. Alles is 
heel aanschouwelijk gemaakt. ,,De DB 
Huisselectie zijn de krenten uit de 
pap van onze leveranciers, herken-
baar aan de groene sticker. Een heel 
goede prijs/kwaliteit verhouding en 
dat is in de veranderende markt, 
waarin mensen écht op hun centjes 
moeten letten, heel interessant. Ook 
in het kader van duurzaamheid 
natuurlijk, heel belangrijk. Ten eerste 
doe je jaren en jaren met de keuken 
en de materialen zijn ook duurzaam. 
De keuken is het hart van het huis. 
Het mooie van ons vak is dat je 
mensen blij maakt met hun eigen 
geld door onze transparantie en 
openheid. Onze monteurs en verko-
pers hebben ook echt plezier in hun 
werk en dat stralen ze uit. En die 
zekerheid in deze onzekere tijden is 
prettig.’’ www.keurkeukens.nl. 

Henri Mulder laat zien hoe het bedrijf ontstaan is. Foto: Ingeborg Baumann

Door Raimond Bos

Ook elders in de gemeente Velsen zijn 
straten vernoemd naar oorlogsslacht-
o�ers. De website 4en5meivelsen.nl 
toont een overzicht van verzetslieden 
die hun keuze met de dood moesten 
bekopen. Voor veel Velsenaren zijn de 
straatnamen bekend, maar de 
verhalen erachter kent lang niet 
iedereen. De Dinkgrevelaan, Gjertsen-
straat, Homburgstraat en De 
Noostraat refereren stuk voor stuk aan 
inwoners van de gemeente Velsen die 
vielen voor onze vrijheid. Dat geldt 
ook voor Pieter Verswijveren, Albert 
Glas en Pieter Weij, naar wie de 
nieuwste straten van Santpoort-Zuid 
zijn vernoemd.

Pieter Verswijveren
Petrus (Pieter) Verswijveren kwam 
oorspronkelijk uit Monnickendam, 
maar groeide op in Velsen en maakte 
hier actief deel uit van het maat-
schappelijk leven. Hij vervulde zijn 
militaire dienstplicht rond 1935, maar 
vier jaar later werd de algehele mobi-
lisatie afgekondigd en keerde Vers-
wijveren terug naar het leger. Hij 
maakte deel uit van het 10e regiment 
infanterie en sneuvelde op 11 mei 
1940 in de buurt van Ederveen bij de 
gevechten op de Grebbelinie. Op 
donderdag 6 juni werd zijn lichaam 
begraven op de Westerbegraafplaats 
in IJmuiden. Hij werd slechts 24 jaar 
oud. De nabestaanden van de over-
leden soldaat lieten bij de onthulling 

van het straatnaambord weten dat zij 
het zeer waarderen dat ter nage-
dachtenis aan Pieter een straat naar 
hem is vernoemd. Zij beschouwen 
dit tevens als een symbool voor al de 
jonge mannen die ook vandaag de 
dag nog overal ter wereld sterven 
door zinloze oorlogen.

Albert Glas
Ook Albert (Ab) Glas werd tijdens de 
mobilisatie in 1939 opgeroepen. De 
geboren Velsenaar was op dat 
moment amper een jaar getrouwd. 
Een half jaar later, toen Nederland 
door de Duitsers werd aangevallen, 
was hij net vader geworden van een 
zoontje. Samen met een medesol-
daat werd Albert op 11 mei 1940 op 
verkenning gestuurd. De twee 
mannen liepen op een landmijn en 
waren allebei op slag dood. Albert 
Glas, soldaat 1-II-10 R.I., ligt begraven 
op het Militair Ereveld op de Grebbe-
berg. Hij is slechts 25 jaar oud 
geworden.

Pieter Weij
Pieter (Piet) Weij was een bekende 
verschijning in de gemeente Velsen. 
Hij runde enige tijd een ijssalon aan 
de Zeeweg in IJmuiden en speelde in 
het eerste elftal van voetnalvereni-
ging VSV. In 1939 werd hij voor de 
CPN gekozen als gemeenteraadslid. 
Na de Duitse inval in 1940 raakte 
Pieter betrokken bij het communisti-
sche verzet in Velsen. Hij maakte deel 
uit van een verzetsgroep die de ille-
gale krant De Waarheid verspreidde 
en was tevens instructeur voor 
diverse CPN-groepen. In de nacht 
van 21 op 22 januari 1943 werd 
Pieter gearresteerd. Anderhalve week 
later werd hij tezamen met negen 
andere mannen in de duinen bij 
Bloemendaal doodgeschoten. Pieter 
Weij werd 39 jaar.

Op www.jutter.nl zijn de uitgebreidere 
biogra�eën van de drie mannen te 
lezen.

Straatnamen in Santpoort-Zuid 
dragen de namen van Velsenaren 
die de oorlog niet overleefden

Arie Verswijveren samen met wethouder Sander Smeets. Pieter Verswijveren was de 
jongste broer van de vader van Arie. Foto: Bos Media Services

Sanpoort - De nieuwbouwlocatie Blekersduin wordt ontsloten door drie 
kleine straten, die vernoemd zijn naar drie Velsenaren die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Wethouder Sander Smeets 
onthulde vorige week de straatnaamborden samen met nabestaanden van 
de drie mannen wiens namen op deze borden staan. Tijdens een korte 
plechtigheid vertelde de wethouder iets meer over de rollen die de 
mannen destijds in het oorlogsgeweld hebben gespeeld.
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IJmuiden - Een bedankje van de 
bewoners van Breezicht aan Bert: 
,,Wij van Breezicht werden 5 
december niet voor de eerste keer 
verwend door Bert met zijn heerlijke 
soezen en zalige speculaasjes. Elke 
keer weer verrast Bert een verzor-
gingshuis in de buurt of andere 
mensen die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken met zijn 
lekkers als een echte goedheiligman 
maar dan het hele jaar door. Hij 
levert het dan persoonlijk af bij ons 
en maakt een praatje met de mensen 
en deelt vaak nog zelf wat soezen uit 
op de afdeling. Dat zorgt altijd voor 
commotie want de soesjes passen 
eigenlijk net niet in een keer in je 
mond, dus dat doet wel wat poeder-
suiker opwaaien. Vandaag nam 
Anneke alles van Bert in ontvangst 

en zei: ,,Straks komt onze foto nog in 
de krant. Waarop Bert zei: ,,Dat zou 
toch wat zijn!”

Bert verrast bewoners Breezicht

Bij deze dan Bert, de foto staat in de 
krant! Foto: aangeleverd

Velsen - Coöperatie Energiek Velsen 
wil graag zo veel mogelijk Velsenaren 
tips geven over energiebesparingen en 
meer comfort, zeker nu. De bibliotheek 
Velsen stelt de komende maanden 
ruimte beschikbaar op iedere tweede 

en vierde dinsdag in de vestigingen 
IJmuiden en Velserbroek. Daar kan dan 
kosteloos informatie opgehaald 
worden en er worden tips gegeven 
over energiebesparing én meer 
comfort. Iedere eerste dinsdag van de 

Foto: aangeleverd

Samen de winter door

maand in de ‘warme bieb’ in IJmuiden 
van 12.00 tot 14.00 uur en iedere derde 
dinsdag van de maand in de net zo 
lekker warme bibliotheek in Velsen van 
12.00 tot 14.00 uur. Afgelopen maand 
werd er al een middag georganiseerd 
in de bibliotheek In IJmuiden. Vanwege 
het succes wordt dit iedere twee 
weken voortgezet tot en met maart 
2023. 

De data
Dinsdag 20 december bibliotheek 
Velserbroek, dinsdag 3 januari biblio-
theek IJmuiden, dinsdag 17 januari 
bibliotheek Velserbroek. In februari: 7 
februari 12.00-14.00  bibliotheek 
IJmuiden en dinsdag 21 februari biblio-
theek Velserbroek. Maart 2023: dinsdag 
7 maart bibliotheek IJmuiden, dinsdag 
21 maart bibliotheek Velserbroek. Kom 
langs en stel je vragen aan de energie-
coaches. Tip: bekijk thuis je energiever-
bruik en welke energiebesparende 
maatregelen je al hebt genomen (en 
neem de gegevens eventueel mee)! 
https://energiekvelsen.nl/
samen-de-winter-door-iedere-twee-
weken-inloop-in-de-biep/. 

