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Stemmige kerstavonddienst

Winter op Buitenplaats

IJmuiden ✱ In de Nieuwe Kerk in de
Kanaalstraat 250, wordt op kerstavond een dienst gehouden. Het
thema van de dienst wordt al van
oudsher met Kerstmis verbonden:
Vrede op aarde. Voor dit onderwerp
is gekozen omdat in 2014 op zoveel
plekken oorlog woedde, ook aan de
grenzen van Europa. De organisatoren hopen dat de vredige kerstgedachte zich over de wereld zal verspreiden en een inspiratie zal zijn

IJmond ✱ Onder de noemer Winter
op de Buitenplaats hebben verschillende buitenplaatsen en musea in
deze regio en daarbuiten komend
weekend een speciaal programma
opgesteld. Landgoed Duin en
Kruidberg in Santpoort-Noord, Buitenplaats Beeckestijn in VelsenZuid en Museum Kennemerland
doen mee.
Duin en Kruidberg verzorgd een
high tea - voor na een koude wandel-

Ruilen tegen brandwonden
Ruilen en delen is helemaal van deze tijd. De komende
tijd struint medewerker Jouri Bakker van deze krant
door de IJmond op zoek naar een lucratieve ruil. Hij
begint met een krant en probeert daar stapsgewijs en met
gesloten beurs iets van te
maken dat vele malen meer
waard is. De opbrengst gaat
naar de Stichting Kind en
Brandwond.

Van twee boeken naar
handschoenen én meer
Santpoort ✱ Ruilen is een vak
apart. Want wat is een deal en
wat is geen deal? Zeker als de
waarde van de handelswaar
elkaar niet veel ontloopt, is
dat lastig te bepalen.
Als ik met twee boeken van de
Heemskerkse schrijfster Maria Genova Santpoort-Noord
intrek, boek ik aanvankelijk
weinig succes. Ik besluit het
bij winkeliers te proberen.
Willekeurig doe ik dat niet:
wie het druk heeft, val ik
liever niet lastig. De eigenaar
van Van Roijen Dierenspecials
in de Hoofdstraat heeft geen
klanten. Hij luistert naar mijn
verhaal, maar doet niet mee.
Bij Visser Tweewielers heb ik
meer succes. Zodra ik Frank
Visser heb verteld dat de boeken nieuw 32 euro kosten,
struint hij door zijn winkel.
,,Ik heb iets!” zegt hij plotseling. Hij pakt fietshandschoenen met een winkelprijs van
35 euro. Dat is dus drie euro
winst: niet veel, maar beter
dan niets. ,,Het zijn boeken
die ik zelf ook zou kunnen
kopen”, zegt Visser enthousiast.
Als ik met de handschoenen

door Santpoort loop, kom ik
Jan Wittebrood tegen. Hij wil
de handschoenen graag hebben, vertelt hij in zijn tuin.
Hij roept z’n vrouw erbij. ,,We
hebben een broekenpers
staan. Daar heb ik 150 euro
voor betaald”, zegt ze. Kassa,
denk ik. Met de garantie dat
het apparaat werkt, accepteer
ik het bod.
Eenmaal thuis zie ik op
Marktplaats dat die dingen
tweedehands zo’n 25 euro
kosten. Ik bel Anneke en leg
uit dat ik niet blij ben met de
deal. Ze begrijpt het en vult
haar bod aan met een schilderij. Ik ga akkoord, maar
knoop mezelf in m’n oren de
volgende keer niet te snel
akkoord te gaan.
Deze week ga ik in het noorden van de IJmond dus op
zoek naar een nieuwe eigenaar voor een broekenpers en
een schilderij. Wie biedt
meer?
Jouri Bakker
Komt u Jouri niet tegen, maar
heeft u toch iets te ruilen? Mail
naar redactie.ken@nhd.nl of
redactie@ijmuidercourant.nl

