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Spannend...! Weer naar school!
Velsen - De scholen zijn weer begonnen. Weer regelmaat in veel gezinnen, vroeg opstaan, weer iets snel-
ler ontbijten, lunchpakketjes maken en hup, op de �ets naar school. Veel kinderen zien net zo uit naar het 
begin van de schoolvakantie als naar de dag dat die vakantie weer voorbij is en dat is maar goed ook, want 
ze moeten nog heel wat uurtjes in de schoolbanken doorbrengen! Voor sommige kinderen is die eerste 
schooldag extra spannend. Voor de kleuters, die voor het eerst echt naar school gaan, maar ook voor de 
kinderen die naar groep 3 gaan. Einde van de kleutertijd, ze gaan nu echt leren schrijven en rekenen. Mel-
le, Scott, Jezebelle en Lynn vonden het in ieder geval heel spannend, maandagochtend in groep 3 op de 
Pleiadenschool in IJmuiden. Hun ju�en Eva en Bianca hadden alles gelukkig al gezellig klaargezet, het le-
ren kan beginnen! (foto: Mariska Goede)

Tweede huwelijk Joan van Brederode 
nagespeeld in Ruïne van Brederode

Joan Wolfert van Brederode, 
destijds Heer van Brederode, 
Vianen, Noordeloos en Amei-
de, trouwde aanvankelijk met 
Anna Johanna van Nassau-Sie-
gen, zij overleed echter al vrij 
jong en Van Brederode gaf later 
nogmaals zijn jawoord, dit keer 
aan Louise Christina van Solms-
Braunfels. Het was die trouwe-

rij die afgelopen zaterdagoch-
tend werd nagespeeld, met 
prachtige kledingstukken zo-
als die destijds gedragen wer-
den. Wethouder Floor Bal viel de 
eer te beurt om de bruid te mo-
gen ‘weggeven’ en nadat orga-
nist Ruud Jansen de bruidsmars 
had gespeeld, kon de trouwe-
rij van start gaan. De dominee 

wees de bruid op haar huwelijk-
se verplichtingen: ,,Gij zult hem 
liefhebben, eren, vrezen en ge-
hoorzamen.’’ De woorden leid-
den bij de aanwezige toeschou-
wers tot het besef dat het er in 
vroeger tijden heel anders aan 
toeging dan nu. ,,Dit was ech-
ter de katholieke versie’’, grapte 
de dominee vervolgens. ,,Heeft 
u even mazzel dat dit een pro-
testants huwelijk is’’, vervolgde 
hij. Alle rollen in dit bijzondere 
schouwspel werden door vrij-
willigers van de Ruïne van Bre-
derode op zich genomen. Zo 

ook die van schilder Rembrandt 
van Rijn, destijds een van de ge-
nodigden bij het huwelijk. De 
tientallen aanwezige bezoekers 
hebben zaterdag, direct na de 
huwelijksplechtigheid, de eed 
afgelegd om te kunnen toetre-
den tot de Orde van de Vrolijk-
heid. Ook wethouder Floor Bal 
werd, nadat hij een mop had 
verteld, toegelaten tot deze or-
de. Met de pink omhoog ver-
klaarden alle aanwezigen te zul-
len dansen, lachen, huppelen en 
blij te zullen zijn. (tekst/foto: Bos 
Media Services)

Santpoort - Alles in en rond de Ruïne van Brederode stond in het 
afgelopen weekeinde in het teken van de Gouden Eeuw. Twee da-
gen lang waren er allerlei activiteiten, de start voor het bijzonde-
re evenement werd gevormd door het naspelen van een bijzon-
der huwelijk.

www.tinholt.nl    023 5385550

Meer daglicht 
in uw woning?
Denk eens aan 
openslaande deuren!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

pvc

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Het college wil de bedrijventerreinen in Vel-
sen duurzaam ontwikkelen. De provincie 
Noord-Holland stimuleert dit. Daarom krijgt 
de gemeente HIRB-subsidie (Herstructu-
rering en intelligent ruimtegebruik bedrij-
venterreinen Noord-Holland)  van €100.000 
voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied 
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt on-
dernemers fi nancieel om het vooraanzicht 
van hun bedrijfspanden te verbeteren en in-
ritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaci-
liteiten bij hun bedrijfspanden aan te leggen. 

Hierdoor verbetert de aantrekkelijkheid van 
havengebied IJmuiden als vestigingsplaats 
voor bedrijven. De openstelling van het fonds 
loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 decem-
ber 2020. Om ondernemers te informeren 
wordt de parkmanager van het BIZ Havenge-
bied IJmuiden ingezet.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te 
doen, te zien en te beleven in Velsen. 
Sportief, educatief of gewoon leuk. We 
hebben een paar evenementen voor u op 
een rijtje gezet. 

•  Santpoort Jazz, Blues & Soulfood-
fest 

•  Geniet op vrijdag 30 en zaterdag 31 au-
gustus 2019 vanaf 17.00uur van heerlij-
ke jazzmuziek tijdens Santpoort Jazz, 
Blues & Soulfoodfest op het Broekber-
genplein in Santpoort.

•  Tijdens Santpoort Jazz treden verschil-
lende blues- en jazzartiesten op en je 
kunt er terecht voor een hapje en drankje.

Kijk voor meer informatie en het com-
plete programma op de  Facebook pagi-
na van Santpoort Jazz.

•  Gezellige snu elmarkt Lange 
Nieuwstraat

•  Op de Lange Nieuwstraat zijn veel kra-
men te vinden met van alles en nog wat. 
Misschien ligt dat ene buitenkansje 
waar je naar op zoek bent er wel tussen.

•  Zaterdag 31 augustus vanaf 9:00 
tot 16.00 uur is alles opgesteld en kunt 
u uw hart ophalen, maar  eerder zijn ze 
ook aanwezig, dus bent u een vroege vo-
gel, u bent van harte welkom. Liever een 
kraam huren? Dat kan natuurlijk ook. 
Tarief voor een kraam is € 22,00. Met 
een dakje, zodat u nog meer kwijt kunt! 
Een ruime plaats is vanzelfsprekend. 
Bel naar Nel Klok voor meer informatie: 
0255-533233 of 06-10475023.

•  Motorendraaidag Zee- en 
•  Havenmuseum                                                                                                                                      
•  Oude scheepsmotoren van weleer ko-

men tot leven tijdens de motorendraai-
dagen in het Zee- en Havenmuseum. Tij-
dens deze dag ziet (en hoort!) u tal van 
bijzondere motoren. De motoren wor-
den de hele dag door regelmatig gestart. 
En een opengewerkte Kromhout 6 cilin-
der uit 1960 mag door de bezoekers ge-
start worden. 

Zie voor meer informatie en de volledige eve-
nementenkalender: www.vvvijmuidenaan-
zee.nl

Cadeau voor mantelzorgers 
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld senioren die 
zorgen voor hun partner die extra hulp nodig 
heeft. Maar ook ouders die zorgen voor hun 
gehandicapte kind, of kinderen die zorgen 
voor hun chronisch zieke ouder. Buren die re-
gelmatig boodschappen doen voor een ander 
of voor vervoer zorgen naar een dokter of zie-
kenhuis kunnen ook mantelzorger zijn. U bent 
mantelzorger als u meer dan vier uur per week 
en langer dan drie maanden voor een ander 
zorgt, zonder dat u daar voor wordt betaald.
Woont degene voor wie u zorgt in gemeente 
Velsen? Dan kunt u een VVV-cadeaukaart van 
€ 25 aanvragen. 

Jonge mantelzorgers ook
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-
ren die zorgen voor bijvoorbeeld een ziek fa-
milielid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, 

maar ook een oma of opa. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen de cadeaukaart aanvragen!

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2019 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen bij 
de balie van het gemeentehuis (Dudokplein 1) 
of bij Socius Centrum Mantelzorg (Plein 1945 
nummer 10) in IJmuiden. De voorwaarden 
staan op de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag hel-
pen met informatie, ondersteuning en advies. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met de con-
sulenten van Socius Centrum Mantelzorg via 
telefoonnummer 088-8876900. De consu-
lenten van Socius kunnen u informatie geven 
over praktische zaken, zoals vergoedingen en 
toeslagen. Ook kunnen zij ondersteunen als de 
zorg te zwaar wordt.

 Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen
Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatform actief. In 
onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

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 van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieronder staan de locaties en vergaderdata voor 2019.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30
4 september, 2 oktober, 6 november 
en 18 december

IJmuiden-Noord De Spil 19:30
11 september, 9 oktober en 13 
november

IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 18 september en 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 14 oktober en 9 december
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend

Japanse duizendknoop en 
reuzenberenklauw nu ook op 
www.velsen.nl te zien
Vanaf nu kunt u op www.velsen.nl zien 
waar in Velsen de Japanse duizendknoop 
en de reuzenberenklauw groeien en wat 
de gemeente eraan doet om ze te bestrij-
den.

 De reuzenberenklauw en de Japanse dui-
zendknoop zijn plantensoorten die niet in 
Nederland thuishoren en daardoor de bio-
diversiteit verstoren. De Japanse duizend-
knoop brengt ook schade toe aan gebouwen 
en wegen. Aanraking met de reuzenberen-
klauw kan ernstige brandwonden opleveren. 
De gemeente bestrijdt ze daarom zoveel mo-
gelijk.

Chemievrij bestrijden waar mogelijk
Waar de Japanse duizendknoop gebouwen en 
wegen dreigt te beschadigen, bestrijden we 
met voorrang. We doen dit zoveel mogelijk 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit 
is een langdurige strijd en het kost 5 keer zo-
veel geld dan chemische bestrijding. Daarom 
gaan we op sommige plekken  chemisch be-
strijden. Waar de Japanse duizendknoop geen 
directe bedreiging is voor gebouwen en we-
gen, passen we voorlopig geen bestrijding toe.

Nu meer informatie op www.velsen.nl
Wilt u meer informatie over waar de planten 
in Velsen groeien en hoe we die bestrijden? 
Ga dan naar www.velsen.nl. 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre¤ ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of onge-

vraagd advies. Wijkplatforms 
worden heel vaak gevraagd 
deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informa-
tie, ga naar de website https://www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieron-
der staan de locaties en vergaderdata voor 
2019.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Cindy, moeder van Féline: ‘ Ik was meteen ver-
kocht. Wat is dat leuk dat babyzwemmen!’

Samen met je baby het water ontdekken en 
wat daarin allemaal mogelijk is…zó bijzonder! 
Door een variatie aan makkelijke oefeningen, 
liedjes en bewegingen maakt je kindje kennis 
met het grote, maar aangename warme water. 
Zingen, waterdruppels op het hoofdje, ont-
spannen drijven, trappelen met de voetjes, 
even onder water kijken, spelletjes etc.  Op 
speelse wijze leren kinderen de basistechniek 
van het zwemmen en leren ze  zichzelf te red-
den in het water. Het is mooi om te zien hoe 
kleine baby’s al enthousiast reageren op wa-
ter….dat is toch het leukste speelgoed dat er 
bestaat!

We zorgen dat de uitdagingen goed passen 
bij de leeftijd van de kinderen. In het zwem-

bad zijn voldoende aankleedtafels, kussens en 
boxen aanwezig.

Starten met babyzwemmen
Het baby- en peuterzwemmen is voor kin-
deren vanaf 3 maanden. De groepen zijn in-
gedeeld per geboortejaar. Is je kindje in 2019 
geboren?  Vanaf september starten we op don-
derdag 15.15 uur en vrijdag 14.00 uur met twee 
nieuwe groepen voor kinderen uit het geboor-
tejaar 2019. De les duurt een half uur. 
Er zijn diverse groepjes van verschillende ge-
boortejaren waar nog plek is.
Je mag altijd gezellig een proefl es mee komen 
doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.
nl of neem contact op met de receptie van het 
zwembad via 0255-531888 of  zwembad@vel-
sen.nl

Groots plezier met baby- en 
peuterzwemmen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 17 augustus tot en met 23 au-
gustus 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerboulevard 322, tijdelijk (2 jaar) 
veranderen van café en ijssalon in woning 

(19/08/2019) 70124-2019
De Zandkuil 8, realiseren carport
 (19/08/2019) 70218-2019
Zeeweg 222, legaliseren gevelwijziging
(20/08/2019) 70708-2019
Piet Heinstraat 36, plaatsen dakopbouw 
(21/08/2019) 70858-2019
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw 
(22/08/2019) 71332-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 17 
augustus tot en met 23 augustus 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-

tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2020 van 
12:00 tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand 
(20/08/2019) 70645-2019

Weer naar school 
Niks geen bakfi ets, fi etsstoeltje of achter-
bank, maar lekker lopen naar school! Wet-
houder Bram Diepstraten van verkeer liep 
de eerste schooldag in  het ochtendzonne-
tje mee naar  school met moeder Dedi, va-
der Dave en hun 4-jarige tweeling Bobbi 
en Loïs. Via het zebrapad kwamen ze vei-
lig aan. Ook vriendinnetje Puck liep mee. 
En wat stond er ook alweer op de Nijntje-
tegel? Weer even goed lezen samen na zes 
weken vakantie.

Bram: “Altijd weer een beetje spannend zo’n 
eerste schooldag. Extra leuk dat ik juist op 
deze dag mee mocht lopen met dit gezin.  Jong 
& oud neemt deel aan het verkeer. Kinderen 
zijn kwetsbaar in het verkeer. Zij ervaren het 
verkeer heel anders dan volwassenen. Door 
hun lengte zien ze de wereld vanuit een ander 
perspectief, waardoor ze te weinig overzicht 
hebben over de omgeving. Afstand, snelheid 
en remweg kunnen ze nog moeilijk inschat-
ten. Nu de vakantie voorbij is, mensen weer 
aan het werk zijn en de scholen zijn begonnen, 

wordt het weer drukker op de wegen in Velsen. 
Help je kind daarom veilig naar school.”

Project Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt uitgebreid
De gemeente Velsen wil dat alle jeugdi-
gen zoveel mogelijk kansen krijgen in het 
onderwijs. Sinds het afgelopen schooljaar 
(2018-2019) bestaat  het project huiswerk-
begeleiding Plus voor middelbare scholie-
ren die de huiswerkbegeleiding niet kun-
nen betalen en die extra ondersteuning 
nodig hebben.  Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt geboden door Study Consultan-
cy uit Santpoort-Noord en bestaat uit drie 
keer per week huiswerkbegeleiding op 
een van de locaties van Study Consultan-
cy en een keer per twee à drie weken coa-
ching en begeleiding thuis.  Voor meer in-
formatie hierover kunt u contact opnemen 
met Study consultancy (info@studycon-
sultancy.nl/023-5392664) of de middelba-
re school van uw kind.

Vanaf het nieuwe schooljaar ( 2019-2020 ) 
wordt het project uitgebreid en wordt Huis-
werkbegeleiding Plus door Happy Homework 
toegevoegd voor basisschoolleerlingen uit 
groep 7 en 8. Happy Homework biedt leerlin-
gen een veilige en stimulerende leeromgeving, 
waarbij positieve ondersteuning,  motivatie en 

leersucces voorop staan. Zij werken met rea-
listische leerdoelen en streven inzicht en zelf-
acceptatie na.

Tijdens Huiswerkbegeleiding Plus komen be-
halve de cognitieve vaardigheden ook diverse 
studievaardigheden aan bod. Dan kunt u den-
ken aan het aanbrengen van structuur (o.a. 
plannen) en het ontwikkelen van een goede 
werkhouding. Deze begeleiding wordt gege-
ven door professionals uit het onderwijsveld. 
Ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen heb-
ben dat ten hoogste 130 % van de bijstands-
norm is en waarvan de kinderen extra onder-
steuning nodig hebben krijgen de begeleiding 
vergoedt van de Gemeente Velsen.

Voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag kunt u contact opnemen met Happy 
Homework (info@happyhomework.nl/023-
2052341) of de basisschool van uw kind. Ook 
de intern begeleider van de basisschool kan 
aangeven dat deze extra naschoolse begelei-
ding wenselijk is. In alle gevallen zal er overleg 
plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), de 
leerling en de basisschool. 
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Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor de 
volgende percelen:

•  Alexander Bellstraat 49, 1972 RB
•   IJMUIDEN

• Elisabeth Vijlbriefstr 23, 1991 PC  
• VELSERBROEK 

• Sirenestraat 32, 1973 PP  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Oosterduinweg 59, legaliseren dakterras 
(12/08/2019) 39296-2019
Kennemerplein 21B, aanpassen gevel 
(14/08/2019) 41104-2019
Forteiland 10 (provinciaal monument), ver-
breden entree, verplaatsen damwand, ver-
groten doorgang, plaatsen nieuwe deur 
(15/08/2019) 47593-2019

Velsen-Noord
Staalstraat 150, bouwen overdekte opslag-
ruimte (13/08/2019) 28406-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 76 (gemeen-
telijk monument), restaureren kozijnen 
(20/08/2019) 52757-2019

Driehuis 
Van Lenneplaan 28, uitbreiden begane 
grond, 1ste verdieping en plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (21/08/2019) 
53798- 2019
Bilderdijklaan 10, vervangen erker, uitbou-
wen 1e verdieping achter met dakterras, 
plaatsen dakopbouw en dakkapel (voor-
zijde) en vergroten garage inclusief kap 
(21/08/2019) 14741-2019

Velserbroek
Kamerkamp 16, legaliseren dakterras 
(22/09/2019) 46737-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Verkoop Mode, op 7, 14 en 21 september 
2019, locatie: Lange  Nieuwstraat 501A (t/o 
winkel) (13/08/2019) 60502-2019

Velserbroek
Verkoop paardenworst etc. vanaf 4 oktober 
t/m 27 december 2019 elke vrijdag, locatie: 
Ster Bastion (15/08/2019) 49703-2019

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben stand-

plaatsvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Verkoop worstproducten elke vrijdag, lo-
catie: Planetenweg (t/o Dekamarkt) 
(16/08/2019) 68111-2019

Velserbroek
Verkoop worstproducten elke woensdag, lo-
catie: Ster Bastion (16/08/2019) 68109-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV 
artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een onthef-
fi ng verleend voor: 

Velsen
Werkzaamheden buiten reguliere werktij-
den, vervangen asfaltdeklagen rijksweg A9, 
van knooppunt Velsen tot Rottepolderplein 
(22/08/2019) 59105-2019
week 37 maandag t/m donderdag van 22:00 
tot 05:00 uur en vrijdag van 22:00 tot 07:00 
uur; 
week 39 maandag t/m woensdag van 22:00 
tot 05:00 uur;
week 45 vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur en 
zaterdag van 22:00 tot 08:00 uur.