Kerst Inn IJmuider 
Harmonie
Velsen - Op zaterdag 17 december 
houdt Muziekvereniging IJmuider 
Harmonie een Kerst Inn in het 
Muziekcentrum Tolsduin aan de Tols-
duinerlaan 12 te Velsen Zuid. Het 
IJHmusementsorkest en New Harbor 
Winds spelen in een ongedwongen 
sfeermuziek die tijdens deze kerstpe-
riode toepasselijk zijn, maar diverse 
uitstapjes worden daar natuurlijk ook 
bij. Het is geen concert, maar meer 
een gezellig samenzijn met muziek 
van twee onderdelen van de vereni-
ging. Met een hapje en een drankje 
wordt een gezellige avond voorge-
schoteld in kerstsfeer. Vrije inloop, en 
geheel gratis te bezoeken. Zaal open 
om 19.30 uur. Aanvang is om 20.00 
uur. 

Een gezellige avond in kerstsfeer. Foto: aangeleverd

Kerstconcert Felison Brass
Velsen-Noord - Zondagmiddag 18 december verzorgt Felison Brass haar 
jaarlijks kerstconcert. De kersttijd staat voor sfeer en gezelligheid. En wat 
is er dan niet sfeervoller om op de mooie en warme klanken van Felison 
Brass alvast weg te dromen naar de kerst. Op deze middag zal Felison 
Brass onderleiding van haar dirigent Marcel Mooibroek de luisteraars een 
sfeervol en gevarieerd kerstprogramma voorschotelen. Een programma 
waarin uiteraard de overbekende kerstnummers de revue passeren. Maar 
ook een aantal wat minder bekende kerstnummers zullen te horen zijn, 
zoals Nativity Swing, Christmas Praise en Christmas Joy. Ook zullen enkel 
bandleden naar voren treden als solist. Een programma dat zich het best 
laat omschrijven als; ‘voor elk wat wils’.  Het kerstconcert vindt plaats in 
het wijkcentrum De Stek aan de Heirweg 2A in Velsen-Noord. Aanvang 
van dit concert is 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur De toegang van dit 
concert is geheel gratis.

Diana en Vincent van de Pieterman zijn 
er best trots op. ,,Boven de viswinkel 
hebben we nu een compleet nieuwe 
gelegenheid om onze lekkere verse vis 
ter plekke te eten. De ruimte is ook 
prima geschikt voor lunchmeetings, 

vergaderingen en noem maar op.’’
Ook de voorgevel van het pand op de 
Halkade 25 heeft een nieuwe uitstra-
ling gekregen en dat ziet er heel goed 
uit. Er wordt in 2023 verder geïnves-
teerd in een nieuwe koelcel. ,,Volgend 

jaar moet er een compleet nieuwe 
koelcel in de viswinkel komen. Energie 
technisch is dat niet alleen een goede 
maar vooral noodzakelijke investering. 
Met deze energieprijzen en ook met 
het oog op de duurzaamheid is het 
anders in de toekomst niet rendabel 
om een viszaak draaiend te houden.’’

Verse vis
De Dol�jn / De Boerenroker is gespeci-
aliseerd in gebakken en gerookte vis. 
Dat laatste sinds een paar jaar en de 
vis wordt vers voor de klanten gerookt. 
Onder andere zalm, makreel en poon-
tjes. Uiteraard komt de vis zó van de 
afslag dus verser kan niet! 
Waar ze ook heel goed in zijn is het 
opmaken van prachtige visschotels. 
Neem maar eens een kijkje op hun 
Facebookpagina die vol staat met 
mooie foto’s van prachtig opgemaakte 
schalen. Voor kerst en Oud en Nieuw 
bijvoorbeeld. Ook zijn er complete 
gourmetschotels. Alles is af te halen, 
reserveren is zelfs mogelijk tot twee 
dagen voor kerst.
Diana en Vincent zeggen: ,,De winkel 
heeft een nieuwe uitstraling en dat is 
te zien, een hele sprong vooruit! Maar 
de kwaliteit en de service van ons �jne 
team blijft hetzelfde.

e ol jn  e Boerenro er 
helemaal vernieuwd
IJmuiden - De nieuwe eigenaren van De Dol�jn / De Boerenroker hebben 
de zaken grondig aangepakt en de uitstraling van het pand aan de 
Halkade helemaal vernieuwd. Er is een gezellige gelegenheid gecreëerd 
om de verse vis meteen op te smikkelen en ook wordt geïnvesteerd in 
een duurzame, energiebesparende koelcel.

Foto: aangeleverd

Het sympathieke team zorgt dat je je 
meteen op je gemak voelt want 
iedereen weet: het aanscha�en van 
lingerie en alles wat met ondermode 
heeft te maken is niet altijd makke-
lijk. Maar bij Lengerique is kwaliteit 
gegarandeerd op het gebied van 
maatadvies, kleur en �guurtips. Daar-
naast ook S.E.M.H. erkend voor het 
aanmeten van borstprotheses.

Aubade VIP dag
Aubade is een lingerielabel dat 
comfort en een uitstekende pasvorm 
combineert met luxe verleiding. 

Zaterdag 10 december is er een 
Aubade VIP dag bij Lengerique. Met 
gratis lingerie advies van de styliste 
van Aubade, Rosanne. Plus de kans 
op een prachtige lingerieset ter 
waarde van 150 euro! En in ieder 
geval een leuk gratis cadeau bij 
aankoop van een set. 
Het enthousiaste team van Lenge-
rique nodigt u van harte uit en zegt: 
,,Wij zorgen natuurlijk voor to�e 
muziek, een hapje en drankje! Kom 
gezellig langs en bekijk onze prach-
tige collectie. Zien wij jou zaterdag 
10 december?’’

u ade V P dag ij engeri ue
Santpoort-Noord - Lengerique is een heel prettige en luxe speciaalzaak in 
De Hoofdstraat in Santpoort. Behalve prachtige labels voor mooie 
lingerie is het ook een heel ‘zorgzame’ zaak voor borstprotheses en heer-
lijke badmode.

Aubade is luxe gecombineerd met prima pasvorm. Foto: aangeleverd





NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

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

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

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

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

- Bij alle thuisspelende clubs 
wapperen regenbooghoekvlaggen

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

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

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

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

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

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

aftrap 14.45 uur locatie Sportpark 
Kon. HFC

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

Jeugdopleiding uitslagen en programma

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

Kaartverkoop 
Koninklijke 
HFC – Telstar 

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

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

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

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

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

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

Uitnodiging: Telstar gaat bouwen

VS. FC DEN BOSCH
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 
AANVANG: 14.30 UUR

TELSTAR
SHIRTSPONSOREN: BROEKSPONSOR:

NEDERLOF
FISH

AFTRAPSPONSOR:

Jeugdopleiding uitslagen
en programma
Uitslagen 26 november:
Kon. HFC O21 – Telstar O21  3-1*
Go Ahead Eagles O18 – Telstar O18   3-2
Telstar O16 – DCG O16   7-4

*Telstar O21 kampioen

Uitslagen 4 december:
Ijsselmeervogels O21 – Telstar O21   3-2
Zuidoost United O18 – Telstar O18   0-4
Telstar O16 – BFC O16   3-0

Programma 17 december
Telstar O21 – Be Quick 1887 O21  
14.30 uur, lokatie BUKO Stadion
Telstar O18 – Kon. HFC O18  
12.30 uur, lokatie Sportpark Zeewijk
Waterwijk O16 – Telstar O16 
13.15 uur, lokatie Sportpark Rie 
Mastenbroek, Almere

De Onder-21 van Telstar is zaterdag 
26 november kampioen van de 4e 
divisie geworden. 
Ondanks een nederlaag bij Konink-
lijke HFC (3-1) kon het beloftenelftal 
van trainer Michael Dingsdag na 
deze speelronde niet langer van de 
troon worden gestoten. 
De promotie naar de 3e Divisie is een 
belangrijke stap omhoog in het 
derde seizoen van de Jonge Witte 
Leeuwen. 

De jeugdopleiding van Telstar is 
volop in ontwikkeling en kent sinds 
vorig jaar ook Onder-18 en Onder-16
elftallen.