voor alle mensen op aarde. Naast lezingen is er veel samenzang en worden beide orgels bespeeld. In de liederen zal het woord vrede ook vaak
genoemd worden. Organisten zijn
Henk Crezee en Dirk Out. Dirigent
Jan Schotvanger leidt Het Goede
Herder Koor. Na afloop kan worden
nagepraat met krentenbrood en
chocolademelk. De kerstavonddienst is op woensdag 24 december
en begint om 22 uur.
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Hans blijft
’n voetbaljongetje
Kees de Boer

redactie@ijmuidercourant.nl

Wijk aan Zee ✱ Vorig jaar organiseerde oud-profvoetballer Hans
Singerling in het Wijk aan Zeese
Café De Zon voor de eerste maal
een voetbalbeurs. Hans, die in het
dagelijks leven werkt als jobcoach
voor verstandelijke beperkte mensen van de Hartekamp, kreeg van
Telstar voorzitter Pieter de Waard
dit jaar het aanbod om de beurs in
het Telstar Stadion te organiseren.
En zo gaat het gebeuren op 10
januari. Wat er op de beurs te zien
is? ,,Het is voor alle voetballiefhebbers, verzamelaars en romantici.
Het wordt een beurs waarop de
verzamelaar van vaantjes, speldjes,
boeken, karikaturen, foto’s, sigarenbandjes en sleutelhangers zijn
hart op kan halen.’’
,,Voetbal verbindt mensen’’, zegt
de man die zelf in de jaren zeventig op hoog niveau heeft gevoetbald. ,,Ik kom zelf regelmatig op
voetbalbeurzen in binnen- en buitenland. En waar je ook komt, het
brengt mensen die een passie delen
met elkaar in contact. Ik merkte
dat zelf ook na het organiseren van
de eerste voetbalbeurs. Een tijdje
daarna werd ik per mail vanuit
Australië benaderd door een man
die vroeger in Amsterdam had
gewoond. Hij had iets over mij
gelezen en vertelde dat hij een hele
verzameling oude voetbalboeken
bezat. Of ik daar interesse in had.
Dat is toch grappig?’’

Mistwedstrijd

Frank Visser ruilde een paar fietshandschoenen.

tocht in de duinen. Vanuit Theeschenkerij Velserbeek wordt een
kerst- en wintergroenexcursie gehouden. Museum Kennemerland
kan worden bezocht voor de tentoonstelling ’Wijkermeer nat en
droog’, dat gaat over de ontwikkeling van het Oer-IJ tot een lustoord
voor rijke Amsterdammers in de
Gouden Eeuw. In de tuin van Beeckestijn heeft een kerstmarkt plaats.
Zie: buitenplaatseninbeeld.nl.

En zo zijn er meer mooie contacten
ontstaan tijdens de eerste voetbalbeurs vorig jaar. Stond hij ineens
met een man te praten die naar de
legendarische mistwedstrijd AjaxLiverpool in het Olympisch stadion
was geweest. Het toeval wil dat
Hans daar ook naartoe is geweest.
Met zijn vader, net als die man. Dat
gaf een hoop gesprekstof. En hij
ontmoette Henk van Dorp, de man
die hem als vijftienjarige jongen
bij de Castricumse voetbalclub
Vitesse ’22 ooit had gescout. Van
Dorp had ervoor gezorgd dat Hans
bij Ajax onder contract kwam. ,,Die
man is nu 90. Zelf ben ik nu 58,
maar als je met hem praat, dan valt
dat leeftijdsverschil helemaal weg.
Als het om voetbal gaat, worden
we allemaal weer jongetjes. Henk
weet ook van mijn verzamelwoede.
Als hij ergens op een beurs wat
tegenkomt, belt hij me op. ’Ik heb

Voetbalbeurs
Oud prof-voetballer Hans
Singerling organiseert op
10 januari een voetbalbeurs in het Telstar stadion. Hieronder zijn verhaal.