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd 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 formu-

lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden 
Pierloop Velsen, op 8 september 2019 van 
10:00 tot 13:30 uur, locatie: start/fi nish Ken-
nemerboulevard (route door
IJmuiden) (23/08/2019) 45068-2019

Velsen-Zuid
Spelen voetbalwedstrijden, in het speel-
seizoen 2019-2020, locatie: Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Hou-
tenlaan 123 (23/08/2019) 55340-2019

Santpoort-Zuid
Willem van Oranje-voorstellingen, van 3 
t/m 7 september 2019 dagelijks van 19:30 
tot 23:00 uur, locatie: Ruïne van Brederode 
(23/08/2019) 50234-2019 

Driehuis
Geschenken veiling, boeken- en rommel-
markt op 5 oktober 2019 van 09:00 tot 14:00 
uur, locatie St. Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg  113 (16/08/2019) 65246-2019

Besluiten

De gemeente werkt aan herontwikkeling 
van de locatie Van Diepenstraat in Velsen-
Noord. Doel van die he rontwikkeling is het 
realiseren van woningen, waarbij particu-
lieren de mogelijkheid krijgen om zelf hun 

eigen droomhuis te bouwen. Met het oog op 
het kabels en leidingentracé voor de nieuwe 
woningen aan de zijde van de Wijkerstraat-
weg is het niet mogelijk om de bomen die nu 
in  de groenstrook voor de woningen staan, 

waaronder één monumentale kastanjeboom, 
te behouden. Bovendien is gebleken dat deze 
kastanjeboom ziek is. Als onderdeel van de 
herontwikkeling zullen in de groenstrook 
aan de Wijkerstraatweg een aantal nieuwe 

bomen worden geplant die buiten het kabels 
en leidingentracé worden gepositioneerd.

Kapmelding
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COLOFON

Pleinen in dorpen en steden zijn 
van oudsher de centrale plekken 
waar men elkaar ontmoet. Men-
sen komen er samen om te vie-
ren, te herdenken, te markten en 
de kermis te bezoeken of gewoon 
voor de gezelligheid. En waar 
mensen samenkomen, worden 
winkels, horecagelegenheden en 
terrasjes gevestigd. De IJmuiden-
se pleinen waren – en zijn in som-
mige gevallen nog steeds – daar 
geen uitzondering op. Afgaande 
op ‘plein’ in de straatnaam heeft 
IJmuiden in de loop der jaren 
ruim twintig pleinen gekend. Dan 
zijn de schoolpleinen en pleintjes 
in plantsoenen niet eens meege-
teld. Veel van de pleinen zijn te-
genwoordig vooral ingericht als 
parkeerplaats, en terrasjes zijn er 
nogal schaars…

Een van de oudste pleinen in 
IJmuiden was het vooroorlog-
se Willemsplein. In de begintijd 
van IJmuiden werd dit plein in de 
volksmond de ‘markt’ genoemd. 
Het plein lag ingeklemd tussen 
Prins Hendrikstraat, Frogerstraat. 
Justus Dirksstraat en Van de Poll-
straat. Rond dit plein is de eerste 
woonkern van IJmuiden verrezen. 
Langs het plein verrezen huizen, 
winkels, een politiepost en een 
school. Op het plein werd in 1901 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van IJmuiden een grote 
pomp onthuld. Later werd er een 
grote muziektent op het plein ge-
plaatst. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog is een groot deel van 
deze eerste woonkern, inclusief 
het Willemsplein, ten prooi ge-
vallen aan de sloopwoede van de 
Duitsers. Na de oorlog hebben 
bedrijven zich in het gebied ge-
vestigd. De afgelopen jaren is het 
gebied helemaal opnieuw inge-
richt en bebouwd met woningen 
en appartementen. Op de plek 
van het vooroorlogse Willems-
plein ligt nu een appartemen-
tencomplex met parkeerplaatsen 

op het binnenterrein. In de ze-
ventiger jaren is veel oostelijker 
een nieuw Willemsplein aange-
legd. Ook rond dit plein kwamen 
huizen en winkels, maar de allu-
re van het oude Willemsplein is 
nooit meer teruggekomen. De fo-
to toont het huidige Willemsplein.

Het Sluisplein, tussen de sluis-
wachterswoningen en de Klei-
ne Sluis, is eigenlijk nog ouder 
dan het oude Willemsplein, maar 
kreeg in 1895 pas o�cieel deze 
naam. Vooral in de begintijd van 
IJmuiden stroomde de bevolking 
van IJmuiden samen op dit plein 
om schepen uit te zwaaien of te 
verwelkomen. Het Sluisplein be-
staat nog steeds en strekt zich 
westwaarts, langs het kanaal tot 
en met de Kop van de Haven, dat 
nog steeds veel bezoekers trekt.

Een blok zuidelijk van het ou-
de Willemsplein is bij de recen-
te vernieuwing van Oud-IJmui-
den het Thaliaplein aangelegd. 
Aan het plein staat het nostalgi-
scheThalia Theater. Rondom het 
plein zijn huizen en appartemen-
ten verrezen die, gezien de diver-
siteit van de gevels, nog een beet-
je het karakter van het oude Oud-
IJmuiden uitstralen. Op het plein 
is een “kaart” van de havenmond 
van IJmuiden uitgebeeld, met 
een plattegrond van Oud-IJmui-
den en de havens in de bestrating 
en met bankjes in de vorm van de 
pieren.

Een compleet verdwenen plein 
is het Stationsplein. Dit plein lag 
tussen de Koningin Wilhelmina-
kade en het in 1995 gesloopte 
station IJmuiden, daar waar nu de 
Margadantstraat ligt.

Een stuk oostelijker in Oud-IJmui-
den bevindt zich het Konings-
plein. Rond dit ronde plein zijn 
statige panden neergezet, waar-
van sommige de tand des tijds 

hebben overleefd. Het pand ‘Old 
Clothes New’, of liever ‘Ouwe 
Klootjes’, valt hierbij het meest 
op. Rond dit plein zijn de Gre-
goriuskerk, de oude Brulboei en 
de Groen van Prinstererschool al 
weer lange tijd verdwenen.

Gaan we over de Julianabrug rich-
ting het stadhuis, dan komen we 
nog veel meer pleinen tegen. Al-
lereerst het Kennemerplein, het 
centrum van het jaarlijkse zomer-
feest. Ook dit plein is niet te ver-
gelijken met het vooroorlogse 
statige Kennemerplein, dat een 
blok oostelijker lag en dat door 
de Duitse sloopwoede is verdwe-
nen. Aan dat plein stonden on-
der meer hotel Kennemerhof en 
diverse andere deftige panden. 
Midden op het plein bevond zich 
een monumentaal ornament met 
waterpartij en zitjes. Aan het zui-
delijke uiteinde van de Edison-
straat, dat schuin wegliep van 
het Kennemerplein, bevindt zich 
nog steeds het Edisonplein. Ver-
der oostelijk komen we langs het 
Oosterduinplein, het Marktplein 
en het Velserduinplein, elk met 
een eigen geschiedenis. Verder-
op komen we het Dudokplein en 
Plein 1945 tegen. Op en rond het 
terrein van het voormalige Zee-
wegziekenhuis vinden we twee 
nieuwe pleinen: het Pruimen-
boomplein en het Notenboom-
plein. Tot slot bevinden zich in 
Zeewijk het Canopusplein en het 
Zeewijkplein. En dan heb ik het 
nog niet over de verdwenen plei-
nen van IJmuiden gehad, zoals 
Marconiplein, Röntgenplein, Tas-
manplein, P. Vermeulenplein en 
Brinioplein.

Met een rondgang langs al deze 
IJmuidense pleinen valt veel te 
vertellen over het verleden en he-
den van IJmuiden en over het wel 
en wee van de IJmuidenaren. Op 
vrijdag 30 augustus om 15.00 uur 
in Woonzorgcentrum Velserduin 
neem ik de aanwezigen aan de 
hand van oude en recente foto’s 
mee op een wandeltocht langs de 
pleinen in beeld en woord. Hierbij 
zullen ongetwijfeld ook veel her-
inneringen worden opgehaald!

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de IJmuidense pleinen.

IJmuiden - Zaterdag 31 augus-
tus, van 09.00 tot 16.00 uur, wordt 
op de Lange Nieuwstraat een ge-
zellige snu�elmarkt gehouden.
Allerlei mooi en leuke tweede-
hands artikelen zullen weer te 
koop worden aangeboden. Wie 

ook wil deelnemen aan de snuf-
felmarkt kan contact opnemen 
met telefoonnummer 0255-
533233 of 06-10475023. De vol-
gende markten worden gehou-
den op 28 september en 12 ok-
tober.

Snuffelmarkt

Iedere eerste zondag van de maand
Jamsessie in 
café de Griffioen
IJmuiden - Aanstaande zondag 
organiseert Café de Gri�oen in 
samenwerking met de band Cra-
zy Old van Rein Hennevanger een 
jamsessie. Het is de bedoeling dat 
deze jamsessie iedere eerste zon-
dag van de maand plaatsvindt. 
Begeleid door de band Crazy & 
Old (zie foto) kunnen allerlei mu-
zikanten, van solo muzikanten tot 
bands, meedoen aan een muzika-

le en creatieve middag.
Ben je geen muzikant, dan is dat 
ook geen probleem. Kom gerust 
een drankje drinken en luisteren 
naar dit spektakel.
Iedereen is welkom en entree is 
gratis, dus wat houdt je tegen?
Iedereen is van harte welkom 
vanaf 16.00 uur op de Frans Nae-
reboutstraat 9 in IJmuiden. (foto: 
aangeleverd)

Afscheid van vertrekkend 
bakker Ad Ketels
IJmuiden - Ruim 28 jaar geleden 
kwam Ad Ketels als ambachtelijke 
jonge bakker vanuit Noord-Bra-
bant naar IJmuiden om voor zich-
zelf te beginnen. Op 4 maart 1991 
opende hij de deuren van de eer-
ste twee winkels aan het Willems-
plein en de Cepheusstraat.  In de 
loop der jaren is het bedrijf uitge-
groeid naar zes �lialen. Zaterdag 
neemt Ad afscheid van zijn trou-
we klanten.

,,Met zes winkels en een kleine 
veertig medewerkers is het hard 
werken’’, zegt Ad. Hij vervolgt: 
,,Maar dat hebben we met zijn al-
len gedaan, elke dag opnieuw. 
Anders zou het nooit gelukt zijn. 
Ik kan het uiteraard niet allemaal 
alleen. Zonder al die medewer-
kers en zoveel klanten en mijn 
partner natuurlijk was het nooit 
zo’n succes geworden.’’ De nu 
57-jarige Ad stond als klein jonge-
tje van 5 jaar al in de bakkerij van 
zijn ouders, rozijnen uitzoeken, 
doosjes vouwen, bakblikken in-
vetten, dat soort dingen. Het wer-
ken zat er al vroeg in, het moest 
wel in die tijd. Daarom is het na 
ruim vijftig jaar in de bakkerij vol-
gens Ad wel mooi geweest.

Na een paar goede gesprekken 
met de collega’s van Bakker Goe-
mans uit Heemskerk was men het 
snel eens en werd als datum 1 
september geprikt. Alle voorbe-

reidingen zijn in zeer goed over-
leg en voortvarend gegaan. Ko-
mende zaterdag 31 augustus is 
zover: de laatste dag Warme Bak-
ker Ad Ketels in IJmuiden en Haar-
lem. Vanaf maandag 2 september 
werken de bakkers van Ad Ke-
tels bij Bakker Goemans, dus al-
le bekende producten zoals het 
11-Granenbrood en natuurlijk de 
beroemde Bossche bollen blijven 
ongewijzigd in het assortiment.  
Ook alle winkelmedewerkers blij-
ven, zodat de klanten in de win-
kels gewoon dezelfde vertrouw-
de gezichten en producten tegen 
zullen komen. Om het feestelijk af 
te sluiten zijn de Bossche bollen 
vrijdag en zaterdag voor de laat-
ste keer in de aanbieding. 

Ad is niet bang voor het zoge-
naamde zwarte gat, hij heeft ge-
noeg hobby’s om zijn vrije tijd 
mee te vullen. Hij is alle klanten, 
medewerkers, oud-medewer-
kers en iedereen waar mee is sa-
mengewerkt ontzettend dank-
baar voor de afgelopen mooie ja-
ren. Ook is hij blij dat het nu voor 
iedereen op een hele mooie ma-
nier wordt afgesloten. Hij hoopt 
dat alle klanten de opgebouw-
de klandizie bij Bakker Goemans 
zullen voortzetten. Zaterdag 31 
augustus is er bij �liaal Zeewijk-
plein een afscheidsgelegenheid 
van 17.00 tot 19.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Deelname gratis
Rondleiding over ‘De sleepvaart’
IJmuiden - In 2019 bestaat het 
IJmuider Zee- en Havenmuse-
um 25 jaar. Eén van de jubileu-
mactiviteiten zijn themarond-
leidingen op elke 1e woensdag 
van de maand. De rondleiding 
is, na betaling van entree of mu-
seumkaart, gratis en duurt onge-
veer een uur. De rondleiding be-
gint met een korte �lm. De eerst-
volgende rondleidingen zijn op 
woensdag 4 september om 14.00 
en 15.30 uur met het thema: de 
Sleepvaart. De rondleider van de-
ze middag put uit vele jaren erva-
ring bij de �rma’s Wijsmuller en 
Iskes. Vol is vol. Reserveren voor-
af wordt daarom aanbevolen en 
kan via de website van het mu-
seum www.zeehavenmuseum.nl. 
(foto: aangeleverd) 
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Legpuzzelruilbeurs
IJmuiden - Op maandag 2 sep-
tember is er weer een legpuz-
zelruilbeurs  in het Wijkcentrum 

voor Ouderen in Zeewijk. Tussen 
10.00 en 11.00 uur mag een ieder 
legpuzzels komen ruilen.

Boerenjongens en 
-meidenclub op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In september start 
de boerenjongens en-meidenclub 
op Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Kinderen tussen 7 
en 10 jaar zijn iedere derde woens-
dagmiddag van de maand van har-
te welkom bij de informatieboer-
derij om al spelende wijs te leren 
over de boerderij. 

De laarzen aan en het platteland 
ontdekken, creatief aan de slag 
met schapenwol, de koeien mel-
ken en spelletjes spelen, kinderen 
hoeven zich niet te vervelen met 
het boerenjongens en -meiden-
programma op boerderij Zorgvrij. 
Een middag vol activiteiten met 
iedere maand een ander thema 
maakt de club niet alleen heel ge-
zellig, het is nog leerzaam ook.  