Telstar onder-21: 
titelwinst
en promotie

Direct na a� oop kunnen de bezoe-
kers gezamenlijk de WK kwart� nale 
van het Nederlands Elftal tegen 
Argentinië volgen via grote 
schermen in het BUKO Stadion. 
Kortom, dresscode Oranje!
Kaarten a 5 euro kunnen worden 
aangeschaft via telstarticket.nl en 
aan de stadionkassa op de avond van 
de wedstrijd. 
De opbrengst van deze wedstrijd 
komt ten goede van Orange the 
World NHZ en de Telstar Vrouwen. 

Voor speciale VIP arrangementen 
voor dit bijzondere duel kunt u tele-
fonisch contact opnemen via 0255 – 
54 69 20

Zeg ‘nee’ tegen geweld tegen 
vrouwen
Op vrijdag 9 december om 18.00 uur spelen de Telstar Vrouwen in de 
Vrouwen Eredivisie tegen PSV. Deze wedstrijd staat volledig in het teken 
van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Je steunt dit initiatief met het bezoeken van deze 
wedstrijd. Kom in het oranje gekleed naar het stadion en laat zien dat 
ook jij tegen geweld tegen vrouwen bent.

De geschiedenis tussen Telstar en 
Den Bosch begint in het eerste 
seizoen van de Witte Leeuwen, 
1963/64. Op weg naar promotie naar 
de Eredivisie wonnen de Witte 
Leeuwen zowel thuis (4-1) als uit 
(0-1) van de club die toen nog BVV 
heette. Gedurende veertien 
seizoenen Eredivisie ontmoeten 
beide ploegen elkaar slechts vier-
maal, waarvan driemaal de punten 
voor Telstar zijn; Den Bosch mag zich 
eenmaal winnaar noemen. Sinds de 
degradatie van Telstar in 1978 

hebben de ploegen elkaar op het 
tweede niveau maar liefst 65 
getro� en, waarbij Den Bosch het 
vaakst aan het langste eind trekt.

Memorabele wedstrijden uit het 
recente verleden zijn de recordzege 
(6-1) op Den Bosch in seizoen 
2020/21, op social media als #delaa-
tstewedstrijdooit bestempeld, toen 
bleek dat dit de laatste wedstrijd in 
het betaald voetbal zou zijn waar 
publiek bij aanwezig mocht zijn, en 
de 3-4 uitoverwinning in maart 2019, 

waarbij Telstar een achterstand van 
3-0 bij rust volledig wist om te 
buigen.
Beide teams staan op slechts drie 
punten van het begeerde linkerrijtje 
en zijn uitgesproken over hun ambi-
ties om de play o� s te bereiken. 
Ingredienten voor een mooie pot 
voetbal in het BUKO Stadion en een 
ideaal tijdstip voor de jeugd om de 
Witte Leeuwen te bezoeken. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur en 
wedstrijdkaarten zijn aan te scha� en 
via telstarticket.nl

Telstar – FC Den Bosch:
Strijd om het linkerrijtje
Voor het eerst in het lopende seizoen treedt Telstar aan op de zondag. FC Den Bosch, de eerste tegenstander bij 
daglicht, is deze jaargang zeer gewaagd aan Telstar. Beide ploegen staan na 16 speelronden op een totaal van 
19 punten. Waar de Witte Leeuwen sinds half september ongeslagen zijn in het eigen BUKO Stadion, wonnen de 
Bosschenaren drie van hun laatste vier wedstrijden. 
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Foto: aangeleverd

Eline Roebers is een heel groot 
Nederlands talent. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op zaterdag 3 december 
2022 is na de plichtplegingen en 
toespraken door wethouder Marianne 
Steijn, oud-voorzitter Michel Spieren-
burg en voorzitter Nathanael Korf via 
een druk op de knop het kunstgras-
veld o�cieel in gebruik genomen. De 
werkzaamheden rondom de aanleg 
waren op maandag 15 augustus 2022 
gestart en eind oktober zijn de werk-
zaamheden afgerond. De opdracht-

gever van het project is de Gemeente 
Velsen in samenwerking met Sport-
loket Velsen. De uitvoerder was CSC 
Sport / Ten Cate Grass uit Zeewolde. 
Het kunstgrasveld is door de 
uitvoerder afgeleverd met als onder-
grond kurk-in�ll. Het hoofdveld bij V.V. 
IJmuiden blijft echter gras. Met de 
oplevering van het kunstgrasveld is 
een grote wens van de voetbalvereni-
ging uitgekomen.

De grote wens van V.V.IJmuiden is uitgekomen. Foto: aangeleverd

Kunstgrasveld V.V. IJmuiden 
of cieel geopend

IJmuiden - Zaterdag aanstaande om 
16.00 uur speelt het Nederlands elftal 
tegen Amerika de achtste �nale van 
het WK in Qatar en naar aanleiding 
daarvan heeft Stormvogels haar 
thuiswedstrijd op sportpark Zeewijk 
tegen Amstelveen Heemraad met 

een half uur vervroegd. De aanvangs-
tijd is nu 14.00 uur geworden. Het 
voorstel van Stormvogels was om dit 
belangrijke duel (nummer 2 tegen 
nummer 3) anderhalf uur of twee uur 
te vervroegen, naar daar ging haar 
tegenstander niet mee akkoord. 

Stormvogels vervroegt thuisduel

Driehuis - Ruim 200 deelnemers 
gaan de sportieve strijd met elkaar 
aan bij RKVV Velsen en dromen van 
een transfer naar AZ. 
Zondag 18 december om 10.30 uur 
trappen ruim 200 deelnemers de 
Jonger Oranje Talentendag af op het 
hoofdveld van RKVV Velsen in Drie-
huis. Eredivisieclub AZ vaardigt 
meerdere jeugdscouts af die op het 
veld de deelnemers gaan bekijken 
en beoordelen op hun voetbalkwali-

teiten. Naast een plezierige voet-
baldag hoopt iedere deelnemer 
gescout te worden door de 
Alkmaarse club.

Jonger Oranje
De Jonger Oranje Talentendag vindt 
voor het eerst plaats bij RKVV Velsen. 
De club viert dit jaar haar 100-jarig 
jubileum en laat dit niet onopge-
merkt voorbij gaan. Naast tal van 
activiteiten voor eigen leden staat 

Deelnemers in actie tijdens een Jonger Oranje Talentendag. Foto: Jonger Oranje

oopt het volgende toptalent 
van AZ rond bij RKVV Velsen? 

RKVV Velsen open voor externe acti-
viteiten zoals de Jonger Oranje Talen-
tendag om voetballers uit de regio te 
ontvangen. Tom Harmsen namens 
Jonger Oranje: ,,Trots, dat ben ik! De 
afgelopen weken hebben RKVV 
Velsen en Jonger Oranje intensief en 
prettig samengewerkt om een 
strakke organisatie neer te zetten 
voor de Jonger Oranje Talentendag. 
De energie is zó hoog bij RKVV 
Velsen, en er zijn zoveel enthousiaste 
en fanatieke jeugdvoetballers in de 
regio. Ik had niet gedacht dat we 
anderhalve week voor de aftrap bijna 
uitverkocht zouden zijn. Nu zetten 
we alles op alles om de laatste 
plaatsen op te vullen.” Voor de Jonger 
Oranje Talentendag is nog een aantal 
plaatsen beschikbaar voor de leef-
tijdscategorie 2011 & 2012 en 2015 & 
2016. De leeftijdscategorieën 2009 & 
2010 en 2013 & 2014 zitten vol. De 
organisatie ligt in handen van sport-
marketingbureau SportsGen, dat het 
concept Jonger Oranje in 2007 heeft 
bedacht. Jonger Oranje is meer dan 
15 jaar gespecialiseerd in plezier, 
vriendschap en talentontwikkeling in 
voetbal en heeft een samenwerking 
met 12 betaald voetbalclubs in 
Nederland. Meer informatie op www.
jongeroranje.nl.  en www.jonger-
oranje.nl/rkvv-velsen.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag was 
het druk bij damclub IJmuiden met 
de jonge paspoortdammers. Ze 
kregen les van voorzitter Jesse Bos en 
waren vol aandacht. Daarna werd er 
met veel focus tegen elkaar gespeeld. 
Bi de volwassenen was het rustiger. 
De nieuwe leden namen na de les 
deel aan de onderlinge competitie. 
Eerste team speler Jan-Maarten 
Koorn speelde tegen nieuw lid Henk 
den Outer, die het opvallend lang 
volhield tegen de DCIJ-coryfee. Pas in 
het late middenspel verloor hij door 

een eenvoudige maar verrassende 
meerslagcombinatie van zijn opge-
luchte tegenstander, die nog weinig 
bereikt had tegen zijn veel minder 
ervaren opponent. Niet minder dan 
sensationeel was de winst van nieuw 
lid Kees van Nie tegen een van de 
jeugdtrainers van DCIJ, Nicole 
Schouten. Zij dacht de winnende zet 
uit te halen bij een brilstand maar dat 
was een misrekening. Er zat een 
eenvoudige maar altijd verrassende 
plakker in, Kees haalde dam en de 
jeugdleidster kon het opgeven.