weer wat voor je gevonden’, hoor ik
dan.’’
Thuis in Wijk aan Zee heeft Hans
een kamer vol met voetbalmemorabilia. De Wijk aan Zeeër pakt er een
paar oude voetbalschoenen bij.
Ooit stond daar de handtekening
van de legendarische Engelse voetballer George Best op. Best speelde
destijds bij Manchester United en
was een jeugdheld voor Hans. ,,Die
handtekening heeft mijn vader
tijdens een reis naar Engeland
geregeld. Ik was er dolblij mee.
Wilde in het begin niet eens op die
schoenen voetballen, zo mooi vond
ik ze. Ik heb vanaf mijn veertiende
een tijdlang op deze schoenen
gevoetbald en heb ze sindsdien
altijd bewaard. Al is de handtekening inmiddels niet meer zichtbaar.’’
Ook bijzonder: een oude leren
knikker met veters erin. ,,Dit was
m’n eerste leren bal. Kreeg ik ook
van mijn vader. Best bijzonder,
want het was een heel duur ding.
En dat terwijl mijn vader destijds
helemaal niet zoveel verdiende.’’
Hij vervolgt: ,,En net als met die
schoenen was ik er toen ik hem net
had, hartstikke zuinig op. Dan
ging ik voordat we ergens op een
grasveld gingen voetballen, eerst
kijken of de struiken rondom dat
veld geen doornen hadden. Stel je
voor zeg, er mochten eens krassen
op komen.’’

Mooie tijd
Hans heeft ooit zelf professioneel
gevoetbald. Vijf jaar bij Ajax onder
andere, van 1971 tot aan 1976. In die
tijd is de liefde voor het verzamelen begonnen. ,,Ik bewaarde de
programmaboekjes, diploma’s en
nog veel meer dingen. Later besef
je pas hoe waardevol al die spullen
zijn. Ik denk weleens: Wat was het
toch een mooie tijd. Toen besefte je
dat niet zo, je zat in een roes als
voetballer.’’
Hij laat een entreekaartje zien van
een Europacupwedstrijd van Ajax
tegen de Griekse club Panathinaikos: tien gulden staat erop. ,,Dit
lijkt een eenvoudig stukje papier,
maar dat is het niet voor de verza-

Voetbalbeursorganisator Hans Singerling met de voetbalschoenen waar ooit de handtekening van George Best op gestaan heeft.

melaar. Die ziet het ’fluïdum’ van
het voorwerp, de magnetische
uitstraling van dit kaartje. Daar
gaat het om. Dat bepaalt ook de
waarde voor de liefhebber.’’
Terug naar de beurs. ,,Ik ben be-

nieuwd hoeveel mensen er komen
en wie er komen. Als ik kijk naar
vorig jaar, dan denk ik dat er ook
in de IJmond behoefte is om voetbaldingen met elkaar te delen.’’
Het succes van de vorige beurs in

Café De Zon smaakt naar meer.
Misschien dat de Wijk aan Zeeër
ook andere dingen op voetbalgebied gaat organiseren. ,,In het
Beverwijkse Huize Westerhout
staan momenteel twee kamers te
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huur. Ik zit eraan te denken om die
te huren voor een wisselexpositie
van amateurclubs uit de regio.
Voetbalclubs zijn er genoeg. Ik zie
het wel voor me: elke maand een
andere club in de schijnwerpers.’’

Voetbal laat hem nooit los. Bij het
afscheid nemen loopt Hans naar
zijn bibliotheekkast in de tuin en
pakt er een voetbalboek uit 1972
uit: ,,Vind je het wat? Neem maar
mee.’’

De Voetbalbeurs wordt gehouden op
10 januari van 9.30 tot 13 uur in het
Tata Steelstadion.
Toegangsprijs twee euro, kinderen tot
twaalf jaar gratis.
Meer info op www.sctelstar.nl.