Dit is het tweede jaar dat de club 
bij Zorgvrij van start gaat. De eer-
ste editie was een groot succes en 
alle kinderen gingen met een echt 
boerendiploma naar huis. Vanaf 
september tot en met juni vinden 
de clubbijeenkomsten iedere der-
de woensdag van de maand plaats 
van 14:00 tot 16:00 uur. Er zijn 10 
bijeenkomsten en de kosten om lid 
te worden bedragen €75,00. Opge-
ven kan tot 9 september via zorg-
vrij@spaarnwoude.nl.
Zorgvrij is een biologisch veeteelt-
bedrijf met een educatieve functie. 
Op de boerderij kunnen bezoekers 
het reilen en zeilen van een boe-
renbedrijf zien en ervaren. De boer-
derij heeft een interessant lespro-
gramma voor basis- en voortgezet 
onderwijs. (foto: aangeleverd)

Meer weemoed in Velsen
Velsen - Oplettende lezers zien 
op meer plekken in Velsen ‘WEE-
MOED!’ in de openbare ruim-
te geschreven staan. Sinds enige 
tijd staat dit woord te lezen op de 
spoortunnelbak bij Driehuis. Aan 
beide kanten. Wat blijkt? Ook op 
het zogenaamde Zwarte pad en 

het Kippenbruggetje staat het 
woord te lezen op diverse lan-
taarnpalen, hekken en muurtjes. 
Soms ook afgekort als W. MOED. 
Of kortweg als W.M.. Weemoed, 
waarheen? Waartoe? Waarom? 
Veel vraagtekens..... (Arita Immer-
zeel)

Cursus bij Inloophuis Kennemerland
Teken je leven, een 
getekend leven
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland start vanaf don-
derdag 26 september met een 
cursus ‘Teken je leven, een ge-
tekend leven’ . Elk leven is het 
waard om gezien en gehoord te 
worden. Iedereen heeft een ge-
schiedenis; iets dat meer dan 
waard is om verbeeld en verteld 
te worden.
Tijdens de negen bijeenkomsten 
leert men om verhalen te schrij-
ven, te verwoorden en te ver-
beelden. Men leert creatief schrij-
ven over zichzelf. De deelnemers 
gaan bijzondere momenten her-
inneren op een originele manier. 
Je leert simpele tekentechnieken, 
omgaan met tekenmaterialen en 
gaat taal en beeld combineren. 
In de laatste bijeenkomst leer je – 
met assistentie van een boekbin-
der - om jouw boek in te binden.
Wat getekend en geschreven 
wordt, is steeds een verrassing. 
Of het mooi wordt is niet belang-
rijk; het is persoonlijk, intiem en 

uniek. Het resultaat is steeds weer 
ontroerend. 
De cursus wordt gegeven door 
Eva Durlacher van trainingsbu-
reau Goudader.
De bijeenkomsten vinden plaats 
op donderdag 26 september, 3, 
10, 17 en 31 oktober, 7, 14 en 21 
november en 12 december 2019 
van 13.30 tot 15.30 uur in het In-
loophuis Kennemerland, Wulver-
derlaan 51 in Santpoort-Noord. 
De eigen bijdrage voor deelname 
bedraagt 45 euro, inclusief mate-
riaal, jouw persoonlijke boek, kof-
� e/thee en wat lekkers. 
Voor meer informatie: info@in-
loophuiskennemerland.nl of 023-
8885367
Het Inloophuis is voor iedereen 
die tijdelijke ondersteuning zoekt 
om te leven met en na kanker. 
Ook naasten zijn welkom, even-
als mantelzorgers en nabestaan-
den. Wij bieden een luisterend 
oor, deskundige begeleiding en 
vele activiteiten.

Cursus bij Inloophuis Kennemerland
Slaap lekker, 
slapen kun je leren
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland start vanaf don-
derdag 26 september met een 
cursus Slaap lekker, slapen kun je 
leren. Tijdens de vijf bijeenkom-
sten wordt geoefend met de be-
wegings- en ademtechnieken 
van het Sounder Sleep System, 
om je zowel mentaal als lichame-
lijk te ontspannen en je slaappa-
troon te bevorderen. 
Niet kunnen slapen is geen pro-
bleem van de nacht, maar een 
24-uur-probleem. Vaak ben je 
overdag te druk geweest, of was 
er veel stress. De overgang naar 
de nacht is dan te groot. Daarom 
niet alleen oefeningen voor de 
avond of nachtm, maar ook voor 
overdag. Het vergt niet veel tijd, 
maar het resultaat is verblu� end.  
De cursus wordt gegeven door El-
lie de Jong. Ellie is psycholoog en 
heeft sinds 2008 een praktijk voor 

Feldenkrais in Haarlem. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op donderdag 26 september, 3, 
17 en 31 oktober, 21 november 
2019 van 13.45 tot 15.30 uur in 
het Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord. De eigen bijdrage voor 
deelname bedraagt 37,50 euro 
voor deze vijf bijeenkomsten, in-
clusief oefeningen en een CD. Het 
aantal plaatsen is beperkt, dus 
geef je op tijd op. 
Voor meer informatie: info@in-
loophuiskennemerland.nl of 023-
888536.7
Het Inloophuis is voor iedereen 
die tijdelijke ondersteuning zoekt 
om te leven met en na kanker. 
Ook naasten zijn welkom, even-
als mantelzorgers en nabestaan-
den. Wij bieden een luisterend 
oor, deskundige begeleiding en 
vele activiteiten.

Open huis bij Soli
Santpoort - Op zondag 1 sep-
tember houdt Soli open huis, 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in (het maken van) muziek. Van 
14.00 tot 16.00 uur uur is ieder-
een welkom in het verenigings-
gebouw aan het Kerkepad 83 in 
Santpoort-Noord waar enthousi-
aste Soli-leden de belangstellen-
den met open armen ontvangen. 
Men mag alle blaas- en percus-
sie-instrumenten uitproberen en 
wordt geholpen met de keus en 
met de techniek. 
Sinds het kunstencentrum is ge-
stopt met de sectie muziek, heeft 
Soli dit opgepakt en worden de 
muzieklessen in huis gegeven. 
Daarvoor zijn twee nieuwe loka-
len gemaakt. Bij Soli leiden be-
voegde docenten belangstellen-

den op tot het o�  ciële HaFaBra-
diploma. Van jongs af aan kan ge-
start worden met blok� uit, clari-
net en elk ander blaas- of percus-
sie-instrument en doorstromen 
naar de opstapklas.
Soli is zes jaar geleden begonnen 
met een startklas volwassenen. 
Vanaf 18 jaar en (veel) ouder kan 
men les nemen en samen musi-
ceren.
Ben je nog onzeker over je muzi-
kale talenten, of heb je in het ver-
leden gespeeld en wil je de draad 
weer oppakken, dan kun je bij So-
li aspirant-lid worden. Je volgt 
10 lessen geheel vrijblijvend. Na 
die tien lessen kun je alsnog be-
sluiten om naar de opstapklas of 
de startklas volwassenen door te 
stromen. 

Darten bij Full Speed
Velsen-Zuid - Op woensdag 
4 september start het nieuwe 
dartsseizoen bij sportvereniging 
Full Speed. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. De vereniging be-
schikt over vijf goed uitgeruste 
en verlichte dartsbanen en ken-
merkt zich door de combinatie 
van gezelligheid en sportiviteit.

Het dartsseizoen loopt van sep-
tember tot en met mei en wordt 
meestal afgesloten met een ge-
zellige barbecue. De onderlin-
ge competitie van het vorige sei-
zoen kende een duidelijke win-
naar, tijdens deze competitie 
werden ook regelmatig 180’ers 
gegooid, dat is de maximale sco-
re die een darter met drie pijlen 
kan behalen. Bij Full Speed wor-
den verschillende varianten van 
het dartsspel gespeeld en op een 
avond is er vaak ruimte om twee 
partijen te spelen. Darters die in 
de regionale competitie spelen, 

kunnen deze avonden bovendien 
goed gebruiken als trainingsmo-
gelijkheid. De minimale leeftijd 
voor deelname is zestien jaar.
Gedurende het seizoen wordt 
ook twee maal een open toer-
nooi georganiseerd, dat wil zeg-
gen dat dan ook darters welkom 
zijn die geen lid van Full Speed 
zijn. De vereniging zorgt voor 
leuke prijsjes en serveert op deze 
avonden ook wat hapjes. Nieuwe 
leden kunnen twee maal gratis 
meespelen en daarna besluiten 
of ze zich de� nitief aanmelden. 
De kantine aan de Tolsduinerlaan 
is vanaf 4 september weer we-
kelijks vanaf 19.30 uur geopend. 
Deze locatie is te bereiken via het 
pad tussen de kantine van voet-
balvereniging IJmuiden en gym-
nasium Felisenum. (gebouw aan 
de linkerzijde). Bel voor meer in-
formatie met bestuurslid Albert 
Mol via telefoonnummer 023 
5388372.

Drummers van Soli bij RIGO Ver� abriek (foto: Simon Heeremans)

Maandelijkse rondleiding 
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Op 1 september, 
de eerste zondag van de maand 
is het weer mogelijk een boeien-
de rondleiding mee te maken op 
de buitenplaats Beeckestijn! Een 
deskundige gids voert belang-
stellenden niet alleen kort door 

het huis maar ook door de histo-
rische tuinen van dit zo mooi be-
waard gebleven ‘buiten.’ 
De rondleiding start om 14.00 
uur. Deelname kost 9 euro. Aan-
melden kan via het formulier op 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Presentatie over IJmuidense 
pleinen door Erik Baalbergen
IJmuiden - Vrijdag 30 augustus om 
15.00 uur geeft Erik Baalbergen, on-
der andere auteur van het boek ‘Ty-
pisch IJmuiden’ een lezing met als 
titel ‘Een rondje langs de pleinen 
van IJmuiden in verleden en heden’. 
,,Pleinen zijn altijd de plekken ge-
weest waar mensen samenkwa-
men en samenkomen, vaak om sa-
men iets te vieren, te herdenken of 
te doen’’, vertelt Erik; ,,Aan de hand 

van oude en recente foto’s neem ik 
het publiek mee langs de IJmuiden-
se pleinen en enkele hoogtepunten 
op die pleinen.” De rubriek Typisch 
IJmuiden in de Jutter en de Hof-
geest is deze week ook gewijd aan 
de IJmuidense pleinen.
De presentatie vindt plaats in 
Woonzorgcentrum Velserduin op 
de Scheldestraat 101. (foto: Erik 
Baalbergen)

Beste Velsenaren,
Het gaat er niet om of de nieuwe banken aan de haven of de Hee-
renduinenweg lekker zitten, RAUW vlees moet het opleveren,
Begrijp dat nou. IJmuiden Rauw.
IJmuiden probeert zich op de kaart te zetten. Dan zijn rauwe 
kunstwerken waar eventueel op gezeten kan worden voorde-
handliggender dan goed zittende banken.
Zo ook probeert de gemeente een groots opgezet Kust en Kli-
maatcentrum, met de in en in Hollandse, lees IJmuidense naam, 
Science Centre BRAK bij de kust realiseren.
Je weet wel van ‘Je BRAK voelen’ na een � inke avond doorzakken 
en BRAK water, dus niet zoet, niet zout. Vlees noch vis, niks eigen-
lijk dus. Goed gekozen naam toch?
Wil nog niet erg lukken, maar het komt er heus aan, want er zijn 
en worden forse bedragen uitgegeven aan publiciteit en onder-
zoek ten behoeve van RAUW en BRAK. Er zijn al heel wat knap-
pe koppen en organisaties die daar een aardige boterham aan 
verdiend hebben en nog steeds aan verdienen. En dat levert dan 
RAUW vlees opleverende banken op. Zoals het er nog steeds naar 
uitziet gaat het allemaal wel ten koste van het fantastisch draaien-
de natuur- en milieueducatieve Pieter Vermeulen Museum. Maar 
ja, je moet er wat voor over hebben. Je kunt je geld immers maar 
één keer uitgeven. Hoe zullen alle medewerkers van het Pieter Ver-
meulen Museum zich daar trouwens bij voelen? BRAK denk ik.
Dus, beste Velsenaren heb geduld en dan wordt IJmuiden RAUW 
en BRAK.  

Piet Paree
Santpoort-Noord    
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Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.

De beschikking betreft het opleggen aan Tata Steel IJmuiden B.V. van het 
juiste controleregime voor de emissiepunten van de Duconwassers van 
de Pelletfabriek, door het wijzigen van voorschrift 1.1.18 van het besluit 
van 4 september 2018 (zaaknummer 761695). 

In onderdeel c. van dit voorschrift is een eis opgenomen voor het  
controleren van de stofemissie vanuit de emissiepunten GZ 14.11 en  
GZ 14.21 van de Duconwassers van de Pelletfabriek, het zogenaamde 
controleregime. Een controleregime is een controlevorm voor de  
emissiepunten waarbij naast emissiemetingen ook emissie relevante  
parameters of ERP’s worden betrokken.

Uit aanvullende informatie van Tata ten aanzien van de storingsemissie, 
is gebleken dat het in voorschrift 1.1.18 van het besluit van 4 september 
2018 (zaaknummer 761695) opgenomen controleregime en de hieraan 
gekoppelde continue meetverplichting niet het juiste controleregime is. 

Met het wijzigen van voorschrift 1.1.18 wordt nu het juiste controle-
regime opgelegd, bestaande uit een jaarlijkse emissiemeting en  
relevante ERP’s.

Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Zaaknummer: 8992941

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.  
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder  
gepubliceerde ontwerp. 

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de 
dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl 
onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 

te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);
-  Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
-  de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1  

te IJmuiden;
- De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
-  De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3  

te Heemskerk;
-  het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk,  

Stationsplein 48 te Beverwijk. 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken  
na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift 
indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum,  
uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van  
dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) 
waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort  
de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens  
de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd  
aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de  
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden  
griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 
‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over 
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 
1400 (lokaal tarief).
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Verjaardag van buurman Henk 
groots gevierd door de buren
Driehuis - Zaterdag 24 augus-
tus werd de verjaardag van buur-
man Henk (83 jaar) groots gevierd 
door de bewoners van de Valeri-
uslaan en de Kriemhildestraat. 
Henk was aangenaam verrast 
door zoveel leuke aandacht.  Als 
man alleen is het prettig te we-
ten dat je aanwezigheid op prijs 
wordt gesteld. 
Deze prachtige zonnige augus-
tusdag begon met het opbou-
wen van het feestterrein door de 

feestcommissie ‘Vier Verjaardag 
Henk Groots’ en de broodnodige 
vrijwilligers. En zo hoort het ook 
want het is natuurlijk wel een ver-
jaardagsfeest waarbij nadere ken-
nismaking en saamhorigheid met 
Henk en zijn naaste buren ook 
een mooi bij e�ect was. 
Voor Henk was een barbecue ge-
regeld in pub quiz met de nodi-
ge cadeaus. Aangeboden door 
buren en ondernemers. Voor de 
buurtkinderen was een spring-

kussen.
De sfeer was prima en dat kon 
ook niet anders met een zonne-
tje, een heerlijke barbecue en 
muziek. Tot in de late uurtjes ging 
het feest door en de feestcom-
missie wil iedereen weer bedan-
ken voor de medewerking en de 
gezelligheid en zoals een buurt-
bewoner al beweerde ‘goed ver-
jaardagsfeest moet gewoonweg 
volgend jaar weer gebeuren!’ (fo-
to: aangeleverd)

Nederlands heren waterpoloteam
bij Velser Zwemvereniging
Velsen - Donderdag 29 augustus 
zal door de Velser Zwemvereni-
ging (VZV) het Nederlands He-
ren waterpoloteam worden ont-
vangen in zwembad De Heeren-
duinen.
Het team is volop in voorberei-
ding voor de Olympische spelen 
van Tokio in 2020. In deze voor-
bereiding op de kwali�catie voor 
de spelen gaat TeamNL langs 

verschillende kustplaatsen en 
zwem- en waterpoloverenigin-
gen om te werken aan hun team-
building en �theid. Laten ze nou 
ook stoppen bij zwem- en water-
polovereniging VZV!
Met behulp van hoofdsponsor, 
ENGIE services, onderdeel van 
ENGIE, is er een geweldig pro-
gramma bedacht waarin ze vol 
de aandacht hebben op techniek 

en ontwikkeling van de jeugd en 
senioren. Tijdens deze middag is 
er ook ruimte om de spelers vra-
gen te stellen en met ze op de fo-
to te gaan. Aan het eind van de 
dag vindt er een oefenwedstrijd 
plaats tussen heren 1 en TeamNL.
Kom gerust kijken!
Bekijk het volledige programma 
op www.velserzwemvereniging.
nl.

Sponsors gezocht:
Masja Keesman wint Muggenronde
Haarlem/Velserbroek - Voor de 
62e keer werd afgelopen week 
de Muggenronde verreden, een 
wielerkoers voor de jeugd van 9 
tot en met 15 jaar. De 14-jarige 
Masja Keesman uit Velserbroek 
is winnaar geworden en mag zich 
de Mug van 2019 noemen. Masja 
werd op 15 juni dit jaar vijfde tij-
dens het NK wielrennen voor de 
jeugd in haar leeftijdsklasse.

Eigenlijk is schaatsen haar meest 
favoriete sport, maar ook in �et-
sen blinkt Masja Keesmans uit. 
Dat blijkt uit de goede resulta-
ten die ze daarbij dit jaar behaald 
heeft, met een prachtige overwin-
ning in de Muggenronde als be-
kroning. Een topprestatie, die haar 
weer een stukje verder brengt in 
het waarmaken van haar droom. 
Dat de Haarlemse Muggenronde 
een mooie graadmeter is voor on-
ze jeugdige wielertalenten, blijkt 
wel uit het feit dat deelnemers het 
later soms ver schoppen in deze tak 
van sport. Bijvoorbeeld de beken-
de baanwielrenner Matthijs Büch-
li, in 2016 winnaar van een zilve-
ren medaille tijdens de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro. Hij zette in 
2004 en 2007 de Haarlemse jeugd-
koers op zijn naam. Bijzonder aan 
de Muggenronde is dat de deel-
nemers op hun eigen alledaagse 
�ets kunnen meedoen, waardoor 
zowel mountainbikes als stads�et-
sen, maar ook race�ets en opoe�et-
sen te zien zijn. De gratis deelname 

maakt het evenement voor ieder-
een toegankelijk.