Sensationele winst van 
nieuw o er ij da clu  uiden

Regio - Het deelnemersveld van de 
Tata Steel Challengers is bekend. Ook 
deze groep bestaat uit een mix van 
gevestigde spelers en veelbelovende 
jonge talenten. Zo behoren de 
13-jarige Abhimanyu Mishra uit de 
Verenigde Staten, de 16-jarige Neder-
landse Eline Roebers en de 17-jarige 
Javokhir Sindarov uit Oezbekistan tot 
de deelnemers. Van 13 tot en met  29 
januari 2023 vindt de 85e editie van 
het Tata Steel Chess Tournament 
plaats in Wijk aan Zee. De winnaar 
van de Challengers verdient een 
startbewijs voor de Masters van het 
Tata Steel Chess Tournament in 2024. 
,,We hadden al een prachtig deelne-
mersveld bij de Masters, maar deze 

groep Challengers mag er ook zijn”, 
aldus toernooidirecteur Jeroen van 
den Berg. ,,Met ook hier een aantal 
bijzondere talenten. Wat te denken 
van Abhimanyu Mishra, die vorig jaar 
in juli met twaalf jaar, vier maanden 
en 25 dagen oud de jongste schaak-
grootmeester ter wereld werd. En ik 
vind het heel leuk dat Eline Roebers 
mee doet, een heel groot Nederlands 
talent.’’

Nederlandse deelnemers
Bij de jubileumeditie van het Tata 
Steel Chess Tournament zijn in totaal 
zes Nederlanders actief. Max 
Warmerdam, Erwin l’Ami en Thomas 
Beerdsen hebben ook een uitnodi-

Deelnemersveld Tata Steel Chess 
ourna ent  co pleet

ging ontvangen en zijn samen met 
Eline Roebers de vier Nederlandse 
deelnemers in de Challengers. In de 
Masters, waarvan de deelnemers op 
22 november jl. al bekend werden 
gemaakt, zijn de Grootmeesters 
Anish Giri en Jorden van Foreest de 
Nederlandse blikvangers.

V V presteert naar verwachting
Velserbroek - VSV presteerde het 
weekend naar verwachting want de 
zaterdag 1 moest een 2-0 nederlaag 
accepteren tegen de kampioenskandi-
daat Olympia Haarlem. Al ging dat voor 
Olympia niet geheel van een leien 
dakje, want VSV bleek gedurende de 
wedstrijd een taaie tegenstander te 
zijn. Zaterdag tegen JOS/Watergraaf-
smeer uit moet het weer mogelijk zijn 
om met de volle winst huiswaarts te 
keren waarna de winterstop kan 
worden benut om iedereen weer �t te 
krijgen. De zondag 1 had op papier 
met TOG een makkelijke tegenstander, 
maar trainer Tim Joon had vooraf te 
maken met een aantal afwezigen waar-
door een overwinning niet geheel 
vanzelfsprekend was. Al snel bleek dat 
VSV duidelijk een maatje te groot was 
voor TOG en binnen no-time wist 
Moreno Blom uit een vrije trap de score 
te openen (1-0) en Jesse Posseth, Joey 
Meijer en Jorden de Waal volgden snel 
zijn voorbeeld, waardoor er met een 
4-0 voorsprong kon worden gerust. In 
de tweede helft gebeurde er verder 
weinig meer wat voor vele toeschou-
wers de aanleiding was om de warme 
kantine vroegtijdig op te zoeken. Op 

pupil van de week Jax Bussen had het 
koude weer geen invloed want hij 
beleefde een fantastische middag en 
kon samen met oud eerste elftal speler 
Daan van Es ‘the man of the match’ 
uitkiezen, die aan de zeer ijverige Jesse 
Posseth werd vergeven. Zondag staat 
de kraker uit tegen Swift op het 
programma en mocht deze wedstrijd 
ook weer met winst worden afgesloten, 
dan kan VSV met een goed gevoel de 
winterstop in gaan.

Man of the Match Jesse Posseth. 
Foto: aangeleverd

Regio - Ger Mijnen is opnieuw in de 
prijzen gevallen. De succesvolle 
�lmer van Filmclub IJmond won 
voor zijn �lm ‘Ouden van dagen’ de 
MAX8-bokaal. Volgens de jury was 
het de beste �lm van de zeven 

producties die op het programma 
stonden. De �lm gaat over het zich 
verzamelen van Oldtimers op het 
weiland nabij de Ruïne van 
Brederode in Santpoort. Mooie 
beelden lieten de tijden herleven 

van onder andere de klassieke voer-
tuigen. Hierbij stal een oeroude 
zaagmachine wel de show. De intro 
is gemaakt met een drone en gaf 
een mooi overzicht van het evene-
mententerrein. Goede muziek en 

livemuziek van een band onder-
steunen de �lm. De overige zes �lms 
waren van allerlei genres en werden 
door de jury respectvol beoordeeld 
en voorzien van opbouwende 
kritieken. Maar Ger, die ook voor-
zitter van Filmclub IJmond is, ging 
met de unieke bokaal naar huis. 
Pro�ciat!

er Mijnen wint M o aal ij il clu  ond

Ger Mijnen ontvangt de MAX8-bokaal 
voor zijn �lm ‘Ouden van dagen’. 
Foto: aangeleverd
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AGENDA

ZATERDAG 10 DECEMBER
’t Mosterdzaadje
- Pianorecital Ischico Velzel, aanvang 

15.00 uur. Kerkweg 29 Santpoort-
Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, na a�oop collecte. 

Museumhuis Beeckestijn
- Huis open van 11.00 -16.00. 

Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

Engelmunduskerk Oud-Velsen
- Kerstoptreden van Brothers-4-

Tune and Friends. Aanvang 20:00 
uur. Kaarten inclusief pauze-
drankje kosten 14 euro en reser-
veren is mogelijk via 
www.brothers4tune.com.

     
   
Repair Café Santpoort-Zuid
- Van 13:30 tot 16:00 uur is er weer 

Repair Café met extra aandacht 
voor �etsverlichting en de 
remmen van onder andere rolla-
tors. Geef uw kapotte spullen een 
kans op een 2e leven, of kom 
gewoon gezellig langs om de sfeer 
te proeven! Meer informatie over 
het Repair Café: www.repaircafe.
org. Adres: ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 Santpoort-Zuid

Kienavond Felison Brass
- In Wijkcentrum De Stek aan de 

Heirweg 2 in Velsen-Noord houdt 
Felison Brass haar jaarlijkse kien-
avond. Aanvang 19.30 uur en de 
zaal gaat open om 19.00 uur. De 
entree is een euro per persoon en 
de entreekaarten aan de zaal te 
koop of in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij de fam. Verhagen, 
Stratingplantsoen 19A in Velsen-
Noord en bij fam. Prick, Kruis-
beeklaan 14 in Velsen Noord of via 
info@felisonbrass.nl of stuur een 
WhatsApp op 06-16162446. 

ZONDAG 11 DECEMBER
Woonzorgcentrum De Moerberg
- ZoMiPo met optreden van Gerrald 

Beute. De voorstelling begint om 
14.00 uur en kaarten à 5,00 euro 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 

bij alle ZoMiPo-locaties en de 11de 
aan de zaal. Meer weten? Bel 0255 
510652. Woonzorgcentrum De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden.

Museumhuis Beeckestijn
- Huis open van 11.00 – 16.00. 

Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

’t Mosterdzaadje
- Pan�uitduo Mugurel, Marlies de 

Roos & Nadja Spooren- pan�uit. 
Oude, klassieke en Roemeense 
volksmuziek. Aanvang 15.00 uur. 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord 
023-5378625 www.mosterdzaadje.
nl. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, na a�oop collecte. 

