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Hardloopwedstrijd
door de Velsertunnel
Altijd al door de Velsertunnel wil-
len lopen? Zondag 27 novem-
ber as vindt tussen Velsen-Zuid 
en Beverwijk de Velsertunnel Run 
plaats. Er kunnen 5000 deelne-
mers meedoen. Schrijf je in! Na de 
heropening in januari 2017 zal de-
ze kans zich niet meer voordoen.

Dit wilt u echt niet missen. Inschrij-
ven kan vanaf maandag 19 septem-
ber via www.velsertunnelrun.nl. 
Het gaat om een hardloopparcours 
van 7,68 kilometer. De afstand ver-
wijst naar de 768 meter lengte van 
het overdekte deel van de Velsertun-

nel. De tunnel wordt op dit moment 
grondig gerenoveerd en is in janua-
ri weer open voor het verkeer. Later 
dit jaar vindt ook nog een open dag 
plaats.

De Velsertunnel Run start in Velsen-
Zuid en gaat door de parken Velser-
beek, Waterland en Beeckestijn. Na 
de afdaling en beklimming in de tun-
nel gaat de route via de Velserweg 
naar de Breestraat, waar de fi nish is. 
De gemeenten Velsen en Beverwijk 
zijn de initiatiefnemers. Deelnemers 
worden geadviseerd zoveel mogelijk 
met openbaar vervoer te komen.

JeugdSportPas 10 jaar
Maak eens kennis met andere, 
minder bekende sporten en ver-
enigingen.

Door deel te nemen aan de verschil-
lende sporten kun je ontdekken wel-
ke sport uiteindelijk het best bij je 
past. Veel sportclubs/-verenigin-
gen uit gemeente Velsen en omge-
ving doen mee. Deze zogeheten JSP 
is voor het tiende seizoen gestart in 
Velsen.

Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het 
basisonderwijs kunnen zich aanmel-
den voor kennismakingslessen bij 
sportverenigingen en andere sport-
aanbieders via www.jeugdsportpas.
nl. (foto: SportSupport)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen 2017 nu 
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen 
en in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en vol-
doende inzet van de hulpdiensten 
(ambulances, brandweer en poli-
tie) wil de gemeente daar op tijd 
een overzicht van hebben: een eve-
nementenkalender. Evenemen-
ten die in 2017 gaan plaatsvinden 
moeten vóór 15 oktober worden 

aangemeld. Op www.velsen.nl on-
der Velsen Actueel staat hoe u dat 
kunt doen; daar is ook het aanmel-
dingsformulier te downloaden. Dit 
kunt u mailen naar evenementen@
velsen.nl.

Wie geen internet heeft kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Velsen via telefoonnummer 0255-
567200.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt 
u van harte uit om bij de 6e Velsense stadslezing 
aanwezig te zijn.

Op woensdag 5 oktober 2016 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Schrijfster Conny Braam en Jan Rienstra, projectleider 
Nieuwe Zeesluis bij Rijkswaterstaat, geven dit jaar 
gezamenlijk invulling aan de stadslezing:

‘Van oude tijden en een Nieuwe Zeesluis’

Het 140-jarig bestaan van het Noordzeekanaal en de 
bouw van de Nieuwe Zeesluis zijn hiervoor de directe 
aanleiding. Vanuit historisch perspectief, maar ook via 
het heden naar het toekomstig perspectief.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal 
van het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.

Aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór woensdag 
28 september via mail: communicatie@velsen.nl

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Stadslezing 2016
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Dichter bij dementie
Van 19 september tot en met 30 
september is het de week van de-
mentie. Op 21 september is het 
Wereld Alzheimer Dag. Om het 
ziektebeeld onder de aandacht te 
brengen en het gesprek hierover 
te openen is er die week een ex-
positie in de Centrale Bibliotheek 
aan het Dudokplein 16 in IJmui-
den.

Expositie in bibliotheek
In Nederland krijgt 1 op de 5 men-
sen dementie. De ziekte is bij velen 
bekend, desondanks voelen mensen 
met dementie en hun naasten zich 
vaak eenzaam en hebben zij behoef-
te aan meer begrip en erkenning. 14 
lokale dichters hebben het verhaal 
van mensen met dementie en hun 
naasten verwoord in een gedicht. 
Fotograaf Michel Mulder uit Bever-
wijk heeft vervolgens de gedichten 
in beeld gebracht. U heeft de gele-
genheid om bij de opening aanwezig 
te zijn en in gesprek te gaan met de 
dichters. Deze is op maandag 19 sep-
tember 2016 om 15.00 uur. De expo-
sitie wordt onder het genot van een 
drankje geopend door wethouder 
Robert te Beest. 