Mede dankzij sponsor Mulcon Ser-
vices BV kan Masja nu verder gaan 
met trainen om een schaatstopper 
te worden. Ze traint onder leiding 
van haar grote schaatsheld Mar-
tin Hersman. Om de trainingskam-
pen te kunnen bekostigen, is Masja 
op zoek naar meer sponsors. Ook 
wordt op 14 september in het club-
gebouw van STS-KGM in Sassen-
heim het evenement ‘Schijt je rijk’ 
gehouden, waar mensen voor tien 
euro een kavel kunnen kopen en 
de uitwerpselen van een paard be-
palen welke deelnemer er met een 
mooie geldprijs vandoor gaat. De 
opbrengst van de ludieke loterij is 
uiteraard bedoeld voor het �nanci-
eel ondersteunen van het schaats-

team. Meer informatie over deze 
actie is op Facebook en Instagram 
onder trefwoord ‘STS-KGM Club-
selectie’ te vinden. (foto’s: aangele-
verd)

Gerard en Nelleke van Roode nemen afscheid:
Beeksma Banket krijgt nieuwe eigenaar

IJmuiden - Na 41 jaar nemen 
bakker Gerard van Roode en 
zijn vrouw Nelleke afscheid van 
Beeksma Banket. Aanstaande 
zaterdag draaien ze hun laatste 
werkdag, daarna wordt de sleu-
tel overhandigd aan Barry en 
Merel Pepping. Zij nemen het 
bedrijf over en zetten het op de-
zelfde voet voort. Vanaf woens-
dag zijn er speciale aanbiedin-
gen om de overname te vieren.

In 1978 trad Gerard van Roode 
in dienst bij de bakkerij, die toen 
nog door de heer Beeksma zelf 
werd gerund. De uit Overveen 
afkomstige Van Roode verhuis-
de naar IJmuiden en werkte met 
veel plezier in het bedrijf, dat hij 
in 2007 uiteindelijk zelf kon over-

nemen. Zijn vrouw Nelleke, toen 
nog werkzaam in de zorgsector, 
kwam ook in de zaak en samen 
met de toen al aanwezige mede-
werkers zetten ze het bedrijf suc-
cesvol voort. Gerard van Roode, 
inmiddels 63 jaar oud, vindt het 
na 41 jaar nu tijd om het rustiger 
aan te gaan doen. ,,Ik ben hier el-
ke dag met veel plezier naartoe 
gegaan en dat doe ik nog steeds. 
Maar het bakkersvak is best in-
tensief. Je staat de hele dag en je 
sjouwt soms met zware dingen. 
Vooral rond de feestdagen valt 
het me soms zwaar.’’

Over de continuïteit van de bak-
kerij hoefde hij zich geen zorgen 
te maken, want medewerker Bar-
ry Pepping had al eens aangege-

ven dat hij de zaak uiteindelijk wel 
zou willen overnemen. Pepping 
werkt inmiddels al jaren in het be-
drijf en ook zijn vrouw Merel is 
voor de klanten een vertrouwd 
gezicht. De overige medewer-
kers, onder wie twee dames die er 
al veertig jaar werken, blijven ge-
woon in dienst. Gerard van Roo-
de: ,,Het is een hele hechte groep. 
Mijn vader zei altijd ‘als je veel lief-
de geeft, krijg je ook veel liefde te-
rug’ en zo is het. Ik ben misschien 
als werkgever soms iets te sociaal, 
maar dat betaalt zich terug. Als er 
overgewerkt moest worden, was 
dat nooit een probleem voor het 
team.’’

Als aanstaande maandag de ou-
de en de nieuwe eigenaar bij de 
notaris hun handtekening zetten, 
breekt voor Gerard en Nelleke van 
Roode een nieuw tijdperk aan. ,,Ik 
heb veel hobby’s, maar dat zijn 
vooral zomerhobby’s, zoals gol-
fen, tuinieren en vissen’’, vertelt 
Gerard. Barry en Merel Pepping 
hebben inmiddels wat leuke ac-
ties in petto om de overname 
te vieren. ,,Er komt een Rad van 
Avontuur in de winkel te staan. 
Iedereen die volgende week van 
woensdag tot en met zaterdag 
voor tenminste twintig euro be-
steedt, mag daar een draai aan 
geven en maakt kans op lekkere 
extra producten.’’ Ook zijn er di-
verse aanbiedingen, die onder 
meer via de pagina’s van Beeksma 
Banket op Facebook en Instagram 
worden aangekondigd.

Overtuigende zege Telstar op Excelsior
Velsen-Zuid - Wat een start van het 
seizoen! Telstar heeft wederom een 
uitstekend resultaat geboekt. Na 
het gelijkspel tegen Jong AZ en de 
winst op FC Den Bosch werd ook 
Excelsior aan de zegekar gebon-
den. De Kralingers werden op een 
3-0 nederlaag getrakteerd. 

De Rotterdammers kregen in de 2e 
minuut de eerste mogelijkheid. Do-
gucan Haspolat schoot de bal voor-
langs. Even later legde Anass Najah 
twee Kralingers in de luren. Vanaf 
zestien meter haalde hij uit. De bal 
vloog over. In de 19e minuut pro-
�teerde Joël Zwarts van balverlies. 
Zijn inzet eindigde naast het Vel-
sense doel.
Na deze doelpoging probeerden 
Charlie Gilmour en Sven van Doorm 
met een afstandsschot Excelsior te 
verrassen. Zij mikten te hoog. In de 
36e minuut kwam Telstar op voor-
sprong. Een goedlopende aanval 
bracht uiteindelijk Sven van Doorm 
aan de bal. Hij bediende Reda Khar-
chouch. De spits schoot raak: 1-0. 
Twee minuten later was ook Senne 
Lynen dicht bij een tre�er. Zijn inzet 
ging net naast. Daarna brak het tijd-
stip Anthony Swolfs aan. Met een 
aantal uitstekende reddingen hield 
hij zijn ploeg op de been. 

Direct na rust deelde Telstar het eer-
ste speldenprikje uit. Een schot van 
Reda Kharchouch belandde in de 

handschoenen van keeper Damen. 
In de 58e minuut prijkte de 2-0 op 
het nieuwe scorebord. Reda Khar-
chouch zette vanaf de achterlijn 
de bal voor en Senne Lynen kop-
te raak. 
Negen minuten later kopte Re-
da Kharchouch uit een corner van 
Sven van Doorm op de paal. In de 
72e minuut kwam Telstar goed weg 
toen Sander Fischer de bal op de 
lat kopte. Zes minuten later was de 
rentree van Glynor Plet daar. Hij liet 
direct zijn voeten spreken. In de ex-
tra speeltijd ontfutselde Senne Ly-
nen de bal. 
Met een lange haal zette hij Glynor 
Plet aan het werk. De invaller ging 
een een-tweetje met Elayis Tavsan 
aan. Hij liep met de bal aan zijn voe-

ten richting het doel. Vier tegen-
standers weigerden in te grijpen. 
Alleen voor keeper Alessandro Da-
men faalde hij niet: 3-0. Niet veel la-
ter vond scheidsrechter Teuben het 
welletjes. Er was maar één club die 
de zege verdiende: Telstar. (tekst: 
Marja Korbee, foto: www.1963-pic-
tures.nl)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Redou-
an El Yaakoubi (61e min. 2. Shaquill 
Sno), 6. Frank Korpershoek, 8. Sen-
ne Lynen, 9. Reda Kharchouch (78e 
min. 29. Glynor Plet), 10. Melle 
Springer, 11. Anthony Berenstein, 
17. Sven van Doorm (89e min. 7. 
Elayis Tavsan), 18. Benaissa Bena-
mar en 21. Anass Najah.

Zelfhulpgroep Herstel IJmuiden
IJmuiden - De gespreksgroep 
Herstel IJmuiden is bedoeld voor 
iedereen met een psychische 
kwetsbaarheid die wil werken 
aan zichzelf. In de groep worden 
de dagelijkse problemen waar je 
tegenaan loopt in het leven be-
sproken. Het is �jn om ervaringen 
uit te wisselen en steun te vinden 
bij elkaar.
Door middel van thema’s en 
groepsgesprekken ben je in de 
groep bezig met je herstel, op zo-
wel persoonlijk als sociaal vlak. 

Herstel betekent niet per se, dat 
je helemaal genezen moet zijn. 
Herstel is een proces, waarbij het 
vooral gaat om jezelf leren ken-
nen: je eigen kracht, je kwalitei-
ten, je talenten.
De groep wordt begeleid door 
getrainde ervaringsdeskundigen 
die de veiligheid waarborgen en 
het groepsproces in goede banen 
leiden. Men maakt groepsafspra-
ken met elkaar om in vertrouwen 
en met een prettig gevoel alles te 
kunnen en durven delen.

Deze groep gaat van start op 
woensdag 11 september en is 
tot stand gekomen in samenwer-
king met Stichting Kansen en Zo. 
De groep komt één keer per 14 
dagen samen op woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur in 
buurtcentrum De Spil, Frans Hals-
straat 29 in IJmuiden. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelname  
van de groep.
Voor meer informatie en/of aan-
melding neem contact op met Lia 
Passant, l.passant@ggzingeest.nl.

Orgelconcert in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zaterdag 30 au-
gustus wordt in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 in IJmuiden een 
orgelconcert gegeven door de 
Apeldoornse organist Peter Ei-
lander. Eilander studeerde op 
het conservatorium in Zwolle bij 
Dorthy de Rooy (orgel) en Ep-
ke de Jong (piano). Daarna volg-
de hij interpretatielessen bij Nico 
Waasdorp en Jan Bonefaas. 
Als concertorganist speelt Peter 
Eilander zowel in Nederland als 
in het buitenland. Zo concerteer-
de hij in Amerika, België, Duits-
land, Engeland, Frankrijk, Hon-
garije, Ierland (Dublin), Letland 
(Riga), Rusland (St. Petersburg) 
en Spanje. Hij is als dirigent ac-

tief bij een aantal koren en als do-
cent is hij verbonden aan het Mu-
ziek Onderwijs Centrum te Holten 
en heeft hij een uitgebreide les-
praktijk. Peter Eilander heeft een 
groot aantal CD’s op zijn naam 
staan waaronder een viertal met 
alle orgelsonates van Alexand-
re Guilmant, opgenomen op be-
roemde Franse orgels. Tijdens het 
concert in IJmuiden bespeelt hij 
de beide orgels in deze kerk met 
werken van onder andere Bach, 
Händel, Guilmant en Asma. Het 
concert begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Wel wordt na 
a�oop een deurcollecte gehou-
den ter bestrijding van de onkos-
ten. (foto: aangeleverd)



Brandstofkorting!*

Bij Total 
Velsen-Zuid

Brandstofkorting!*
25 cent per

liter=+

De korting 
geldt bij 

aankoop van

een waskaart 

van €10,-.

*Korting wordt gegeven op Total’s landelijke adviesprijs.

Mini-festivals 
en wandelen  
met een geit
Bezoek één van de vele 
waterliniemusea zoals 
Forteiland Pampus, 
Fort bij Vechten of 
Geofort. In Gorinchem 
droom je weg bij de 
mooiste liederen van 
Jacques Brel of swing 
je de pan uit met Voice 
of Holland winnaar 

Dennis van Aarssen tijdens het Lingehaven concert. 
Het vestingstadje Nieuwpoort is decor voor een heuse 
buitenbioscoop. De allerkleinsten kunnen naar de 

peuterbioscoop op Fort Werk IV in Bussum.  
Slot Loevestein staat in het teken van het vlechters-
festival en op Werk aan de Waalse Wetering kan je  
terecht voor een unieke excursie “wandelen met geiten”.  
Fort Waver-Amstel serveert een driegangendiner omlijst 
door live-muziek. Funk, soul, jazz en latin vind je op  
Werk aan het Spoel in Culemborg tijdens Band in de Tent. 
Zwaardvechten, levend stratego en talloze foodstrucks 
kom je tegen op Fort Kijkduin in Den Helder. Liever een 
mysterie ontrafelen? Kom dan naar de recent geopende 
cryptograaf escaperoom in Fort C te Muiden (met 
korting!). 

Open Monumentenweekend
Op zaterdag 14 en zondag 15 september staan  
excursies en rondleidingen centraal vanwege  

Open Monumentenweekend. Ga op pad met een gids 
van Staatsbosbeheer op de forten Ruigenhoek en 
Rijnauwen. Stap op Fort Giessen op de trekpont over 
de gracht en bekijk de gerestaureerde loopgraaf. Ga 
naar De Kromhout Kazerne in Utrecht en bezoek Fort 
Vossegat. Er zijn doorlopend rondleidingen op het terrein, 
er rijden militaire voertuigen rond en de foto-expositie 
laat zien welke forten nog meer bij de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie horen. Bekijk het kruitmagazijn op Fort bij 
Abcoude. Ook Fort Orten in Den Bosch en de Isabella 
Kazerne (Vught) zijn open voor publiek. 

European Fortress Day  
september 2019
Nederland is niet het enige land met forten en 
verdedigingslinies. Overal in Europa staan forten, 
bunkers, kastelen en vestingsteden die een bezoek 
meer dan waard zijn. In september is het daarom ook 
Europese Fortendag. Bezoek bijvoorbeeld in Frankrijk één 
van de 12 UNESCO Werelderfgoed locaties van Vauban; 
Arras Citadelle ligt op slechts 3,5 uur rijden van Utrecht. 
www.europeanfortressday.eu

Bijna één groot  
UNESCO Werelderfgoed!
Nederland telt 10 waterlinies; 
verdedigingslinies bestaande uit forten en 
bunkers met een ingenieus systeem van dijken 
en sluizen. Eén daarvan “De Stelling van Amsterdam”  
is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. En een andere 
grote waterlinie “de Nieuwe Hollandse Waterlinie”  
is genomineerd voor de status van Werelderfgoed  
als uitbreiding op die Stelling van Amsterdam.  
Naar verwachting zullen deze twee linies in 2020  
één groot Werelderfgoed vormen. 

festivals, buitenfilms, theater op 
de forten en waterlinies 
7 - 15 september 2019

Nederland telt meer dan 150 forten die doorgaans onderdeel waren van verdedigingslinies. Linies die de vijand 
tegen moesten houden door opzettelijk land onder water zetten met behulp van een ingenieus systeem van dijken 
en sluizen. Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 september staan de poorten van deze forten, vestingsteden en 
bunkers open voor publiek. Met festivals, buitenfilms, theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk 
lekker eten op de prachtigste locaties. Verleng de zomer, kom naar het Fortenfestival! www.fortenfestival.nl



Wij zijn ook te volgen via: Balletje slaan? Huur bij ons een baan!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl
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In zwembad De Heerenduinen is het 
aquasportseizoen weer van start gegaan.

- Aquajoggen - Aquarobic en Aquarobic 55+
- Aquabootcamp - Aquagym 55+ - Aquavaria - Trimfit

Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl 

1 september  Sporthal Zeewijk in Beweging
 www.sportloketvelsen.nl

8 september Pierloop Velsen
 www.pierloop.nl

20 september Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl
 
28 september Markt Thuis in de Toekomst
 www.marktthuisindetoekomst.nl

5 oktober IJmuiden Kust Trail
 www.mudsweattrails.nl 

Weg met die vakantie kilo’s

In het schooljaar 2019-2020 
start SportSupport met een 
nieuwe activiteit:
Bewegen op het schoolplein

Bewegen op het schoolplein 
is een naschoolse activiteit 
voor kinderen uit groep 3 t/m 
6 van verschillende scholen 
in IJmuiden. Leuke spelletjes 
zoals stoepranden, touwtje springen, tikkertje, verstoppertje, maar ook bekende 
sporten zoals voetbal en basketbal worden op een speelse manier aangeboden. 
Gemeente Velsen en SportSupport willen op deze manier kinderen uit de wijk 
stimuleren meer buiten te spelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
Buurtsportcoach Jerry van Akkeren gaat op maandagmiddag, direct na schooltijd 
deze bekende sport- en spelactiviteiten organiseren op het schoolplein. Ga naar 
de website www.sportpasvelsen.nl om aan te melden of te kijken waar en wan-
neer de activiteiten worden georganiseerd.

Bewegen op het schoolplein

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag 
met als thema ‘samen bewegen’. De week ervoor 
vinden er in de gemeente verschillende activiteiten 
plaats met als doel meer aandacht voor Alzhei-
mer. Buurtsportcoach Annelies Visser organiseert 
in samenwerking met ontmoetingscentrum De 
Zeestroom een wandelactiviteit voor kwetsbare 
ouderen met een haperend brein. Vanaf De Zee-
stroom wordt er een wandeling naar zwembad De 
Heerenduinen gemaakt waar vervolgens ‘Vergeet 
Mij Nietje’ zaadjes worden gezaaid. 

Week van de Alzheimer

Begin september zal de nieuwe 
Sportgids Velsen op alle basisscholen 
in Velsen worden uitgereikt.

Alweer voor het tweede jaar is er heel 
veel sportaanbod te vinden in deze 
vernieuwde brochure. De Sportgids is 
bedoeld om de kinderen tot en met 
groep acht kennis te laten maken met 
verschillende sporten.
Diverse sportverenigingen bieden een 
diversiteit van kennismakingslessen 
aan. De gids is rijk gevuld met sporten 
zoals o.a. atletiek, judo, klimmen, krav 
maga, dansen en fietscrossen.

Verder staat er informatie in over leuke 
buitenschoolse sportactiviteiten zoals 
Sportmix en de Schoolsportkalender. 
De Sportmix wordt in bijna elke wijk of 
dorp gegeven en kost € 1, - tot € 3, - per keer.
Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website www.sportpasvelsen.nl

De nieuwe Sportgids is uit!