Zee- en Havenmuseum
- Van 14.00 uur tot 15.00 uur geeft 

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

    
    
Theater de 3klank
- Het theatrale concert ‘Op Reis met 

Dietrich en Piaf ‘. Dit theatrale 
concert vertelt het verhaal over de 
ware maar wonderlijke vriend-
schap tussen Marlene Dietrich en 
Edith Piaf. Aanvang 16.00 uur. 
Bestel tickets via: www.bijkoel.nl/
evenementen. 

    

MAANDAG 12 DECEMBER
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.

DINSDAG 13 DECEMBER
Vereniging Santpoorts Belang
- Lezing van Wim Daniëls waarin hij 

zal ingaan op zijn laatste boeken, 
te weten Op vakantie (over de 
geschiedenis van op/met vakantie 
gaan), Familie (over familierelaties) 
en De Dikke Daniëls (over de 
geschiedenis van de Nederlandse 
taal. Plaatsen voor kunt u reser-
veren via de website www.sant-
poorts@belang.nl of direct 
betalen/pinnen aan de zaal. 
Entree: 7,50 euro, aanvang: 20:00 
uur. Adres: ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 te Santpoort-Zuid

    

WOENSDAG 14 DECEMBER 
Kringloopwinkel OIG IHD 
- Aan de Industriestraat 66 

IJmuiden geopend van 9.00 tot 
12.00 uur. Verkoop ten bate van 
activiteiten en evenementen voor 
gehandicapten en ouderen in de 
gemeente Velsen. 

DONDERDAG 15 DECEMBER
Hart voor IJmuiden
- Om 10.00 uur gaat de gebedswan-

deling van start vanaf de Spaar-
nestraat 8, IJmuiden. Terwijl je aan 
het wandelen bent komen de 
gesprekken vanzelf. We wandelen 
ongeveer een uur. Daarna kun je 
nog blijven om samen ko�e te 
drinken en te bidden, maar je kunt 
ook meteen naar huis gaan. 
www.hartvoorijmuiden.nl. 

TENTOONSTELLINGEN OP 
ZORGVRIJ

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

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Interactieve tentoonstelling ‘Over 
Nachten’. De tentoonstelling is 
gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar 
en gaat over nachtdieren. Per 1 
november is op zondag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
het museum gewoon open voor 
publiek. Dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend worden 9.00 en 
10.30 uur gereserveerd voor school-
bezoek (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 voort-
bestaan in vrijheid. De expositie is 
geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC 
IJmuiden; www.visserhallen.nl. 

VERENIGING SANTPOORTS BELANG
Van 11 december tot 15 januari de 

schilderijen van Joke Bomert. 
Alhoewel verschillende onder-
werpen haar aandacht hebben, gaat 
haar voorkeur toch uit naar het 
schilderen van luchten. De Wadden-
eilanden zijn voor haar een grote 
inspiratiebron. Het prachtige licht, 
de wolkenpartijen, de duinen en het 
strand. Ze werkt meestal met acryl 
omdat het een verfsoort is, 
waarmee je snel moet werken. Dit 
dwingt haar om puur vanuit haar 
emotie te schilderen. Bezichtigings-
tijden: dinsdagmiddag 13.30-16.00 
uur en op afspraak tel. 06-21597751. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekers-
veld 50, 2082 GK Santpoort-Zuid. 

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 Velser-
hooft 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. 
Expositie in de maanden november 
en december te bezichtigen voor en 
na a�oop van de concerten of op 
afspraak met de kunstenaar zelf. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

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

Door Mirjam Goossens

Regio - Sinds enkele weken is de 
Heemsteedse Binnenweg een interi-
eurwinkel rijker. Na de verbouwing 
van de twee panden is een ruim 
bemeten winkel herrezen met de 
naam Het Vazen Atelier. Het eerste 
dat opvalt bij binnenkomst is een 
kleurexplosie van vazen in combi-
natie met zijden bloemen die een lust 
zijn voor het oog. Hier is een getalen-
teerde decorateur aan de slag 
geweest. ,,Dat klopt”, beaamt eige-
naar Richard van Roon. ,,Wij zijn erg 
blij met onze stylist Jean Philippe 
Engels. Hij heeft een uitstekend 
gevoel voor het combineren van 
mooie stukken in ieder interieur. Ik 
heb alle vertrouwen in hem dat hij de 
mensen goed kan adviseren.” Want 

voor alle duidelijkheid, vazen zijn 
slechts een - weliswaar belangrijk - 
onderdeel van de interieurwinkel. 
Tafellampen, schalen, bijzettafels, 
banken en fauteuils zijn rijkelijk 
vertegenwoordigd.

Eerste winkel van de groothandel
Het Vazen Atelier is de eerste tastbare 
winkel van interieurgroothandel Van 
Roon Living met een ruim 45 jaar 
ervaring in internationaal design en 
vakmanschap, gevestigd in een pand 
in Hillegom van 9000 vierkante 
meter. Waarom dan toch een winkel 
in Heemstede? ,,Ik ben eigenlijk wel 
benieuwd hoe de consument 
reageert op onze producten”, zegt 
Van Roon. ,,Wij leveren altijd aan de 
retail, maar wat vinden de mensen 
ervan die onze producten kopen?” 

Het Vazen Atelier is trendsetter 
in ontwerp en kwaliteit 

Het antwoord liet niet lang op zich 
wachten. ,,De reacties zijn zonder 
uitzondering erg positief”, stelt hij 
tevreden vast. ,,Iedereen is blij met 
een mooie nieuwe zaak met kwali-
teitsproducten.” De keramieken en 
aardewerkvazen zijn handgemaakt in 
een speciaal atelier in het Verre 
Oosten waar echte ambachtslieden 
aan het werk zijn. Opvallend is de 
serie fruit- en bloemenvazen die een 
waar statement zijn in het interieur 
en verkrijgbaar van klein tot 
XL-formaten.    

Van vader naar zoon
Van Roon, inwoner van Aerdenhout 
en vader van twee jonge kinderen, is 
opgegroeid met de handel, want zijn 
eigen vader reisde over de wereld om 
antiek in te kopen en zo werd hij al 
vroeg vertrouwd met de internatio-
nale interieurhandel. ,,Vaders motto: 
Kwaliteit overwint altijd, hou ik in ere. 
Verder wisselt de collectie regelmatig 

V.l.n.r.: Richard van Roon en Jean Philippe Engels van Het Vazen Atelier. 
Foto: Mirjam Goossens

en proberen we ons te onder-
scheiden van de bekende winkelke-
tens, in design en in kwalitatieve 
superioriteit. De klant besteedt dan 
net iets meer, maar haalt wel een 

bijzonder stuk in huis, een eyecatcher 
en toch voor een betaalbare prijs.” 
Neem een kijkje bij: Het Vazen Atelier, 
Binnenweg 183-185 in Heemstede of 
op de website: www.vazenatelier.nl.
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Velsen laat niemand
in de kou staan

De stapel kleding en warme dekens groeit maar door! Foto: Ingeborg Baumann

Vervolg van de voorpagina.

Dit is óók Velsen 
Wethouder Marianne Steijn, met 
onder andere Armoedebestrijding en 
Inkomensondersteuning in haar 
portefeuille, zegt nog vóór ze haar als 
altijd persoonlijk bewogen toespraak 
houdt: ,,Dit is ook Velsen!’’ Om te 
vervolgen: ,,Het is dubbel dat deze 
actie nodig is. Aan de ene kant heel 
verdrietig maar aan de andere kant: 
we stáán er met z’n allen voor.’’ Ze 
houdt een symbolisch prijskaartje 
van 19,95 euro omhoog: ,,Voor veel 
mensen zorgt dit prijskaartje al voor 
een ingewikkelde situatie. Wat kies 
ik? Een nieuwe broek voor mijn kind 
of een warme maaltijd? Ik weet hoe 
het voelt om voor deze keus te staan 
maar met mij is het goed gekomen. 
Toen ik wethouder werd heb ik het 
armoedebeleid binnen Velsen opge-
start maar nu zitten we in een situ-
atie dat we écht moeten gaan 
steunen.’’ 