Andere activiteiten
Voor mensen met dementie en hun 

naasten organiseren de locaties van 
ViVa! Zorggroep in de regio Midden-
Kennemerland allerlei activiteiten 
waaraan niet alleen bewoners van de 
verschillende locaties kunnen deel-
nemen, maar ook mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers uit de 
wijk die nog thuis wonen. Voorbeel-
den van activiteiten zijn yoga, fi lm, 
kookactiviteiten en muziekoptre-
dens. 

Op woensdag 21 september orga-
niseert Alzheimer Nederland een 
boottocht voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers die zal ver-
trekken vanuit Akersloot. De wet-
houders van Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen zul-
len hierbij aanwezig zijn om de deel-
nemers uit te zwaaien dan wel mee 
te gaan op de boot.

Aantal mensen met dementie 
neemt toe
Door de vergrijzing en de stijging 
van de levensverwachting neemt 
het aantal mensen met dementie 
de komende jaren sterk toe. Op dit 
moment leven in Nederland ruim 
250.000 mensen met dementie. De 
verwachting is dat dit aantal in 2040 
is verdubbeld tot meer dan een half 
miljoen. ( foto: Michel Mulder) 

Wat is er zo mooi aan
de gemeente Velsen?
Wat is mooi aan Velsen en on-
ze provincie Noord-Holland? En 
wat is lelijk ? Daar wil de stich-
ting MOOI Noord-Holland het 
graag met u over hebben. Vrijdag 
23 september tussen 10.00 uur en 
17.45 uur strijkt ‘OVERMOOI’ neer 
op Plein 1945 in IJmuiden. Er is 
veel te doen en er valt veel te pra-
ten. Komt u ook?  

Op Plein 1945 wordt een enorme 
kaart van Noord-Holland neerge-
legd waarop de polders, duinen, we-
gen, dijken, steden en dorpen, maar 
ook uw woning haarscherp zijn waar 
te nemen. Het is de bedoeling, dat er 
met  bewoners, leerlingen van basis-
scholen, ondernemers, ontwerpers, 
bestuurders en andere betrokkenen 
op een speelse manier wordt gespro-
ken over hoe Velsen eruit ziet en on-
ze provincie.  

MOOI en LELIJK in Velsen
Op de laatste dag van de ontdek-
kingsreis strijkt OVERMOOI neer 
op Plein 1945 in de schaduw van 

het prachtige stadhuis van Velsen 
naar ontwerp van Dudok. Wat is 
mooi, maar ook: wat is lelijk in Vel-
sen? Laat u horen. Van strandgast tot 
surfer, van (oud) bewoner tot  bou-
wer. De dag wordt spetterend afge-
sloten met de prijsuitreiking van de 
Arie Keppler Prijs door gedeputeer-
de Joke Geldhof.

Feestelijk evenement voor iedereen
OVERMOOI is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Naast het dagprogram-
ma is er van alles te zien en te bele-
ven zoals tentoonstellingen, muziek 
en  catering met lokale producten. 

Per abuis
Per abuis stond vorige week op on-
ze Infopagina dat er op Plein 1945 
een telekraan geplaatst zou worden. 
Vanuit deze kraan zou de reuzen-
kaart goed te zien zijn. Deze kan om 
vergunningtechnische redenen niet 
worden geplaatst.

Kijk voor  meer informatie op www.
overmooi.nl

Dagprogramma
10:15 – 10:30  INLOOP

10:30 – 13:00  MOOIE PROVINCIE
Wandelen over Noord-Hollandse landschappen met Jandirk Hoekstra 
(Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
Actualisatie Leidraad Landschap en Cultuurhistorie; presentatie van 
de concept-Leidraad op hoofdlijnen en ‘testen’ van de vernieuwde opzet 
aan de hand van casus in groepen

13:00 – 14:30  MOOI KIJKEN
Uitdagend landschapsspel met de groepen 7 van de basisschool Fran-
ciscusschool uit Velsen onder leiding van Bruno Doedens van Stichting 
Landschapstheater en Meer (SLeM)

13:45 – 15:30  MOOIE GEMEENTE
MOOIE plek 1 – thema ‘landschap’. Gepresenteerd door Jacques War-
merdam (gemeente Velsen)
MOOIE plek 2 – thema ‘plek maken’. Pitches van en conversaties met 
toerist, strandganger, bewoner, ondernemer, wethouder, forens, visser  
en architect
Scoping – van MOOI in Velsen naar de MOOIE Pontpoort (Pontplein, 
Poort van IJmuiden)

15:30 – 17:15  ARIE KEPPLERPRIJS
De winnaars van de Arie Kepplerprijs 2016 worden door Joke Geldhof 
(gedeputeerde Ruimte & Wonen, provincie Noord-Holland) bekend ge-
maakt waarna de prijsuitreiking zal volgen.