Zaterdag 28 september wordt van 11.00-16.00 uur voor de eerste keer de “Markt 
Thuis in de Toekomst Velsen” georganiseerd.

De gemeente stimuleert inwoners om langer zelfstandig te blijven wonen, maar 
weten inwoners wel wat er allemaal nodig en mogelijk is om langer zelfstandig te 
kunnen blijven wonen?
Sportloket Velsen zal ook aanwezig zijn op deze markt. Bezoek onze kraam in de 
Burgerzaal van het Stadhuis.

Kijk voor meer informatie op www.marktthuisindetoekomst.nl

Markt Thuis in de Toekomst 
Velsen 2019

Zondag 8 september 2019 organiseert de Pierloop Velsen een scholenloop met 
een jeugdloop van 2,4 km (t/m groep 8) en een guppenloop van 850 meter 
(t/m 8 jaar). Dit jaar start de Pierloop bij het Apollohotel aan de Seaport Beach in 
IJmuiden. Nieuw is dat er rondom de startlocatie veel activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd. De start is vanaf 10.30 uur met daarvoor een muzikale 
warming-up.
Alle basisscholen uit de gemeente Velsen kunnen aan deze loop meedoen.
De inschrijving is inmiddels gestart. 
 
Kijk voor meer informatie op www.sportpasvelsen.nl

Pierloop – scholenloop!

De nieuwe Schoolsportkalender 2019-2020 is voor 
de zomervakantie  naar alle scholen in de gemeente 
Velsen verstuurd. 
Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht 
van het aanbod van schoolsportactiviteiten waar-
voor elke school zich kan inschrijven.
Informatie over, inschrijvingen, spelregels, 
speelschema’s zijn te vinden via de website www.
sportpasvelsen.nl

Schoolsportkalender 
2019-2020

Zaterdag 5 oktober start de derde editie van de IJmuiden Kust Trail bij zwembad De 
Heerenduinen.
Op het programma staan trails van 3 afstanden: 15 – 20 of 30 km die allemaal over 
de paden van het prachtige Nationaal Park Kennemerland gaan.
De IJmuiden Kust Trail is een samenwerking van terreinbeheerder Natuurmonu-
menten en organisator MudSweatTrails, waarbij nauw wordt samengewerkt met 
zwembad De Heerenduinen, dat als start-en finishlocatie dient.

Door de ligging aan de duinen en de mogelijkheid voor deelnemers om na afloop 
te zwemmen is het zwembad een uitstekende uitvalsbasis voor deze Trails. De 
routes zijn een afwisseling van strand, duinpannen, duinmeren, de klimmen (Bre-
derdodeberg) en mooie singletracks die het Nationaal Park Zuid Kennemerland rijk 
is, vergezichten en doorgangen door bunkers in het duingebied.

De inschrijving is inmiddels van start. 
Kijk voor meer informatie op www.mudsweattrails.nl/ijmuiden_kust_trail

Schrijf je in voor de IJmuiden Kust Trail

Het sportseizoen is weer begonnen. Huur bij ons online heel eenvoudig een 
gymzaal, sporthal, tennisbaan, hobby-/vergaderruimte.

Ga naar www.sportloketvelsen.nl en bekijk de beschikbaarheid van een sporthal 
of gymzaal, reserveer online en betaal direct per iDEAL. De sleutel is tegen een 
borg van € 15, - af te halen in Sporthal IJmuiden-Oost. Voor het afhalen en retour-
neren kunt u een afspraak maken met onze accommodatiebeheerder.

Hoe kan een reservering worden gemaakt?
• Ga naar: www.sportloketvelsen.nl
• Kies de button: online reserveren
• Klik een accommodatie aan en kies de gewenste datum en het tijdstip
• Klik op reserveren: log in met je account of registreer je account wanneer je er     
  nog geen hebt.

Online sportaccommodatie huren
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FysioMove opent nieuwe praktijk
in Velserbroek!
Velserbroek - De praktijk voor fysiotherapie Fy-
sioMove was voorheen gevestigd in sportcen-
trum Ben Rietdijk, dat onlangs na faillissement is 
gewisseld van eigenaar.
 ‘Ondanks het feit dat de sportschool een door-
start maakt hebben wij gekozen om toch te ver-
huizen’, aldus Bernards, mede-oprichter van Fy-
sioMove. ‘Op de nieuwe locatie kunnen we ons 
aanbod � ink vergroten, het aantal behandelka-
mers is verdubbeld en we hebben de beschik-
king over een eigen sportruimte van 90 m2 die is 
ingericht met gloednieuwe apparatuur’ vervolgt 
hij zijn verhaal. 

Naast fysiotherapie en manuele therapie kan 
men bij de praktijk ook terecht voor o.a. onco-
logische revalidatie, dry needling en diverse be-
weegprogramma’s. Daarnaast zal de hydrothera-
pie voortgezet worden in zwembad de Heeren-
duinen in IJmuiden.
 
Per 1 september 2019 zal de nieuwe praktijk  ge-
vestigd zijn aan de Zeilmakerstraat 10 te Velser-
broek. Kijk voor meer informatie op www.fysio-
move.com of stap gerust even binnen!
FysioMove, Zeilmakerstraat 10, 1991 JC Velser-
broek, tel.: 023 230 21 73. (foto: aangeleverd)

Gezellige scholenloop tijdens Pierloop
De Pierloop is een begrip in de 
regio. Al jaren lopen honderden 
atleten een rondje door IJmui-
den op weg naar het strand. De 
een kiest voor de 15 kilometer 
en een ander vindt 5 kilometer 
al ver genoeg.
Het leuke aan de Pierloop is dat 
er ook altijd speciale aandacht is 
voor de jongere lopers. De scho-
lenloop is het eerste evenement 
in het nieuwe schooljaar waar-
bij de leerlingen van de Velsen-
se scholen zich op sportief ge-
bied kunnen meten met elkaar. 
Het is een bonte verzameling 
van scholentenues, waarbij de 
ene school wel 50 deelnemers 
heeft en een andere misschien 
niet meer dan 15, maar de ge-
drevenheid en gezelligheid is er 
niet minder om.
Zo had de school van Matthijs 
Ho� and, de Bosbeekschool, vo-
rig jaar niet zo veel deelnemers, 
maar het waren blijkbaar wel al-
lemaal snelle lopers, zodat ze tot 
hun grote verrassing met een 

tweede prijs naar huis mochten 
gaan. Matthijs zelf werd bij de 
jeugdloop 3e. Zelf zegt hij hier-
over: ,,Ik was slechts 3 seconden 
langzamer dan nummer twee, 
maar ik had lekker gelopen en 
was trots op mijn tijd.’’ Matthijs 
heeft al drie keer mee gedaan 
met de Pierloop: ,,Ik vind het 
leuk om hard te lopen, maar het 
is niet mijn sport. Ik zit op voet-
bal en vind het leuk om af en toe 
een loop te doen.” Op de vraag 
of hij dit jaar weer meedoet, ant-
woordt hij met een glimlach dat 
hij zich al lang ingeschreven 
heeft.

Dit jaar start de Pierloop op 
zondag 8 september vanaf een 
nieuwe locatie, de Kennemer-
boulevard bij het Apollohotel. 
Rondom het startterrein zullen 
er allerlei leuke activiteiten voor 
kinderen georganiseerd wor-
den. Om 10.30 is de start van 
de Guppenloop over 850 me-
ter voor leerlingen tot en met 8 

jaar en om 10.45 start de Jeugd-
loop over 2,4 kilometer voor de 
leerlingen tot en met 12 jaar. Er 
zijn bij beide lopen prijzen voor 
de eerste drie jongens en meis-
jes. Alle deelnemers krijgen een 
mooie medaille en een verras-
sing. En alsof dat nog niet ge-
noeg is, zijn er nog prijzen voor 
de snelste scholen en wordt 
er onder de scholieren een te-
goedbon voor een paar hard-
loopschoenen verloot. Het win-
nen van prijzen is natuurlijk leuk, 
maar het plezier in het lopen 
staat bij de scholenloop van de 
Pierloop voorop. Hoe gezellig is 
het om vaders en moeders hun 
kleine kinderen te zien begelei-
den en onder luid applaus van 
opa’s en oma’s binnen zien te ko-
men. Het gaat om het uitlopen 
en dat is al een feest op zich.
De inschrijving voor de Guppen-
loop en de Jeugdloop verloopt 
via de scholen. Nadere informa-
tie is te vinden via scholenloop@
pierloop.nl, (foto: aangeleverd)

 

Begin het schooljaar goed! 
 

 

Huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding en bijles  
op alle niveaus en in alle vakken 

 
in het centrum van Santpoort en op het Ichthus Lyceum in Driehuis 

 
Broekbergenlaan 48A, 2071 EW Santpoort-Noord 

Bel 023 539 26 64 of kijk op www.studyconsultancy.nl 
 

Velsen is een sportieve en actieve gemeente. Verenigingen, onderwijs, gemeente en com-
merciële organisaties bieden een breed aanbod van sportieve activiteiten voor jong en 
oud. Nu de schoolvakanties ten einde zijn gaan ook de sporten weer volop van start. De 
Pierloop op 8 september is natuurlijk een sportief feest waar heel Velsen bij betrokken is!
In deze special laten verenigingen en organisaties zien wat ze zoal te bieden hebben in dit 
nieuwe sportieve seizoen in de gemeente Velsen.

Zeilmakerstraat 10 • 1991 JC Velserbroek
Tel. 023-2302173 • www.fysiomove.com

Praktijk voor fysio- en manuele therapie Velserbroek

Per 1 september openen wij de deuren van onze 
nieuwe locatie op de Zeilmakerstraat 10 in Velserbroek

Snel fi t en pijnvrij? FysioMove beschikt over 
een groot aanbod aan sportfaciliteiten waardoor 

wij u een gericht revalidatieprogramma 
kunnen aanbieden! 

Therapieën:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Revalidatie
• Hydrotherapie

• Sportfysiotherapie
• Oncologische revalidatie
• Samenwerking met:
   - Echografi e - Diëtetiek

Ma t/m vr 8:00 - 19:00 uur. Zaterdag op afspraak. Zondag gesloten
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Creative 
Productions

Muziek 
    Theater 
         Musical

O P E N  D AG !
1  s e p t em b e r  1 0 : 0 0  -  1 4 : 0 0   

D r i ehu i z e r k e r k w e g  3 4 A  D r i ehu i s  
w w w . ko e l p r o du c t i o n s . n l

l e s s e n   
p r o j e c t e n  
ev e n em e nt e n .  

a l l e  l e e f t i j d e n

Open dag bij KOEL
Driehuis - Ook bij KOEL creative productions 
gaat het nieuwe seizoen van start. Komende zon-
dag kan er alvast een kijkje genomen worden op 
de hoofdlocatie in Driehuis, waar de meeste mu-
ziek-, theater- en musicallessen bij dé muziek-
school van Velsen zullen plaatsvinden. 
Het lesaanbod is erg divers, vertelt Eline Schmidt: 
,,We bieden zes dagen per week lessen voor al-
le leeftijden. Voor kids vanaf 1 jaar is er bijvoor-
beeld de cursus Muziek op Schoot, en voor 60 
plussers is er de revueclub GRIJS. Voor alle leef-
tijden daartussen hebben we privé muziekles-
sen, maar ook bandlessen en het nieuwe KOEL 
Orkest. Ook zijn er verschillende Musicallessen 

voor diverse leeftijden”. Ook buiten de lessen om 
is er in het gebouw De 3Klank in Driehuis van al-
les te beleven. “We organiseren o.a. jamsessies, 
concerten en voorstellingen in onze theaterzaal. 
Daarnaast is er dit jaar een echte eindvoorstel-
ling voor leerlingen in de Stadsschouwburg. Op 
28 juni 2020!” 

De Open Dag van KOEL is op zondag 1 septem-
ber, van 10.00 tot 14.00 in gebouw De 3Klank. 
Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis. Meer infor-
matie over het aanbod en evenementen vind je 
terug op www.koelproductions.nl.
(foto: aangeleverd)

Reactie van Rob, een tevreden klant:

Objectief meetbaar afslanken 
onder begeleiding ….. ? Ja, doen!
Velserbroek - Net als de meeste 
mensen die tobben met hun ge-
wicht, heb ook ik in de loop der 
jaren wel zo’n beetje alles gepro-
beerd. En hoewel ik al m’n hele le-
ven regelmatig sport (2 à 3 keer in 
de week) bleven de onsjes, pon-
den en kilo’s er aan plakken naar-
mate de jaren op de kalender een 
steeds hoger getal aangaven. Ik 
heb een zittend beroep (de he-
le dag) en afgezien van die 2 of 
3 keer sporten in de week zit ik 
ook ‘savonds en in het weekend 
veel omdat ik “zit-hobbies” heb 
(muziek luisteren, lezen, tekenen, 
etc). 
Nu kun je jaar in jaar uit de ruim-
te die naast je in de spiegel over-
blijft steeds kleiner zien worden, 
constateren dat je kleren steeds 
sneller krimpen, en het cijfer op 

de weegschaal steeds verder zien 
toenemen, en denken “ach, ik ben 
al 56 wat maakt mij het uit”. Maar 
als je daar geen vrede mee hebt, 
er chagrijnig van wordt en zo’n 
beetje alles al geprobeerd hebt, 
kun je ook naar de Afslankstudio 
in Velserbroek gaan !

De twee foto’s die ik gemaakt heb 
van de eerste en de laatste be-
handeling. De eerste begin mei 
2019:  Ruim 105 kilo, vetpercenta-
ge van bijna 23 % en een BMI van 
bijna 29. Nu ben ik vrij groot en 
fors gebouwd maar dat zijn geen 
cijfers om trots op te zijn!
Na zes Coolipo Twin 8 behande-
lingen, een streng Bio HCG-di-
eet en drie aanvullende Cryoli-
polyse – behandelingen, mag 
het resultaat (9 augustus 2019) 

er zijn: ruim 14 kilo lichter, vet-
percentage naar beneden tot on-
der de 17%, en m’n BMI genor-
maliseerd naar 25. Qua centime-
ters is m’n taille ook enorm afge-
nomen, maar daar weet ik de de-
tails niet meer van (iets van 15 cm 
ofzo). Dat hoeft ook niet want ik 
zie het in de spiegel! (PS. Rob is 43 
cm. kwijt. )
 
Let wel: Dit gaat niet vanzelf. Ik 
heb echt heel strikt het BIO HCG-
dieet gevolgd (2 x 12), en ook 
nu nog drie maanden na het be-
gin eet ik nog grotendeels vol-
gens het uitgangspunt van dit 
dieet. Heel veel groente en fruit, 
geen brood/pasta/rijst, koolhy-
draat-arme producten. Wel zorg 
ik voor een gebalanceerd dieet 
door vezelrijke vervangende pro-

ducten te eten en veel eiwit-
ten (ook in de vorm van poe-
ders en repen) om mijn spier-
massa op peil te houden. 
Daarnaast sport ik nog steeds 
veel en sta bijvoorbeeld iede-
re uur op van achter m’n bu-
reau en loop/ren zo’n beet-
je alle trappen op en af die er 
in ons gebouw te vinden zijn. 

Moet je wat printen, zoek de 
verste printer op. Moet je naar 
het toilet, pak er eentje die 
een paar verdiepingen hoger 
staat !
Afslankstudio Velserbroek, 
en met name Karin, bedankt 
voor alles !

Rob, een tevreden klant.
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Woensdagavond 4 september 
van 20.00 tot 21.00 uur

Introductie les met demonstratie 
Tai Chi (geen kosten)

Kom kijken/meedoen, geen kosten
Makkelijk zittende kleding en zaalschoenen is gewenst. 

Nieuwe start woensdag 11 september 
O.l.v. Tai Chi Leraar Jan Langedijk

Adres: Blinkertpad 3, locatie Beatrixschool   
Info.: 0255 536556 • E-mail: j.langedijk@planet.nl  

Kijk op www.taichikennemerland.nl  

Tai Chi les in Haarlem 

Demonstratie op 4 september:
Nieuwe reeks lessen 
Tai Chi in Haarlem
Haarlem - Op woensdag 11 september start in 
de grote zaal van de Beatrixschool aan het Blin-
kertpad 3 een nieuwe reeks lessen Tai Chi. Een 
week eerder, op woensdag 4 september, wordt 
een gratis introductieles verzorgd met een de-
monstratie Tai Chi. Bezoekers kunnen op deze 
avond zelf meedoen met de les.

Tai Chi is een manier van leven die door de Chi-
nezen al duizenden jaren in praktijk wordt ge-
bracht. De letterlijke vertaling van Tai Chi is al-
lerhoogste verheven, het komt neer op het ver-
beteren en vooruitgaan in de richting van het 
onbegrensde. De Chinezen zochten destijds al 
naar het hoogste in het menselijk lichaam. Op 
hun unieke manier hebben zij dit doel bereikt. 
Ze ontwikkelden een systeem van lichaams-

oefeningen, dat volledige gezondheid bevor-
dert. De langzame beweging van Tai Chi ver-
groot het concentratievermogen en heeft een 
diepe uitwerking op het innerlijk. Door regel-
matig te oefenen worden de gewrichten soe-
pel en leren de spieren zich meer en meer te 
ontspannen. De Tai Chi concentratieoefenin-
gen versterken de geestelijke kracht van het 
lichaam. Het zijn individuele oefeningen, niet 
prestatiegericht en door hun zachtheid ook op 
hoge leeftijd nog uit te voeren.