Warmte
Tijdens de speech van Steijn komen 
twee heren een zak met een gloed-
nieuw dekbed neerleggen op de 
steeds groeiende stapel. Alsof de afde-
ling communicatie van de gemeente 
dat heeft gepland. Wat dus niet zo is. 
De aanwezige mensen van de diverse 
instanties krijgen subiet een heel 
warm gevoel van binnen. Marianne 
Steijn vertelt verder: ,,Er is nu ook een 
buurtkastje bij het gemeentehuis 
geplaatst voor etenswaren en andere 
spulletjes. En er komen er meer. 15 
december zal ik weer in gesprek gaan 
met inwoners en dan wordt ook fruit 
uitgedeeld. Want weer: ik wéét hoe 
het voelt, ik kan erover meepraten. 
Kom ervoor uit dat je het niet redt, zég 
het en schaam je niet.’’

Energie bespaartips
Verder zullen energiecoaches de wijk 
ingaan op huisbezoek om bespaar-
tips te geven zodat de energiereke-
ning enigszins behapbaar blijven. 

Het blijft niet bij tips maar de ener-
giebesparende maatregelen, bijvoor-
beeld LED verlichting, zal ook daad-
werkelijk worden aangebracht of 
geplaatst. Steijn drukt iedereen op 
het hart: ,,Bel of mail met het Sociaal 
Wijkteam als je het niet redt. Zij zijn 
de oren en ogen van de wijk en 
kunnen doorverwijzen.’’

Anoniem
Welzijn Velsen, BuitenGewoon, Reakt, 
OIG-IHD, het Sociaal Wijkteam en de 
gemeente Velsen zijn allemaal 
betrokken bij deze actie die inwoners 
aan warme kleren, spullen en dekens 
helpt. Er is geen inkomenstoets en het 
afhalen blijft anoniem. Iedere 
woensdag vanaf 7 december 2022 tot 
en met 20 februari 2023 kunnen inwo-
ners tussen 10.00 uur en 15.00 uur op 
de volgende locaties kleding en 
dekens ophalen: Sluis 751, Lange 
Nieuwstraat 751 in IJmuiden. Stichting 
BuitenGewoon, Galle Promenade 70 in 
Velserbroek, Wijkcentrum de Stek, 
Heirweg 2 in Velsen-Noord. Velsenaren 
die kleding en dekens willen 
weggeven, kunnen iedere maandag 
vanaf 5 december tussen 10.00 uur en 
15.00 uur terecht op dezelfde locaties.

Overleven
Om een hart onder de riem te steken 
van die mensen die het �nancieel 
zwaar hebben heeft een creatieve 
schrijver van de gemeente een 
gedicht gemaakt. Hij/zij wil liever 
anoniem blijven. Dit gedicht zal 
worden opgehangen in de bushokjes 
binnen de gemeente. De boodschap is 
duidelijk. Armoede maakt je lamge-
slagen. Maar we staan er samen voor 
en we gaan elkaar allemaal helpen. 
Dat bewijst de groeiende stapel 
kleding en dekens.

Overleven
Arm maar vindingrijk
in een verborgen strijd
Opgeslokt door zorgen
over geldtekort en
onbetaalde rekeningen
Niet te koop lopen over
leningen als littekens
met vergaande gevolgen
Niet verder durven kijken
dan vandaag of morgen
Moe, zo moe van arm.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 jong dier  4 Engels café  6 politieke partij  9 jammer  
11 beeldbuis  14 Spaans gerecht  16 broodwortel  18 op deze wijze  
19 onheilsgodin  21 tropische hagedis  22 namelijk  23 gewichts-
aftrek  24 lengtemaat  25 edel  28 bedorven  29 keukenkruid  31 
plechtige gelofte  33 vruchtennat  35 graansoort  36 drinkgerei  38 
takje  40 Noorse godheid  42 navigatiemiddel  45 vestibule  47 afgod  
50 of dergelijke  51 duivel  52 onmeetbaar getal  53 myth. figuur  
56 water in Utrecht  57 gil  59 spel met stenen  61 binnenkomst  62 
bestuurscollege  64 laag  65 bovenste dakrand  66 Turks bevelheb-
ber  67 riv. in Oostenrijk.

Verticaal: 1 smart  2 stijl  3 sappig  4 naschrift  5 Binnenlandse 
Strijdkrachten  6 rookgerei  7 pl. in Zwitserland  8 steek  9 groet  10 
ad acta  12 lengtemaat  13 soort gebak  14 autopech  15 gedorste 
halmen  17 leesteken  19 karakter  20 delfstof  26 graanproduct  27 
strijdmacht  29 sierdek  30 kortschrift  32 lidwoord  34 grote bijl  37 
bodem  39 warme drank  40 overal  41 selecte groep  43 Spaanse 
groet  44 witling  46 slotwoord  48 werpspel  49 op elkaar  54 voor-
teken  55 bijbelse reus  57 weerinstituut (afk.)  58 lof bewijzen  60 
onder andere  61 water in Friesland  63 blijkens de akten  64 bevel.
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Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je 
nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is BuitenGewoon 
een tuinproject gestart in Velser-
broek en IJmuiden. Wie na deze 
sociaal stille tijd behoefte heeft aan 
gezelschap en leuke dagbesteding, is 
welkom in een van de tuinen. Ook in 
de herfst en winter maanden 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 dinsdagmid-
dagen 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 verschillende kerst activiteiten 
georganiseerd.

Sinterklaas
Afgelopen dagen heeft BuitenGe-
woon Sinterklaas groots gevierd. Er is 

een dobbelspel en een sinterklaas 
bingo gespeeld.

Eetcafe
Elke donderdag avond van 17.00 tot 
21.00 is er bij BuitenGewoon het 
eetcafé, waar je gezellig een warme 
maaltijd kan komen eten als 
deelnemer.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 17.00; en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 geopend. 
De lunch is inbegrepen. In Velser-
broek (locatie Galle Promenade) kun 
je dagelijks van 9.00 tot 17.00 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

Afgelopen dagen heeft BuitenGewoon Sinterklaas groots gevierd.
Foto: aangeleverd







Wat fijn dat u bent gekomen naar de kerstmarkt van Haarlem.
Wij heten u van harte welkom. Het is alweer de 29e keer dat u in Haarlem kunt genieten van winterse 
sferen, op de grootste en gezelligste kerstmarkt van Nederland. Struin langs meer dan 300 kerstkramen, 
terwijl u geniet van straattheater, live muziek en heerlijke versnaperingen. Volg de route zoals op de 
plattegrond staat aangegeven, en u mist niets.

La Familia
Bijzonder dit jaar is het optreden van de Nederlandse zangersfamilie 
La Famila op zondag 11 december om 15.00 uur in de Grote of Sint Bavo 
kerk op de Grote Markt. Dit concert, dat wordt ondersteund door een 
kinderkoor en de La Familia Ballroom Dancers zet geheel in André Rieu-stijl 
een optreden neer, waarbij de Grote of Sint Bavo kerk natuurlijk als sfeervol 
decor dient. De toegang voor dit concert is gratis.

Belinda Vermeer
Concert “The Whispers of Chrismas” Belinda Vermeer 9 december 16.30 – 17.30 uur 
Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24. In het kerstconcert neemt Belinda Vermeer je mee 
op een bijzondere, muzikale reis Extra speciaal is de nieuwe kerstsingle ‘The Whispers 
of Christmas’, ze brengt deze voor de allereerste keer ten gehore voor publiek. Belinda 
zal worden begeleid door Jan Willem Hoekstra  Door het tv-programma Holland’s Got 
Talent veranderde het leven van de Haarlemse zangeres aanzienlijk na het behalen van 
de finale in 2011.

Weekmarkt
Op vrijdag vindt u op de Botermarkt de biologische boerenmarkt. Breng ook een bezoek aan een van de beste 
weekmarkten van Nederland en geniet van het culinaire aanbod. Deze vindt u op zaterdag op de Gedempte Oude 
Gracht en de Botermarkt.

Straatje van Emma
Inmiddels is het Straatje van Emma ook een bekende Haarlemse traditie 
geworden. In de Schagchelstraat is een kerstfeest te beleven geheel in de stijl 
van Koningin-moeder Emma. Keer terug naar de 19e eeuw en ontmoet 
gracieuze dames, barbiers, dames van twijfelachtige zeden, schoorsteenvegers, 
gegoede burgers en een heuze valkenier. Hoe leefde men in de tijd van Koningin 
Emma? Ontdek het op 10 en 11 december in het Straatje van Emma.