17:15 – 17:45  MOOIE VOORSTELLING
Het gerenommeerde gezelschap De Dansers dansen hun energieke en 
acrobatische voorstelling Ten Noorden van Nergens op de reuzenkaart. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: raad.velsen.nl.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het (de) 
onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD). In spoedei-

sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld. Het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, houden evenement 
Strong Viking Brother Edition op 15 en 
16 oktober 2016 (06/09/2016) 14013-
2016.

Velserbroek
Floraronde 109, plaatsen dakkapellen 
voorgevel (07/09/2016) 11012-2016;
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen bad-
kamerraam in zijgevel (07/09/2016) 
16036-2016;
Schokker 36, plaatsen erker 
(09/09/2016) 14589-2016;
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voorge-

vel)(12/09/2016) 9843-2016.

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen zijgevel 
(07/09/2016) 16292-2016.

Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 39, plaatsen 
dakopbouw (07/09/2016) 16532-2016.

IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig 
gebruik gebouw (13/09/2016) 12339-
2016.
Haringkade 32, plaatsen tijdelijke vari-
antloods (13/09/2016) 15572-2016

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
september 2016 tot en met 9 sep-
tember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Eksterlaan 10, aanbrengen verdie-
pingsvloer (09/09/2016) 18094-
2016;
Kennemerlaan 38, oprichten dak-
opbouw t.b.v. 1 appartement 

(05/09/2016) 17692-2016;
De Ruyterstraat 82, plaatsen dakop-
bouw (05/09/2016) 17686-2016.

Santpoort-Zuid
Willen de Zwijgerlaan 43, oprichten 
woning (06/09/2016) 17825-2016;
Santpoortse Dreef 1, realiseren 
brouwerij, proefl okaal en kantoor-
ruimte fl exwerken (03/09/206) 
17757-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom 
(04/09/2016) 17603-2016.

Driehuis
Da Costalaan 8, kappen boom 
(09/09/2016) 18060-2016;
P.C. Hooftlaan 68, kappen boom 

(08/09/2016) 17974-2016;
Da Costalaan 44, plaatsen dak-
kapel en vergroten badkamer 
(05/09/2016) 17706-2016.

Velserbroek
Fregat 42, oprichten berging/schut-
ting (06/09/2016) 17770-2016;
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden 
woonzorgcomplex met 10 eenheden 
(08/09/2016) 17998-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Dudokplein 1, vervangen marme-
ren plint (westgevel) (09/09/2016) 
14424-2016.
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Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering op 6 september 2016 hebben besloten:

• Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen vast te stellen
• Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen in werking te laten treden

Inwerkingtreding
Deze regeling  treedt in werking op 16 september 2016.

Ter inzage
Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Vel-
sen: www.Velsen.nl 

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze veror-
dening wordt ook gepubliceerd op de website overheid.nl.

Aanmelding evenementen 2017  
In verband met planning en af-
stemming is het van belang om 
in een vroeg stadium inzicht te 
hebben in het aantal en soort 
evenementen waarvoor in het 
jaar 2017 een vergunning wordt 

aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 15 oktober a.s. hun 

evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. Het aanmeldingsformulier 
kunt u downloaden van de websi-
te van de gemeente www.velsen.

nl. Het formulier is te vinden op de 
startpagina onder Velsen actueel. 
U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl
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Opkomst en ondergang 
van kasteel Brederode

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zondag, op Monumentendag 
werd het eerste exemplaar 
van het boekje ‘Opkomst en 
ondergang van kasteel Bre-
derode aan de voorzitter van 
de Heerlijkheid Brederode, 
Marcel Sukel en vrijwilligers 
aangeboden door Piet Paree, 
de auteur van dit boekje. 
Het geheel werd prachtig 
muzikaal omlijst door harpis-
te Yolanthe Cornelisse met 
het begin van de ballade die 
deel uit gaat maken van een 
voorstelling, waarmee op 26 
november het Brederodejaar 
zal worden afgesloten in de 
Engelmunduskerk in Velsen 
Zuid. Dat is de plek waar Wil-
lem van Brederode, de bou-
wer van het kasteel  en zijn 
vrouw Hillegonda begraven 
lagen tot hun gebeente werd 

overgebracht naar het arche-
ologisch depot van de pro-
vincie Noord Holland en nu 
te zien in het Huis van Hil-
de in Castricum. De beide 
verhalen in het boekje zit-
ten vol historische verwijzin-
gen naar de tijd waar ze over 
handelen. ‘De vloek van Bre-
derode’ speelt zich af rond de 
bouw van kasteel Bredero-
de in 1280. Het tweede ver-
haal is gebaseerd op een ou-
de legende, ‘De schat van de 
Spanjaardsberg’ dat zich af-
speelt in 1573 aan het be-
gin van de tachtigjarige oor-
log vlak voordat de Spanjaar-
den het kasteel de genade-
klap gaven.  Het boekje is te 
koop voor vijf euro bij boek-
handel Bredero en Molen de 
Zandhaas en uiteraard bij de 
Ruïne van Brederode.