Het beoefenen van Tai Chi is een gezonde en 
leerzame bewegingsleer, maar ook heel gezel-
lig met veel oosterse hoogtepunten. In elke les 
komen Tai Chi, Chi-Kung, zelfverdediging, ont-
spanningsoefeningen en meditatie aan bod. 

Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind 
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport 
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.

De lessen worden gegeven door een erkende le-
raar. De reeks bestaat uit twaalf lessen, alle deel-
nemers ontvangen bovendien een lesmap. Ieder-
een die op 4 september wil deelnemen aan de in-
troductieles, wordt verzocht om schoenen mee te 
nemen die geschikt zijn voor in de zaal. Uitgebreide 

informatie is op www.taichikennemerland.nl te vin-
den, een e-mail sturen naar j.langedijk@planet.nl is 
ook mogelijk. Of bel: 0255 536556. De introductie-
les begint om 20.00 uur en zal een uur duren. (foto: 
aangeleverd)





ZONDAG 8 SEPTEMBER

850 METER GUPPENLOOP
2,4 KM JEUGDLOOP

5 KM RECREATIELOOP
10 KM RECREATIELOOP
15 KM RECREATIELOOP

nieuw 
parcours

INSCHRIJVEN: WWW.PIERLOOP.NL
START: APOLLO HOTEL IJMUIDEN SEAPORT BEACH

HAARLEM

nieuw 
parcours 

foodcourt

muziek

Swier

Op zondag 8 september 
wordt voor de 27e keer de 
Pierloop Velsen georgani-
seerd. De oorsprong van 
deze loop was de viering 
van het 25-jarige bestaan 
van het stadhuis van de ge-
meente Velsen in 1990. Er 
werd toen een Plein, Pier, 
Pleinloop georganiseerd. 
Vorig jaar beleefde de Pier-
loop een succesvolle her-
start na twee jaar afwezig-
heid en dit jaar is de loop 
onderdeel van het RSM 
loopcircuit waar bv ook 
de halve van Haarlem en 
de Grachtenloop deel van 
uitmaken. Nieuw dit jaar 
zijn de start en finish aan 
de Kennemerboulevard in 
IJmuiden aan Zee en zal 
het Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach de thuisba-
sis van de loop zijn. Sinds 
de herstart in 2018 is Cor-
nelis Vrolijk hoofdsponsor 
van het hardloop evene-
ment.

Pierloop Velsen 2019
Door het verplaatsen van start en � nish 
naar de prachtige omgeving van het 
Apollo Hotel aan de Kennemerboule-
vard zijn er dit jaar nieuwe parcoursen 
uitgezet voor alle afstanden waarbij re-
kening is gehouden dat deelnemers aan 
de 10 en 15 km wel door de Marconi-
straat willen lopen.

Rondom start en � nish is er muziek en 
Apollo Hotel realiseert naast het hotel 
een foodcourt met oa een BBQ zodat 
toeschouwers zich dit jaar niet hoeven 
te vervelen tijdens het wachten op de 
atleten. Kinderen kunnen geschminkt 
worden en afhankelijk van het weer zul-
len er nog meer activiteiten zijn.

Voor de jeugd t/m 12 jaar zijn er twee af-
standen uitgezet rondom de Kennemer-
boulevard, verder zijn er dus volledig 
nieuwe 5, 10 en 15 km parcoursen uit-
gezet. Vooral de parcoursen van de 10 
en 15 km laten de deelnemers alle ge-
zichten van IJmuiden zien: strand, dui-
nen, stad en haven. Op de 15 km is er dit 
jaar geen aparte Atletiek Unie wedstrijd-
loop, maar Run2day Haarlem (sponsor 
van het RSM loopcircuit) stelt waarde-
bonnen beschikbaar voor de eerste 3 
dames en heren op zowel de 5, 10 als 15 
km. Voor de jeugd worden er door Run-
2day Haarlem door middel van loting 
op startnummer meerdere waardebon-
nen beschikbaar gesteld, goed voor een 
paar hardloopschoenen.

De Pierloop Velsen wordt dit jaar geor-
ganiseerd door stichting Pierloop Velsen 
in samenwerking met de gemeente Vel-
sen, atletiek vereniging Suomi, Sport-
Support Kennemerland en Apollo Hotel 
IJmuiden Seaport Beach en wordt mo-
gelijk gemaakt door hoofdsponsor Cor-
nelis Vrolijk BV en een aantal regiona-
le bedrijven die de Pierloop ondersteu-
nen met een donatie of een materiele 
bijdrage. Dit jaar zijn dat DeTimmerfa-
briek.com, Iskes Towage & Salvage, Zee-
haven IJmuiden, Oliehandel Klaas de 
Boer, Silver Star Agencies, Kloosterboer, 
KVSA BV, Subway IJmuiden, Albert Heijn 
IJmuiden, Swier VOF, Uitprinten.nl en 
Run2day Haarlem.

Om de organisatie in goede banen te 
leiden is er een enthousiast team vrij-
willigers dat de Pierloop Velsen organi-
seert. Op de dag zelf worden zij onder-
steund door nog eens ruim 100 vrijwil-
ligers die op persoonlijke titel of via een 
vereniging of organisatie zoals de IJmui-
der Reddingsbrigade, Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers, Zeeverkennersgroep 
Nannie van der Wiele en Rode Kruis af-
deling IJmond komen helpen.
De organisatie kan nog altijd verkeersre-
gelaars of andere vrijwilligers gebruiken 
voor het mogelijk maken van dit jaar-
lijkse hardloop evenement. Geïnteres-
seerden kunnen mailen naar verkeersre-
gelaar@pierloop.nl of vrijwilliger@pier-
loop.nl.

Er is voldoende parkeergelegenheid be-
schikbaar bij de Kennemerboulevard 
op de (betaald parkeren) parkeerplaats 
van het Kennemerstrand. Voor al on-
ze deelnemers is er op vertoon van het 
startnummer een speciaal tarief over-
eengekomen met de beheerder van de 
parkeerplaats van 4 euro voor een uit-
rijkaart van de parkeerplaats. Voor al-
le vrijwilligers die met de auto komen 
verzorgt de organisatie een gratis uitrij-
kaart.
 
Online inschrijven is nog mogelijk t/m 
dinsdag 3 september via de website 
www.pierloop.nl.
Na-inschrijving kan daarna alleen nog 
op zondag 8 september in het Apollo 
Hotel aan de Kennemerboulevard, van-
af 9.15 uur tot een kwartier voor de start. 
Voor de tijdwaarneming wordt gebruik 
gemaakt van chips in het startnummer 
en via de website van Racetimer Europe 
kan iedereen direct na zijn of haar � nish 
live de uitslag bekijken.

Wij als organisatie hopen op goed hard-
loop weer en dat u in grote getale mee-
doet aan of dat u als toeschouwer aan-
wezig zult zijn bij deze vernieuwde edi-
tie van de Pierloop Velsen.

Marco de Boer
Namens de Organisatie Pierloop Velsen

SPORTEN IN VELSEN
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Nieuw seizoen start 1 oktober:

Tenniscentrum Velserbroek 
weer open
Velserbroek - Tennisliefhebbers kunnen zich 
opmaken voor het nieuwe winterseizoen. Van-
af 1 oktober kan in Tenniscentrum Velserbroek 
weer volop getennist worden. Het complex telt 
zes tapijtbanen, het is nu al mogelijk om een vas-
te baan te huren voor het komende seizoen, dat 
loopt van 1 oktober tot en met 8 april.

Het winterseizoen beslaat 26 speelweken, maar 
naast de reguliere baanverhuur worden ook di-
verse 
Competities georganiseerd. De deelnemers hier-
aan spelen om de veertien dagen een wedstrijd 
van een uur met hun vaste partner. Zo worden 
twaalf wedstrijden gespeeld, het speelschema 
ontvangen de deelnemers voor aanvang van de 
competitie. Voor de dames is er een competitie 
op woensdag- en vrijdagochtend en op zondag-
avond De heren en de spelers van het gemengd 
dubbel komen op zondag vanaf 13.00 uur in ac-
tie. Daarnaast is er op donderdag een dames-
competitie die elke week speelt. Er is nog plaats 

voor een herendubbelkoppel, niveau 7, een ge-
mengd koppel, niveau 7/8 en een dameskoppel 
voor de donderdag (elke week), niveau 7/8. Be-
langstellenden wordt verzocht zo spoedig mo-
gelijk te reageren. Op zaterdagavond is de hal na 
19.00 beschikbaar om zelf een toernooi te orga-
niseren. Leuk voor een bedrijven-, club- of fami-
lietoernooi! Verder wordt in de periode rond de 
kerstdagen het traditionele kersttoernooi voor 
dubbels georganiseerd. Na oktober is het ook 
mogelijk om losse banen te huren. Tennislessen 
voor zowel jeugd als volwassenen worden ge-
geven door Tennis Organisatie Velsen onder lei-
ding van John Biersteker en Roderick Franken. 
Tenniscentrum Velserbroek is uitgerust met ei-
gen kleedkamers en een gezellige kantine. Kijk 
op www.tcvelserbroek.nl voor meer informa-
tie of bel tijdens kantooruren naar nummer 023 
5201020.
Speci� eke informatie over de tennislessen kan 
via john@tennisvelsen.nl worden opgevraagd. 
(foto: aangeleverd)

50% korting
op contributie 1e jaar, voor elk nieuw jeugdlid

Profiteer van onze 
doorlopende kortingsactie!

Kom
voetballen bij 

IJVV Stormvogels!

Word lid van deze prachtige vereniging in IJmuiden. 
107 jaar jong en altijd bruisend, onderscheiden met de 

Koninklijke Erepenning. Ook enorm veel andere activiteiten 
voor jong en oud, jongen en meisje en een gratis 
te bezoeken eigen voetbalschool. De mini’s (onze 

allerjongsten) betalen al jaren het eerste seizoen slechts 
€15,- voor een heel seizoen.

Meld je aan via het inschrijfformulier op www.stormvogels.
nl, kijk hier ook voor meer informatie en/of kom eens kijken 

op ons sportpark. Mail jeugdsecretaris@stormvogels.nl
of bel met onze technisch jeugdcoördinator

Dave Binkhorst 06-24336102.

Hofgeester Eijnde 20 • 1991 AX Velserbroek
Telefoon 023-5201020

www.tcvelserbroek.nl

TENNISLESSEN
Speciale actie voor de jeugd 

(geboren 2010 of later) € 25,00 voor 
10 lessen in tenniscentrum 

Velserbroek door Tennis 
Organisatie Velsen o.l.v. John Biersteker

Inschrijfformulieren via www.tcvelserbroek.nl
of mail naar john@tennisvelsen.nl

TENNISLESSEN

 25,00 voor 

WINTERCOMPETITIE
Dames-, heren- en gemengd dubbel, 

verschillende niveaus en dagen
Speel 12 x een wedstrijd van een uur 

met een vaste partner. 

SCHRIJF SNEL IN!
NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

info@tcvelserbroek.nl

TOERNOOI ORGANISEREN?
Zaterdagavond vanaf 19.00 uur 
is het mogelijk de hal te huren

VANAF 1 OKTOBER
WEER OPEN!

Vaste baanhuur 2019/2020
Reserveer nu voor 
het winterseizoen

(1 oktober- 8 april)

Informeer tijdens kantooruren naar de mogelijkheden
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30 AUGUSTUS
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00 tot 
13.00 uur.

Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro per 
persoon.

Pieter Vermeulen Museum is ge-
sloten tot en met 22 september 
in verband met opbouw nieuwe 
tentoonstelling.

Arts Henk Snijders vertelt over 
beschermengel(en) in de Bos-
chbeek in Santpoort. In verband 
met beperkt aantal plaatsen 
graag aanmelding vooraf op tel. 
06-12904044. (foto: aangeleverd)

Presentatie over IJmuidense 
pleinen door Erik Baalbergen in 
Woonzorgcentrum Velserduin, 
Scheldestraat 101 in IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur. (foto: Erik 
Baalbergen)

Orgelconcert door Peter Eilander 
in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis. (foto: aange-
leverd)

Jubileumconcert organist Willem 
van Twillert in de Grote Kerk, Wij-
kertoren in Beverwijk. Aanvang 
20.00 uur. (foto: aangeleverd)

31 AUGUSTUS
Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat. Van 09.00 tot 16.00 uur.

Boeken-, platen- en verzamel-
markt op het Nielenplein in 

Heemskerk, 09.00-16.30 uur. 

Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro per 
persoon.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum is ge-
sloten tot en met 22 september 
in verband met opbouw nieuwe 
tentoonstelling.

Audities musical American Idi-
ot bij Oberon (14-21 jaar) in het 
Olympiagebouw aan de Olympi-
aweg 17 te Alkmaar. Aanmelden 
kan via oberontheater.nl/audi-
ties, je ontvangt dan alle informa-
tie. (foto: Norbert Reijngoud)

Literaire stadswandeling door Be-
verwijk om 14.00 uur met Jacob 
Brakenho� van het Historisch Ge-
nootschap Beverwijk. Aanmel-
den via bibliotheekijmondnoord.
nl. Verzamelpunt om 13.55 uur bij 
klantenservice  bibliotheekvesti-
ging Beverwijk aan het Kerkplein.

Afscheid nemen van vertrekkend 
bakker Ad Ketels. Er is gelegen-
heid van 17.00 tot 19.00 uur af-
scheid te nemen bij het �liaal aan 
het Zeewijkplein.

1 SEPTEMBER

Open dag bij KOEL creative pro-
ductions van 10.00 tot 14.00 uur 
in gebouw 3Klank, Driehuizer-
kerkweg 34A in Driehuis. Meer in-
formatie: www.koelproductions.
nl (foto: aangeleverd)

Sporthal Zeewijk in Beweging. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur zullen 
er wisselende demonstraties zijn 
van verschillende verenigingen.

De bekende dichter, tekstschrij-
ver en predikant ds. Sytze de Vries 
zal voorgaan in de kerkdienst in 
de Dorpskerk van Wijk aan Zee. 
Aanvang 10.00 uur. (foto: aange-
leverd)

▲

Jaarmarkt in Zandvoort van 10.00 
tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keu-
ze om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. 
(foto: aangeleverd)

Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro 
per persoon. Maandelijkse rond-
leiding door het huis, maar ook 
door de historische tuinen. Start 
14.00 uur. Aanmelden via formu-
lier op www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.

Roofvogelexcursie op de �ets 
georganiseerd door IVN Zuid-
Kennemerland. Deelname gra-
tis, vooraf aanmelden niet nodig. 
Verzamelen bij Informatieboer-
derij Zorgvrij, Genieweg 50 Vel-
sen-zuid. Aanvang 11.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Optreden Cigale in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. Van 
11.00 tot 12.00 uur, Ruïne is open 
vanaf 10.30 uur. (foto: aangele-
verd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Hutten bouwen op de buiten-
plaats van Leyduin in Vogelen-
zang. Van 13.30 tot 15.30 uur. Ver-
trekpunt Gasterij Leyduin, 7 mi-
nuten lopen vanaf de parkeer-
plaats, Woestduinweg 4. Aanmel-
den via www.gaatumee.nl (foto: 
Wim Apswoude)

Open huis bij muziekvereni-
ging Soli, Kerkpad 83, Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
(foto: Simon Heeremans)

Conservatorium Amsterdam, ta-
lenten in de dop presenteren zich 
in kerkje Stompe Toren in Spaarn-

woude. Aanvang 14.00 uur, toe-
gang gratis.

Lezing over de ontwikkeling van 
de eerste atoombom in Fort Veld-
huis, Genieweg 1 in Heemskerk, 
14.00 uur. Het fort is open van 
11.00 tot 17.00 uur.

Jamsessie met Crazy Old in Ca-
fé De Gri�oen, Frans Naerebout-
straat 9 in IJmuiden. Vanaf 16.00 
uur. (foto: aangeleverd)

2 SEPTEMBER
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord. 

Legpuzzelruilbeurs in Wijkcen-
trum voor Ouderen in Zeewijk. 
Van 10.00 tot 11.00 uur.

3 SEPTEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-

len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Theatergroep Nomade speelt his-
torisch theaterstuk ‘Willem van 
Oranje’ tot en met 7 september in 
de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 24,50 euro inclusief be-
zichtiging en expositie ruïne. (fo-
to: aangeleverd)

4 SEPTEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 

0255-522330.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel. Rondleiding 
over ‘De Sleepvaart’. Van 14.00 tot 
15.30 uur. Rondleiding is, na beta-
ling van entree of museumkaart, 
gratis. 

Pieter Vermeulen Museum is ge-
sloten tot en met 22 september 
in verband met opbouw nieuwe 
tentoonstelling.

Theatergroep Nomade zie 3 sep-
tember.

5 SEPTEMBER

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek én in Bibliotheek IJmui-
den van 10.30 tot 12.00 uur. (foto: 
Pixabay)

Theatergroep Nomade zie 3 sep-
tember.

Revolutionair nieuws van Bakker van Vessem
Van Vessem bakt brood met 
quinoa en zeewier uit Zeeland
Velsen/regio - Bij bakker Van 
Vessem is nu brood verkrijg-
baar met quinoa en zeewier uit 
Zeeland. Bakker Jos liet zich tij-
dens een reis door die provin-
cie inspireren door de gezon-
de grondstoffen die er ver-
bouwd worden. Lekker en ge-
zond brood, dat in feite bestaat 
uit niets meer dan lokale gra-
nen, desem en een pietsje zout.