Het goede doel: Wij voor jou
“De impact en helende kracht van muziek”
Stichting Wij Voor Jou realiseert jaarlijks meer dan 150 muzikale voorstellingen 
voor bewoners en cliënten van zorgcentra en -instellingen. “Je ziet de mensen 
letterlijk opleven. Muziek brengt herinneringen los, geeft vreugde, brengt 
mensen tot leven die tot dan toe in zichzelf gekeerd waren, het verenigt, helpt 
om emoties te ontladen en te verwerken. Zulk enorm dankbaar werk!” Voor 

het nieuwste project Amazing Limits: de kracht van de beperking is een interactieve muziek-thea-
tervorm ontwikkeld, speciaal voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of fysieke 
beperking. Vaste ambassadeur La Familia: We nodigen iedereen uit om deze vrolijke, muzikale en 
hartverwarmende voorstelling te beleven tijdens ons concert op zondag 
11 december om 15.00 uur in De Bavo.
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Vrijdag 9 december
10.30 – 20.00 uur
-  Optreden buitenpodium Grote Markt 
 12.00 – 17.00 uur
-  Kerstconcert Belinda Vermeer in de 
 Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24
 16.30 – 17.30 uur (toegang gratis)

Zaterdag 10 december
10.30 – 20.00 uur
-  Straatje van Emma, Schagchelstraat 
 11.00 – 18.00 uur
-  Optreden buitenpodium Grote Markt 
 10.30 – 19.00 uur
-  Optreden buitenpodium Damstraat 
 10.30 – 18.15 uur

KERSTMARKT
HAARLEM
9, 10 & 11 DECEMBER 2022

HET PROGRAMMA
-  Kerstkoren in de Gravenzaal van het stadhuis 
 10.30 – 19.00 uur
-  Optreden Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 
 10.30 – 16.45 uur

Zondag 11 december
10.30 – 19.00 uur
-  Straatje van Emma, Schagchelstraat 
 11.00 – 18.00 uur
-  Optreden buitenpodium Grote Markt 
 10.30 – 18.30 uur
-  Optreden buitenpodium Damstraat 10.45 – 18.00 uur
-  Kerstkoren in de Gravenzaal van het stadhuis 
 10.30 – 18.45 uur
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Zij opent het concert met Olivier 
Messiaen, een soort muzikale medi-
tatie. Van Granados horen we een 
klaagzang over de verdwenen nach-
tegaal van een Spaans meisje. 
Tot slot Moment Musicaux van Rach-
manino�. ‘Hij schreef deze suite 
nadat hij beroofd was in de trein en 
op een snelle manier geld moest 
verdienen. Uit deze paniek is een 
meesterwerk ontstaan’.

Roemeens en Klassiek en twee 
pan�uiten.
Op zondag 11 december om 15.00 
uur treden twee pan�uitistes op. 

Nadja Spooren en Marlies de Roos. 
Samen vormen zij het duo Mugurel. 
De muziek die ze samen ten gehore 

Santpoort-Noord -Op zaterdag 10 december om 15.00 uur is de pianiste 
Ischico Velzel te gast in ‘t Mosterdzaadje. Deze gevierde pianiste heeft op 
haar programma werken van Messiaen, Granados, Hamasyan, Babadja-
nian en Rachmanin�.

’T Mosterdzaadje: Pianiste Ischico
Velzel en Panfluitduo Mugurel

Het duo Mugurel. Foto: aangeleverd

Santpoort- Zuid - Onlangs werd de 
beheerder van de Ruïne van 
Brederode, Rob Kortekaas, door het 
bestuur van Stichting Heerlijkheid 
Brederode (SHB) ‘ontslagen’. De 
redenen zijn niet bekend. Vorig jaar 
stapte medebeheerder Angelique 

Schipper door onenigheid met het 
bestuur op. 
De Ruïne van Brederode trekt jaar-
lijks een groot aantal bezoekers, 
mede door de aldaar georgani-
seerde tentoonstellingen en evene-
menten. Dit alles dreigt nu in elkaar 

te storten, doordat het bestuur van 
SHB het contract met Kortekaas niet 
wil continueren. De vele vrijwilligers 
staan pal achter de beheerder maar 
het bestuur weigert iedere bemidde-
ling, zelfs niet op nadrukkelijk 
verzoek van de wethouder van de 

Vrijwilligers Brederode starten 
crowdfunding voor stap naar de rechter

IJmuiden - Meester Jeroen van 
groep 8a van het Kompas West 
Bovenbouw heeft een geweldige 
actie bedacht waarvan de opbrengst 
voor KiKa Stichting Kinderen Kanker-
vrij is. 
We laten hem zelf maar even aan het 
woord: ,,Van 19-23 december is de 
KiKa Korte broek actie. Ik, meester 
Jeroen van groep 8a van het Kompas 
West Bovenbouw, loop het hele jaar 
in een korte broek. Nu heb ik bijna 
mijn hele klas zover om die week ook 
in korte broek naar school te komen 
om zo de actie te steunen.
Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 
600 kinderen kanker. Een op de vier 
kinderen overleeft deze ziekte niet. 
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 
streeft als partner van het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderonco-
logie naar ieder kind met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van 
leven. KiKa is de belangrijkste �nan-
cier van het onderzoek dat in het 

Máxima plaatsvindt.
Door middel van het meedoen aan 
deze actie willen wij ons steentje 
bijdragen aan missie 538. Missie 538 
strijdt voor de komst van een 
speciale clean room waarin afweer-
cellen van kinderen worden gepro-
grammeerd om kanker aan te vallen. 
Daarmee kan de overlevingskans van 
kinderen worden vergroot, met 
minder schade op de lange termijn.
Als u de QR-code scant kunt u onze 
missie sponsoren. Alle beetjes helpen 
en onze dank is groot! Voor meer 
informatie of meedoen met de actie 
(kom gezellig bij team ‘de korte broek 
klas’) kunt u naar www.kikakorte-
broek.nl.’’ 

KiKa korte broek actie!

gemeente Velsen, en blijft star bij zijn 
besluit.

Starre houding
De inmiddels verenigde vrijwilligers 
zeggen: ..De onbegrijpelijke besluit-
vorming en de starre houding zijn 
niet de enige redenen waarom wij 
het vertrouwen in het bestuur 
hebben opgezegd. Het bestuur doet 
al jaren niet wat er mag worden 
verwacht, namelijk de grote lijnen 
uitzetten en kaders scheppen waar-
binnen de beheerder zijn werk kan 
doen. Zo is er geen visie bekend van 
het bestuur over de toekomst van de 
Ruïne, er is geen meerjarenbeleids-
plan en de ANBI-status, waardoor 
particulieren en bedrijven met belas-
tingvoordeel kunnen schenken, is 
nog steeds niet aangevraagd.  Finan-
cieel inzicht wordt niet gedeeld, dus 
is het onduidelijk wat er met het geld 
gedaan wordt. Deze en meer op zijn 
minst verontrustende zaken kunnen 

in zijn geheel als wanbeleid aange-
merkt worden. Er is echter geen Raad 
van Toezicht die beslissingen op 
redelijkheid onderzoekt en kan 
ingrijpen. De enige manier om 
bovenstaand aan de kaak stellen is 
dit door een rechter te laten toetsen. 
Deze kan vaststellen of er sprake is 
van wanbeleid, mediatie afdwingen 
en zelfs bestuursleden vervangen.’’
De vrijwilligers willen een aanpassing 
binnen het bestuur met een neutrale 
voorzitter, goede afspraken over de 
taakverdeling bestuur en beheerder, 
een Raad van Toezicht en medezeg-
genschapsraad vrijwilligers en de 
redenen van het ontslag van Korte-
kaas door een onafhankelijke partij 
laten onderzoeken en toetsen op 
redelijkheid en billijkheid. Hiervoor is 
geld nodig voor advocaat- en recht-
bankkosten. Vandaar onderstaande 
doneeractie. https://www.doneer-
actie.nl red-de-ru-239-ne-van 
brederode/-70407.

Filmprogramma
www.�lmtheatervelsen.nl
VRIJDAG 9 DECEMBER 
17.00 uur  Wild Port of Europe (AL) 
Een ode aan de bijzondere �ora en fauna in het havengebied van 
Rotterdam en Moerdijk. Een visueel eerbetoon aan het grootste en 
stoerste haven- en industriegebied van Europa. 