Onderzoek over 
fietsgedrag in IJmond

IJmond - Van 19 tot en met 
25 september vindt het gro-
te nationale fietsonderzoek 
plaats. Met een Fiets-tel-
app wordt één week lang het 
fietsgedrag in Nederland ge-
monitord. Welke routes zijn 
populair, hoe lang doen fiet-
sers erover en waar zijn gro-
te vertragingen. De verkregen 
informatie wordt (geanonimi-
seerd) gebruikt door overhe-
den, onderzoeksinstellingen 
en maatschappelijke organi-
saties om het fietsnetwerk te 
verbeteren.
Nederland is een fietsland bij 
uitstek, met meer fietsen dan 
inwoners. Dat is positief, want 
fietsen is snel, duurzaam en 
gezond. De fiets is dan ook 
een vervoersmiddel dat de 
IJmondgemeenten, het be-
drijfsleven en IJmond Bereik-
baar graag promoten. De toe-
name van het aantal fietsers 
in het verkeer leidt echter ook 
tot knelpunten.
,,De informatie die we met 
deze fietstelweek verzame-
len, geeft inzicht in het fiets-
gedrag in de IJmond en helpt 
ons bij het ontwikkelen van 
een optimaal fietsnetwerk én 
fietsbeleid. We willen graag 
meer weten, zodat we plan-
nen kunnen maken om fiet-
sers nog beter te faciliteren”, 
zegt Sophie Zwetsloot, pro-
grammamanager van IJmond 
Bereikbaar, namens alle be-
trokken partijen. ,,Ook zouden 

we graag zien dat het fiets-
netwerk in de IJmond goed 
aansluit bij het fietsnetwerk 
van de metropoolregio Am-
sterdam.”
Om goed zicht te hebben op 
de huidige uitdagingen in 
het fietsverkeer, roepen de 
IJmondgemeenten en IJmond 
Bereikbaar zoveel mogelijk 
mensen – en zeker ook scho-
lieren – op, om mee te doen 
met de Fietstelweek. Dat kan 
door nu al de gratis app te 
downloaden in de App-store 
(Apple) of Google Play (An-
droid). Op 19 september start 
de app automatisch met me-
ten en stopt ook weer aan het 
einde van de actie. Om mee te 
tellen – en bovendien kans te 
maken op een gloednieuwe 
Veloretti designfiets – hoeven 
deelnemers in die week alleen 
mét smartphone op de fiets te 
stappen! Zie ook www.fiet-
stelweek.nl.

Nationale Week 
van de Sport

Velsen - De week van 17 tot 
24 september is de Nationa-
le Sportweek. In de buurtcentra 
in IJmuiden kunt u gratis aller-
lei proeflessen volgen. Er is yo-
ga, cardio, darten, gym, zum-
ba, dans, tai chi etc. Er is ook 
een breed aanbod aan denk-
sport. Meer informatie vragen of 
aanmelden voor een (proef) les 
kan bij Buurtcentrum De Spil via 
0255-510186, Buurtcentrum De 
Dwarsligger via 0255-512725 of 
bij De Brulboei  via 0255-510652. 
In de buurthuizen zijn ook ver-
schillende wandelgroepen waar 
u meestal gratis aan mee kunt 
doen. Op dinsdag 20 september 
vertrekt om 10.00 uur een wan-
delgroep uit De Spil, lekker een 
uurtje wandelen in de natuur. Na 
afloop drinken de meeste deel-
nemers nog koffie of thee. Aan-
melden voor deze wandelgroep 
hoeft niet, u kunt zo meelopen. 
Voor meer informatie over spor-
ten voor 45+ers kunt u ook bel-
len met Nicole Sheridan, buurt-
sportcoach voor volwassenen, 
0255-510186 of 06-12798959 of 
mail naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl. Langskomen voor een 
sportieve actie, een klein testje 
of voor meer informatie kan op 
vrijdag 23 september van 15.00 
tot 19.00 uur. Dan is de buurt-
sportcoach aanwezig tijdens de 
Fancy Fair bij Buurtcentrum De 
Spil aan Frans Halsstraat 29 in 
IJmuiden. Bewegen is gezond 
dus doet u mee? Probeer het ge-
woon een keer uit, er is van al-
les mogelijk.