Eigenlijk is dit handgemaak-
te busbrood een hoogstand-
je onder de broodsoorten van 
bakker Van Vessem. Het wordt 
geproduceerd volgens tradi-
tionele kneedprocessen, met 
de hand verwerkt, lang gere-
zen en met stilstaande lucht 
gebakken. Het brood bevat de 
gezondste en lekkerste eigen-
schappen die er zijn. De loka-
le granen tarwe en quinoa wor-
den duurzaam geteeld op Hol-
landse bodem en gemalen in 
de windmolen te Santpoort.  
De quinoa wordt toegevoegd 
als ‘kookstuk’ met een waterop-
name van wel vierhonderd pro-
cent. Hierdoor blijft het brood 
op een natuurlijke manier vers.

De zeewiersoort die wordt ge-
bruikt is een zogenaamde 
duurzaam geteelde royal kom-
bu. Matthijs van Zeewaar is 
productiedirecteur en heeft 
bakker Jos geïnspireerd. Dit 
zeewier is een volledig natuur-
lijke combinatie van voedings-
stoffen en smaak. Doordat de 
vijfde smaak umami al van na-
ture in het product aanwezig is, 
voegt bakker Van Vessem nog 
maar heel weinig zout toe. Het 
zeewier wordt geproduceerd in 
Nationaal Park de Oosterschel-
de. Deze soort onderscheidt 
zich door een rijkdom aan vi-
tamines A, E, B12, magnesi-
um, ijzer en calcium. Hierdoor 
draagt dit broodje bij aan een 
mooiere wereld. 

De volkoren granen van tar-
we en quinoa zorgen voor een 
goede darmwerking. Boven-
dien bevat quinoa van natu-
re weinig gluten. Zeewier van 
Zeewaar bevat zeer veel vita-
mines en mineralen. Door de 
lange fermentatietijd van ten-
minste twaalf uur worden vita-
mines en vezels beter opgeno-

men in je lichaam en gluten be-
ter afgebroken. Het brood kent 
geen onnodige toevoegingen 
zoals verbetermiddelen, vetten 
of suiker en bevat minder zout. 
Al het gebruikte water is gevita-
liseerd. Het brood, dat zich ken-
merkt door een krokante korst 
en spekkige kruim, wordt ge-
maakt in verschillende smaken; 
natuur en meerzaden,maar tij-
delijk tijdens de Zeeuwse we-
ken ook de ‘Hollands Volkoren 
Zeewaar’.
Bakker Jos zet zich hoogstper-

soonlijk in voor een mooie-
re wereld, waarbij de doelstel-
ling voor volgend jaar is dat in 
de bakkerij alles geheel CO2-
neutraal gebakken wordt.  De 
bakkerij wordt hiervoor dit jaar 
nog voorzien van meer dan 
duizend vierkante meter aan 
high performance zonnepane-
len, met een totale opbrengst 
van meer dan 100.000 kWh. 
De branders van de oven kun-
nen hiermee van voldoende 
stroom worden voorzien. (fo-
to’s: aangeleverd)

Matthijs van Zeewaar

Bakker Jos





Waterwet, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking  
verlenging watervergunning onttrekken grondwater  
bouwkuipen (cluster 51)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens  
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij  
een ontwerpbeschikking ingevolge de Waterwet van de Inspectie  
Leefomgeving en Transport namens de minister van Infrastructuur  
en Waterstaat ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlengen van de 
watervergunning van 11 juli 2017, kenmerk 142262. Deze heeft betrekking 
op het onttrekken van grondwater in de vijf tijdelijke bouwkuipen van  
de nieuwe sluishoofden. Het betreft een verlenging van de duur en de  
hoeveelheid van de grondwateronttrekking. De definitieve beschikking 
zal een tijdelijke instandhoudingstermijn hebben tot en met 31 maart 2021.

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het 
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis 
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, 
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaart-
functie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot 
deel van Noordwest-Nederland.

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 9142333

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van 
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland 
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het  
vast stellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van  
Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten 
van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg 
dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als  
bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 30 augustus tot  
11 oktober 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen 
en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 

te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);
-  Inspectie Leefomgeving en Transport, Graadt van Roggenweg 500 te 

Utrecht (op afspraak, met de heer A. van Breemen of de heer E.R.A. 
Lamers, via telefoonnummer 088-489 00 00);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerp-
beschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website 
www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden 
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator vergunningen  
Nieuwe Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. 

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen 
naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke  
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die 
beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de  
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de  
definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en  
Herstelwet van toepassing.

M A A K  V A N  J E 
H U I S  J O U W 

D R O O M H U I S !

Te koop:
Satelietschotel 150,-, boeddhabeeld 
100,-, doos vol kunstbloemen 10,-, 
doos voorraadbussen 10,-, kerstman 
op muziek 5,-, 2 sierkussens 10,-. Tel: 
0255-757228
Te koop:
Kleine bagagewagen, 1 mtr. lang, 
0,80 br. 0,40 d. 150,-, Batavus Old 
Dutch, trom. rem, 3 versn. 150,-, huis-
houdtrap 10,-. Tel: 06-23524668
Te koop:
Wie zoekt een groot formaat 
kattenbak dicht- model (over 
compleet), 15,-. Tel: 06-15499001

Te koop:
Fietszitje bobike achter compleet 
met alle bevestigingen, leeftijd 
9 mnd. tot 3 jr., i.g.st. 30,-. Tel. 
023-5254462
Te koop:
6 grenen eetkamerstoelen tirolersteil 
10,- p.st. 6 voor 50,-. Tel. 06-16143388
Te koop:
Fiets, wielmaat 24, moet opgenknapt 
worden 15,-. Tel: 06-49656411
Te koop:
Doos met restanten nederlandse 
postzegels in doosjes, boekjes e.d. 
Prijs 20 euro. Tel. 06-41804330

Gevraagd:
Plastic mepal groen expresso kopjes 
welke u op de ko� erbakverkoop 
velserduinplein 26/8 te koop had. Tel. 
06-40979999
Te koop:
20” kinder� ets zeeblauw, model 
opoe� ets, met 3 versnellingen, 
verlichting, standaard, i.z.g.st. 145,-. 
Tel. 023-5254462
Aangeboden:
Aangeboden: de eerste vier delen 
van de zeven zussen, lucinda riley, 
samen 25,-. Tel. 023-5380560

Gratis afhalen:
Polyest. Vijverwaterval lg. 2m, 
polyest. Vijver l-vorm, lg. 2m x 2m, br. 
80 cm, d. 35/60 cm. Tel. 023-5386393
Te koop:
Dekbedovertreksets, 2 pers. katoen 
100% nw. nog in verpak. à 10,-, 
DonaldDuck, div. jaargangen en losse 
nummers à 0,20. Tel: 06-39021243
Te koop:
Amerikaanse krant uit 1969 van de 
maanlanding 50,-, vlees snijmachine 
electr. Als nw. 35,-, pracht sallandse . 
Tel. 06-37484917

Te koop:
Klokkenservies, 6 pers. jaren ‘60, 
ontbijt, gebak, Nutricia of Friesche 
Vlag, compl. 50,-, ook losse delen.
Tel: 023-5390914
Aangeboden:
Gratis af te halen, welk beginnend 
kapster heeft nog permanentwik-
kels, watergolf rollen nodig.
Tel: 06-12874950
Te koop:
Fietszitje bobike achter compleet 
met alle bevestigingen, leeftijd 9 
mnd. tot 3 jr., i.g.st. 30,-.
Tel. 023-5254462

Te koop:
Satelietschotel 150,-, boeddhabeeld 
100,-, doos vol kunstbloemen 10,-, 
doos voorraadbussen 10,-, kerstman 
op muziek 5,-, 2 sierkussens 10,-. Tel: 
0255-757228
Te koop:
Kleine bagagewagen, 1 mtr. lang, 
0,80 br. 0,40 d. 150,-, Batavus Old 
Dutch, trom. rem, 3 versn. 150,-, huis-
houdtrap 10,-. Tel: 06-23524668
Te koop:
3-del. vazenset 200,-, koets met 
gouden paarden 100,-, fototoesel 
met hoes 50,-. Tel: 0251-224306
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Velsen wint 14e Hannie Spronk toernooi
Driehuis - Donderdag 22 augus-
tus beten het organiserende Vel-
sen en HFC Edo de spits af op het 
14e Hannie Spronk toernooi. Edo 
o.l.v. coach Sven Roomeijer heeft 
afgelopen jaar een metamorfo-
se ondergaan. Wat spelers zijn 
vertrokken en daar zijn jongelin-
gen voor in de plaats terug geko-
men, dat resulteerde dat Edo nog 
wel wat aan het zoeken is naar de 
juiste formatie. Velsen dat voor 
het eerst in de historie uitkomt in 
de Hoofdklasse probeert verder 
te borduren op het afgelopen sei-
zoen, met de wens een goed jaar 
te draaien. In de selectie verlieten 
Gutteling en Greveling de club en 
verhuisde smaakmaker Dors naar 
België, maar wist men zich te ver-
sterken met een aantal nieuwko-
mers, dat overigens nog niet al-
lemaal acteerden op dit toer-
nooi. Met de gelouterde Martin 
Haar aan het roer, probeert Vel-
sen zich dit jaar dus staande te 
houden in de Hoofdklasse. Velsen 
nam direct het initiatief en dit re-
sulteerde in een penalty die werd 
gemist door Mischa Plug, ech-
ter was het Zeno van Ooijen die 
voor de rust de 1-0 aantekende. 
Na rust liep Velsen verder uit naar 
3-0 via Kloosterboer en wederom 
van Ooijen. De overwinning tel-
de direct mee voor de Midwest-
cup. Na a�oop werd direct gestart 

met de 2e wedstrijd. VSV trad aan 
tegen Stormvogels. Een leuke 
aantrekkelijke wedstrijd waarbij 
Stormvogels er met de zege van-
door ging, 3-2. 
Op zondag 25 augustus werd het 
5e veteranen toernooi gehouden. 
7 teams streden op de velden van 
Velsen om de prijs van het ‘Good 
Old’ toernooi. Deelnemende 
ploegen waren de teams van Vel-
sen, VSV, Stormvogels, SVIJ, IJmui-
den, Edo en de Vrienden van Han-
nie. Het werd een zeer geslaagd 
toernooi, waarbij een aantal ex-
toppers zich nog in de kijker wis-
ten te spelen. Gezien de reacties, 
kan het haast niet anders dat de 
organisatie, bestaande uit Her-
man Berg en Marcel Looij hierop 
verder zullen borduren. Hopelijk 
is Terrasvogels er dan ook weer 
bij. Overigens kende dit toernooi 
een verrassende winnaar: De 
Vrienden van Hannie. Met 6 ge-
speeld 18 punten, waren zij de 
overtuigende kampioen van de-
ze editie.
Na a�oop van bovengenoemd 
toernooi, namen de eerste elftal-
len het weer tegen elkaar op.
De wedstrijd om de 3e/4e plaats 
werd gespeeld door de teams 
van VSV en Edo. VSV kende nog 
wat vakantiegangers en had een 
zeer jonge ploeg die niet opge-
wassen was tegen de mix die Edo 

daar tegenover zette. De einduit-
slag werd dan ook 4-1 voor de 
Haarlemmers, maar iedereen had 
weer minuten in de benen.
De �nale werd gespeeld op het 
hoofdveld van Velsen. Het was 
de gastheer die de titel verdedig-
de tegen Stormvogels. De bal lag 
er al snel in. Na een voorzet van 
Scholten was het nieuwkomer Ri-
chie Agyapong die de bal binnen 
kopte. Velsen speelde slordig, te-
gen een mix team van Stormvo-
gels, die de dag ervoor al op het 
eigen complex het Zilveren Traw-
ler toernooi had gespeeld. Velsen 
wist voor rust nog wel de 2-0 te 
scoren via een schot van van Ooij-
en. Na rust aan beide kanten wat 
wissels, wat het spelbeeld niet ten 
goede kwam, maar dat kwam ook 
door de hitte. Toch wist Velsen 
in de slotfase nog de score op te 
voeren naar 4-0, door doelpunten 
van Agyapong en Scholten. Na af-
loop was er de prijsuitreiking ver-
richt door organisator Herman 
Berg en Han Spronk. Aanvoerder 
Remco van Dam, mocht de wis-
selbeker in ontvangst nemen. Al 
met al een zeer geslaagde 14e 
editie van het Hannie Spronktoer-
nooi, waarbij Velsen en de organi-
satie weer konden terugkijken op 
een mooie dag, met dank aan de 
deelnemende teams. (foto: aan-
geleverd)

Bijeenkomst met dokter Henk Snijders:
Deel ervaringen over beschermengelen
Santpoort-Noord - Bescherm-
engelen, bestaan die echt? Ieder-
een heeft wel eens een moment 
in zijn leven waarop iets moois 
gebeurt. Iets waar je bijvoor-
beeld recent al over droomde. 
Toeval? Een samenloop van om-
standigheden? Of het werk van 
onze beschermengel? 
Dokter Henk Snijders komt op 
vrijdag 30 augustus naar restau-

rant Boschbeek aan de Wüstel-
aan 75 om over dit thema te 
spreken. De homeopathisch arts 
maakte in de loop der jaren din-
gen mee die hem tot het besef 
brachten dat er beschermenge-
len voor hem aan het werk zijn. 
,,Niet in de eerste plaats mijn ei-
gen verhaal is hierbij belangrijk’’, 
licht hij toe. 
Hij vervolgt: ,,Het is vooral te 

doen om herkenning te vinden 
bij de toehoorder(s), hoe heeft 
deze ook, bewust of onbewust, 
engelenervaringen gehad?’’ 
De bijeenkomst vindt vrijdag-
avond vanaf 19.30 uur plaats en 
is, in verband met het beperk-
te aantal zitplaatsen, uitsluitend 
toegankelijk op basis van reser-
vering. Hiervoor kan worden ge-
beld naar nummer 06 12904044.

Kraam huren of plek op vrijmarkt 
reserveren voor Pinkenweekend Naaldkerk

Santpoort-Noord - In het ka-
der van het Pinkenweekend 
2019 wordt op zaterdag 12 okto-
ber van 09.00 tot 14.00 uur rond 
de Naaldkerk de jaarlijkse markt 
gehouden. Voor deze jaarlijkse 
markt zijn marktkramen te huur, 
rond de kerk worden ongeveer 

twintig extra kramen neergezet. 
De huur voor deze kramen be-
draagt € 30,00 (inclusief borg).

Ook vindt tijdens de jaarlijkse 
markt bij de Naaldkerk de twee-
de kindervrijmarkt plaats rond 
de kerk. De kindervrijmarkt wordt 
ook gehouden van 09.00 tot 
14.00 uur. Een gezellige dag voor 
kinderen, ouders, opa’s, oma’s en 
veel publiek die de markt tijdens 
het Pinkenweekend bezoeken.
Kinderen (begeleiding is toege-
staan) kunnen een plaats reser-
veren. Er zijn slechts 14 plekken 
(plastic bouwzijltje van 2 bij 3) be-
schikbaar. Het is niet toegestaan 
op eigen gelegenheid op de 
stoep plekken te reserveren. In-
richten van je gereserveerde plek 
kan op 12 oktober vanaf 08.00 
uur. Voor het reserveren van de 
plek moet 10 euro borg betaald 
worden, deze borg krijg je bij 
vertrek weer retour. Aanmelden 
kan tot en met 10 oktober, maar 

wees er op tijd bij want vol is vol. 
Je kunt je plek voor de kindervrij-
markt reserveren door te mailen 
naar vrijmarkt@olvab.nl . 
Het Pinkencomité van de Naald-
kerk organiseert het Pinkenweek-
end voor de 86ste keer. Bij de spe-
ciale ‘kerkkramen’ en de gehele 
boekenmarkt komt de opbrengst 
rechtstreeks ten goede aan het 
onderhoud van het kerkgebouw. 
Er blijft altijd geld nodig om de 
kerk in goede staat te behouden 
voor de komende generaties.
Wie belangstelling voor een 
kraam heeft, kan zijn of haar 
naam, adres en telefoonnum-
mer doorgeven via het email- 
adres kraam@olvab.nl (geef daar-
bij aan wat je wilt gaan verkopen) 
of door te bellen met Job Schoorl 
06-10891029. 
Meer informatie is ook op www.
olvab.nl  te vinden. De Naaldkerk 
is te vinden aan de Frans Net-
scherlaan 12 te Santpoort-Noord. 
(foto: Jaap Schoen)

offieoc tend ociaal i tea
IJmuiden - Elke eerste donder-
dag van de maand zijn belang-
stellenden van harte welkom op 
de ko�eochtend die door het 
Sociaal Wijkteam georganiseerd 
wordt in de Bibliotheek Velsen. 
De ene maand is er een thema, de 
andere maand geen. Deze don-
derdag, 5 september, komt de co-

ordinator van Buurtbemiddeling 
Martine Heeremans langs om uit-
leg te geven. ‘Wat is buurtbemid-
deling, wanneer kun je het inzet-
ten en wat levert het op?’ zijn vra-
gen die men aan haar kan stel-
len. Het eerste kopje ko�e/thee 
kost 1 euro, het tweede kopje is 
gratis. De ko�eochtend is van 

10.30 tot 12.00 uur in de Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16. Is 
men deze donderdag verhinderd, 
dan kan men altijd de volgende 
maand aansluiten. Voor meer in-
formatie kan contact worden op-
genomen met Elisabeth Hoekstra 
van het Sociaal Wijkteam via 088-
8876970.