19.30 uur  Fisherman’s Friends (12+) 
Heerlijke feelgood�lm 
waarin de leden van het 
shantykoor uit Cornwall 
hun comeback maken met 
hun traditionele 
zeemansliederen! 
Vandaag wordt de eerste 
vertoning van de �lm op 
gepaste wijze gevierd met 
het IJmuidense shantykoor 
Nortada. Vanaf 19.30 uur 
brengen 15 zangers en 3 accordeonisten samen de stemming erin 
voordat deze aanstekelijke �lm begint. 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
12.15 uur  Close (12+) 
Een tedere en aangrijpende �lm 
over jonge vriendschap en verant-
woordelijkheid. Bekroond op het 
Film Festival van Cannes en een 
verrassend intieme titel in de 
Oscarrace. 

14.45 uur  Good Luck To You, Leo Grande (12+) 
Ongebruikelijke maar verfrissende romcom met Emma Thompson. Als 
gepensioneerd lerares en weduwe smacht ze naar een avontuur, een 
connectie en naar seks, goede seks. 

17.00 uur  Fisherman’s Friends (12+) 

19.30 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. 

ZONDAG 11 DECEMBER 
19.30 uur  The Cinemusic Experience 
Fragmenten van 25 legendarische �lms worden op een groot �lmdoek 
geprojecteerd, terwijl het 32- koppige CineMusic orkest met strijkers, 
blazers en percussie de muziek live ten gehore brengt. Gepresenteerd 
door René Mioch. 

DINSDAG 13 DECEMBER
17.15 uur  Close (12+) 

19.30 uur  Good Luck To You, Leo Grande (12+)

Foto: aangeleverd

brengen weerspiegelt de veelzijdig-
heid van beiden. Roemeense folklore 
en klassieke muziek gaan in gesprek 
met nieuwe muziek. 
Dit zorgt voor een divers programma 
met meeslepende ritmes, verras-
sende melodieën en verstilde 
muziek. 

Het lied staat centraal: zowel instru-
mentaal als gezongen. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord 
023-5378625 www.mosterdzaadje.nl. 
Toegang vrij, bijdrage wenselijk.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Zwitserland – Zwitserland neemt 
een unieke plaats in Europa in en 
vierde 1 augustus jl. haar 731-jarig 
bestaan. De bondsstaat Zwitserland 
werd in 1291 opgericht en is een van 
de oudste democratieën ter wereld. 
De huidige grondwettelijke staats-
vorm werd in 1848 vastgesteld. Het 
toppunt van democratie zou je 
kunnen zeggen, met nog immer een 
volksraadpleging door middel van 
een bindend referendum. Het welva-
rende en hoogontwikkelde Zwitser-
land staat geheel zelfstandig op 
eigen benen met haar eigen munt de 
Zwitserse Frank, is geen lid van de 
Europese Unie en heeft daarom geen 
Schengen voor vrij reisverkeer, maar 
grenscontroles en is wereldbekend 
om haar bankgeheim. Er werd op het 
Congres van Wenen in 1815 besloten 
Zwitserland voor eeuwig als ‘neutraal 
land’ te handhaven. Dit bleek ook 
tijdens de beide wereldoorlogen. 
Ofschoon het land een vreedzame en 
democratische traditie geniet, 
werden Zwitserse soldaten vroeger 
dikwijls als huurlingen ingehuurd. 
Een voorbeeld hiervan is de Zwit-
serse Garde in Vaticaanstad, waarvan 
Michelangelo eeuwen terug nog de 
uniformen heeft ontworpen, die 
door de eeuwen niet veranderd zijn. 

Netheid, orde en discipline
Zwitserland staat bekend om haar 
netheid, orde en discipline. Dat valt 
ook direct op als je Zwitserland 
binnengaat, alles is over het alge-
meen super schoon. Rijd vooral niet 
te hard, want er staan daar regel-
matig snelheids- en �itscamera’s. 
Uniek is ook dat de hoogte van een 
Zwitserse snelheidsbekeuring wordt 
berekend aan de hand van iemands 
jaarinkomen.

Zwitserland is verdeeld in kantons en 
is meertalig: er zijn Duitse, Franse, 
Italiaanse en Retro romaanse regio’s. 
Bovenal is Zwitserland een prachtig 
veelzijdig land om te ontdekken in al 
haar facetten. Met de hoofdstad Bern 
die bekend staat als de fonteinstad, 
het �nanciële centrum gevestigd in 
Zürich, romantische bergdorpjes en 
indrukwekkende watervallen in de 
Alpen en de mondaine plaatsen 
Genève en Lausanne aan het Meer 
van Genève, ook wel in het Frans Lac 
Léman genoemd. Niet voor niets 
verlangde Heidi uit het gelijknamige 
boek van de schrijfster Johanna Spyri 
(1827-1901), tijdens haar verblijf in 
Frankfurt voortdurend naar haar 
bergen met de schone berglucht, die 
zo karakteristiek voor dit bekoorlijke 
land zijn. En geef haar eens ongelijk! 

Van alles te doen, wel wandel- 
waarschuwing voor smeltende 
gletsjers
Zwitserland biedt qua natuur van 
alles en ligt alleen niet aan zee, maar 
heeft talloze meren en rivieren. Het is 
een uitstekend vakantieland en 
walhalla voor sport, cultuur- en 
natuurliefhebbers. Met de Alpen is 
Zwitserland in de winter een geliefd 
wintersportoord, terwijl wandelaars 
in de zomer aan hun trekken komen 
aan de vele wandelroutes in de 
ongerepte natuur. Let wel: recentelijk 
was in diverse media te lezen, dat er 
een waarschuwing geldt op 
bepaalde plekken voor smeltende 
gletsjers, die een gevaar op kunnen 
leveren voor wandelaars. Verzeker u 
daarom van tevoren of u in de buurt 
van een bepaalde gletsjer kunt 
begeven. Zwitserland biedt echter 
meer dan genoeg alternatieven. Ruig 
of lie�ijk: Zwiserland is het allemaal. 
Niet voor niets hanteert het Zwitsers 
Toerismebureau ‘My Switzerland’ de 
slogan “Wij zijn toe aan Zwitserland”. 
Te veel om op te noemen, daarom 
een kleine greep uit wat beziens-
waardigheden.  

Nationale Parken
Zwitserland beschikt over 19 natio-
nale parken. Een van deze parken is 

het Nationaal Park in Engadin, een en 
al natuurschoon en het oudste park 
van Zwitserland dat in 1914 werd 
opgericht. Het park bestrijkt een 
oppervlakte van 170 m2 met maar 
liefst 80 kilometer aan wandelpaden.  
Met veel wild dat hier leeft als steen-
bokken, gemzen, marmotten en 
steenadelaars. Er worden veel (geor-
ganiseerde) excursies in dit park 
gehouden.  

Wildwaterraften
Wie meer een sportief verblijf wenst 
met spectaculaire spanning en 
sensatie, kan denken aan wildwater-
raften op bijvoorbeeld rivier de Inn, 
nabij de Oostenrijkse grens. De rivier 
stroomt door de fraaie natuur en 
kent ook rustige stromingen.  

Watertoren van Europa
Met de vele meren en rivieren die het 
land herbergt, wordt Zwitserland ook 
wel de ‘watertoren van Europa’ 

genoemd. Kom deze watertoren zelf 
zien, er is menig prachtig meer of 
rivier te ontdekken. 

Gotthardpas
Velen die met de auto op doorreis 
zijn, kennen de 17 kilometerlange 
Gotthardtunnel. Wie echter meer tijd 
heeft, kan ook eens boven over de 
Gotthardpas rijden (wel erg steil: 
voorzichtig rijden en af te raden met 
caravan) en genieten van het ruige 
berglandschap met spectaculaire 
hoogten en watervallen. 

Voor wie meer informatie zoekt over 
wat er te doen en te zien is in Zwit-
serland: kijk eens op: www.myswit-
zerland.com/nl-nl/. Let op: als u met 
de auto reist, is een tolvignet vereist 
voor Zwitserland. Dit is onder andere 
verkrijgbaar bij de ANWB.

Diverse bronnen, onder meer
MySwizerland.com.  

Val voor de charmes van veelzijdig Zwitserland: een uniek land in Europa 

Bergdorpjes in de Alpen. Foto’s: Bart Jonker.

Veel mooie plekjes aan de Zwitserse meren.

Waterval boven op de Gotthardpas.