VelsenDe vele gezichten van
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Santpoort - Ze mag dan wonen 
in Beverwijk, de 48-jarige Neeltje 
van Zandwijk is voor een aantal 
inwoners van de gemeente Vel-
sen een bekende verschijning. El-
ke dinsdag �etst ze door weer en 
wind naar dorpshuis Het Terras in 
Santpoort-Noord om een maal-
tijd te bereiden voor een groep 
senioren en mensen met een be-
perking. Als dochter van een ca-
fébaas is het horecawerk haar 
met de paplepel ingegoten. Neel-
tje: ,,Mijn vader had Goofy’s Bar, 
het café op de hoek van de Alk-
maarseweg en de Kuikensweg 
in Beverwijk. Tot mijn zestiende 
heb ik boven de zaak gewoond. Ik 
had het graag over willen nemen, 
maar die droom ging niet door.’’
 
Ruim acht jaar geleden kwam 
Neeltje in contact met de beheer-
der van wijkcentrum De Driehoek 
in Driehuis, waar een kookproject 
voor senioren draaide. ,,De man 
die daar kookte werd ziek, toen 
heb ik mijn hulp aangeboden.’’ In-
middels doet ze dit werk in Sant-
poort-Noord en is ze de vaste kok 
op dinsdag. ,,Wat ze op de lijst 
zetten, maak ik klaar. Ik begin om 
09.30 uur met het doen van de 
boodschappen en meestal ben ik 

rond 14.30 uur klaar. Tenzij ik al-
leen ben, dan wordt het wel eens 
een half uurtje later.’’ In de zo-
mermaanden werd niet gekookt, 
maar: ,,Ik ben blij dat de vakantie 
voorbij is. Die mensen elke week 
gezellig met elkaar te zien eten, 
dat doet mij ook goed.’’

Eventueel overblijvende spijzen 
worden door Neeltje verpakt in 
bakjes, die de gasten kunnen 
meenemen naar huis. ,,Als er dan 
nog wat over is, breng ik dat langs 
bij mensen die het goed kunnen 

gebruiken.’’ Inmiddels werkt ze 
sinds een half jaar in loondienst 
voor een thuiszorgorganisatie. ,,Ik 
werk daar 32 uur, maar kom niet 
aan mijn dinsdag!’’ Neeltje werkt 
ook als vrijwilliger achter de bar 
in buurthuis De Spil in IJmuiden. 
,,Als mensen me nodig hebben, 
sta ik altijd klaar. Soms zeggen ze 
wel eens dat ik wat meer aan me-
zelf moet denken. Maar er zijn al-
tijd mensen die het veel slechter 
hebben dan ik.’’ En die horeca-
droom? ,,Die hoop ik ooit nog te 
kunnen realiseren.’’

Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilli-
gers. Vel uren worden wekelijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden gedaan. Uit res-
pect en waardering van deze vrijwilligers zijn Landgoed Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrij-
willigerswerk Velsen (onderdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project gestart. Als onder-
deel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger in deze krant geportretteerd. Vandaag is dat Neel-
tje van Zandvoort.

a den  t eede op  ip op
Velserbroek - De 11-jarige Jay-
den is in het Engelse Blackpool 
zondag tweede geworden in de 
categorie Popping. Op het on-
derdeel All Styles wist hij beslag 
te leggen op de vijfde plaats. 
Eerder dit jaar werd de Velser-
broeker al Nederlands kampi-
oen. Nu was hij, in zijn laatste va-
kantiedagen, naar Engeland af-
gereisd voor deelname aan het 
internationale evenement. Don-
derdag stond hij daar voor het 
eerst op de dansvloer, voor de 
preselectie in de categorie Pop-
ping, waar hij het schopte tot de 
allerlaatste ronde. 
Zaterdag waren de preselecties 
voor All Styles en uit 75 deelne-
mers eindigde Jayden dus bij 
de beste vijf. Vervolgens werd 
het een zeer haastige terug-
reis, want het tijdschema van 
het evenement was gewijzigd, 
waardoor hij om 16.30 uur nog 
op de dansvloer stond, terwijl 
om 19.00 uur de terugvlucht ge-

pland was. 
Het is uiteindelijk allemaal ge-
lukt, met een grote trofee is Jay-

den op tijd en trots huiswaarts 
gekeerd. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto: Ursula Langeveld)

Gieteling Open Gemengd 2019: 
inschrijving is nog open
Velsen-Noord - Van donderdag 12 
tot en met zondag 22 september 
wordt het 5e Gieteling Open Ge-
mengd gespeeld. Dit gebeurt op 
de kunstgrastennisbanen van TC 
de Gieteling. Deze liggen op het 
prachtige sportpark Rooswijk in 
Velsen-Noord.
Een van de laatste zomertoernooi-
en voordat door velen de zaal weer 
wordt opgezocht. Een mooie gele-
genheid om nog iets aan de ran-
king te doen, of gewoon gezellig 

te tennissen tegen niet clubleden.
Hoewel het competitieve karakter 
uiteraard centraal staat, gaat dit bij 
het GOG alleen in combinatie met 
gezelligheid via een uitgebreid 
randprogramma.
Met de medewerking van veel van 
onze leden zal de gezelligheid ge-
durende het hele toernooi op ons 
park te vinden zijn.
Inschrijven kan nog tot 6 septem-
ber via www.toernooi.nl. Dit kan in 
alleen in het Gemengd Dubbel in 

de categorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+, 
7-35+, 7-50+, 8-17+ en 8-35+. Heb 
je geen partner, wellicht kan ons 
GO-bemiddelingsbureau dan wat 
betekenen. Schrijf dan een mailtje 
naar tcdegieteling@hetnet.nl.
De wedstrijdleiding probeert bij 
de indeling in voor- en �naleweek-
end zoveel mogelijk rekening te 
houden met deelname aan club-
kampioenschappen en najaars-
competitie. Zie ook www.tennis-
clubdegieteling.nl.
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Sponsorprijs Vissenloop uitgereikt

Velsen - Op zondag 19 mei werd 
door KWF Kankerbestrijding af-
deling Velsen voor de vijfde keer 
het wandelevenement Vissen-
loop georganiseerd. Een inmid-
dels heel bekend wandelevene-
ment, met vorig jaar maar liefst 
2.200 deelnemers en een record-
opbrengst voor KWF Kankerbe-
strijding van 60.000 euro.

Aan dit wandelevenement is te-

vens een sponsorprijs verbonden 
die kan worden gewonnen door 
een individu, een groepje wande-
laars of een familie die, buiten het 
inschrijfgeld, het hoogste bedrag 
aan  sponsorbijdrage bijeen weet 
te brengen. 
Dit jaar waren de gelukkige prijs-
winnaars Maurice en Fabien Thijs-
sens uit IJmuiden.

Voor de beide jonge heren een 

spannend moment met een ont-
vangst op het hoofdkantoor van 
DFDS Seaways in IJmuiden, één 
van de hoofdsponsors van de Vis-
senloop.  Uit handen van de direc-
teur van DFDS, Teun Wim Leene, 
ontvingen zij de benodigde reis-
papieren voor twee personen die, 
tot hun verbazing en grote vreug-
de, bestaat uit een 4-daagse ste-
dentrip inclusief overnachtingen 
naar Engeland. Gezien hun leef-
tijd moet deze reis wel onder be-
geleiding van een volwassene 
plaatsvinden. ,,Maar daar komen 
we wel uit’’, zei Teun Wim tegen 
mevrouw Thijssens die haar zo-
nen begeleidde.
Op de vraag van Fred van Dam, 
voorzitter van het bestuur van 
KWF Kankerbestrijding, afdeling 
Velsen of zij komend jaar weer 
deelnemen aan de Vissenloop, 
volgde een volmondig ‘ja’.

Die zesde Vissenloop zal wor-
den gehouden op zondag 17 mei 
2020. Dus wandelliefhebbers, 
noteer deze datum alvast in uw 
agenda. (Joop Waijenberg)

DCIJ opent nieuw seizoen met 
Kerst de Jong toernooi
Velsen - Na een zomerstop van 
drie maanden gaat vrijdag 30 
augustus het nieuwe seizoen 
van Damclub IJmuiden (DCIJ) 
van start. Zowel jeugdleden als 
senioren spelen in De Jan Cam-
pertschool aan de Driehuizer-
kerkweg in Driehuis een toer-
nooi dat vernoemd is naar wij-
len erevoorzitter Kerst de Jong. 
De jeugd speelt van 19 tot 20 
uur, waarna de senioren tot on-
geveer 23 uur doorgaan. Ook 
niet-leden zijn van harte wel-
kom. Meer informatie is terug 
te vinden op de website en Fa-
cebookpagina van Damclub 
IJmuiden.
Bij de senioren is ook oud-lid Ca-
sper Remeijer van de partij. Re-
meijer, die tegenwoordig speelt 

voor titelkandidaat Van Stigt 
Thans uit Schiedam, werd afge-
lopen seizoen bij zijn debuut op 
het NK verrassend vijfde. Met 
dit resultaat heeft hij een plaats 
in het Nederlands team, dat in 
september aan het EK landen-
teams in Italië meedoet, afge-
dwongen.  Verder doet Haar-
lemmer Stefan Stolwijk, die in 
2017 het Oudejaarstoernooi 
van IJmuiden won, mee. De af-
gelopen jaren was het echter 
steeds een DCIJ’er die de hoog-
ste groep van het Kerst de Jong 
toernooi won. Stijn Tuijtel, Mar-
tin van Dijk, Kees Pippel en Jesse 
Bos zullen zich ook dit jaar weer 
in de strijd om de podiumplaat-
sen mengen. Ook wordt er veel 
verwacht van Krijn ter Braake, 

die vorig seizoen clubkampi-
oen wist te worden. De over-
all winnaar is echter degene die 
het hoogste gemiddelde haalt, 
waardoor ook winnaars van la-
gere groepen een kans maken.
Het toernooi is echter voor-
al een mooi moment om elkaar 
weer te ontmoeten en de her-
senen op te warmen. De spelers 
van DCIJ hebben een maand 
om wedstrijd�t te worden, voor-
dat de nationale competitie 
weer losbarst. Het eerste tiental 
hoopt in de hoofdklasse op een 
podiumplaats, terwijl het twee-
de team (wederom een combi-
natieteam met Zaanstreek) een 
plaats in de middenmoot van de 
tweede klasse zal proberen vei-
lig te stellen. (foto: aangeleverd)

Expositie bij Santpoorts Belang

Santpoort-Zuid - Het nieuwe ten-
toonstellingsseizoen bij de vereni-
ging Santpoorts Belang  wordt ge-
opend door Annemiek Loof. Van 

31 augustus tot 5 oktober zijn 
haar schilderijen te bezichtigen in 
’t Brederode Huys. Alhoewel Loof 
al ruim dertig jaar schildert en 

daartoe diverse cursussen heeft 
gevolgd, beschouwt ze zichzelf 
toch als een autodidact. Tijdens 
haar reizen of �etstochten maakt 
Loof foto’s die als uitgangspunt 
dienen voor haar werken, vooral 
landschappen.
Ze maakt nooit een exacte kopie 
in verf maar de foto’s leveren haar 
gegevens wat betreft sfeer, kleu-
ren en sto�ering van de omge-
ving. Meestal werkt zij met pen-
selen, af en toe met paletmessen. 
Na jarenlang in aquarel geschil-
derd te hebben, gebruikt ze nu 
voornamelijk acryl- en olieverf. De 
substantie van die verf en de fel-
le kleuren spreken haar meer aan. 
Adres: Bloemendaalsestraatweg 
201 te Santpoort-Zuid. Bezichti-
ging: dinsdag (vanaf 9 september) 
13.30-16.00 uur en op afspraak tel. 
023-5381999. (foto: aangeleverd)

Havo-klas van 1980 tot en met 1986
Oproep reünie Vissering
Velsen - Lucy van den Eeckhout, 
Niek Melieste en Anna Los zijn 
drie oud-leerlingen van het Vel-
lesan College (voorheen de Vis-
sering) in IJmuiden. Zij organise-
ren een reünie van hun HAVO klas 
van 1980 (foto boven) tot en met 
1986 (foto onder). Via social me-

dia hebben zij al veel klasgeno-
ten gevonden. Maar nog niet ie-
dereen!
Sta je zelf op de foto? Herken je 
iemand op de foto’s? Zeg het 
voort en als je wilt komen stuur 
dan een mailtje naar: annalos68@
gmail.com. 

De reünie vindt plaats op zater-
dag 28 september in Café Bartje 
in Santpoort-Noord vanaf 17.00 
uur tot... eindtijd onbekend (er 
moet namelijk van 35 voorbije ja-
ren bijgepraat worden, daar staat 
geen maat op). (foto’s: aangele-
verd)

In woonzorgcentrum Velserduin:
Ben Cramer sluit zomerfeest 2019 af
IJmuiden - Ben Cramer heeft 
vrijdagmiddag het zomer-
feest van woonzorgcentrum 
Velserduin afgesloten. De 
bekende zanger trad samen 
met zanger/pianist Nick Jef-
ferson op en bracht een mix 
van eigen hits en beroemde 
songs van anderen ten geho-
re.

Juist op de dag waarop diverse 
landelijke media artikelen pu-
bliceerden over de gezondheid 
van Cramer, die eerder dit jaar 
een zware hartoperatie onder-
ging, schitterde de 72-jarige 
zanger als nooit tevoren. Met 
het lied ‘Je kant maar beter vro-
lijk zijn’ wist hij direct de juis-
te sfeer neer te zetten en ver-
volgens had hij bij elk nummer 
wel een leuke anekdote of in-
teractie met het publiek. Daar-
bij schuwde hij enige zelfspot 
niet. 
Zo blikte hij onder meer terug 
op zijn deelname aan het Eu-
rovisie Songfestival in 1973, 
waarbij hij als dertiende ein-
digde van de veertien deelne-
mers. Het liedje ‘De Oude Mu-
zikant’ werd uiteindelijk ech-
ter toch een veel gevraagde 

klassieker, die natuurlijk ook 
vrijdag niet mocht ontbreken. 
Ook verhaalde de zanger over 
het feit dat hij een dag eerder 
werd geboren dan de vorige 
week overleden prinses Chris-
tina en dat zijn ouders daarom 
destijds gratis luiers aangebo-
den kregen van het Koninklijk 
huis. ,,Ik heb dus rondgekro-
pen in Koninklijke luiers, da-
mes en heren.’’ 
Cramer bracht vrijdag zowel 

Nederlandstalig als Engelsta-
lig repertoire ten gehore. ,,Wat 
een stem hè’’, merkte achter in 
de zaal een bezoekster op. Sa-
men met haar partner genoot 
ze zichtbaar van het optreden, 
waarmee Velserduin het zo-
merfeest 2019 afsloot. Daar-
mee komt een einde aan een 
reeks activiteiten, die de seni-
oren aangeboden kregen om 
de zomer te vieren. (tekst/foto: 
Bos Media Services)

Klaverjassen bij Stormvogels begint weer
IJmuiden - Vrijdag 6 september 
start bij Stormvogels ook de kla-
verjasvereniging weer.  Elke vrij-
dag aanvang 20.00 uur vindt 
dit plaats in de kantine van IJVV 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Er wordt gespeeld om 
mooie cadeaubonnen en ande-
re prijzen. 
De klaverjassers worden ontvan-
gen met een kopje thee of kof-
�e. Uiteraard wordt er tussen de 

kaartrondes door ook gezorgd 
voor de inwendige mens en is er 
een loterij.  Iedereen is welkom 
op deze gezellige kaartavonden, 
ook wanneer men geen lid is van 
de voetbalverenging. Kom eens 
kijken en laat je uitdagen om de 
sportieve kaartstrijd met elkaar 
aan te gaan tijdens een gezellig 
avondje uit. Vragen? Bel Gerard 
Rommers op 06-14380312. (af-
beelding: aangeleverd)





32 29 augustus 2019

Expositie Spieken op boerderij Zorgvrij

Ook stadion Telstar wordt onderzocht
Velsen - Een extern bureau gaat 
in opdracht van de gemeente de 
veiligheid van het voetbalstadi-
on van Telstar onderzoeken. Hier-
toe heeft de gemeente besloten 
na het instorten van een deel van 
het stadion van AZ in Alkmaar. 
Weliswaar worden in Velsen geen 
problemen verwacht, maar de ge-
meente meent er verstandig aan 
te doen extra kritisch te zijn.

Een deel van de dakconstructie in 

Alkmaar kwam onlangs naar be-
neden. Er waren op dat moment 
geen mensen in het stadion aan-
wezig. Als dat wel het geval was 
geweest, waren er wellicht veel 
slachto�ers gevallen. Onderzoek 
wees uit dat de dakconstructie 
niet geschikt was om de later aan-
gebrachte zonnepanelen te kun-
nen dragen. 
Ook op het stadion van Telstar 
zijn zonnepanelen gelegd, maar 
dit stadion heeft een andere con-

structie. De overkappingen van 
de tribunes rusten op ondersteu-
nende staanders. Voordat de zon-
nepanelen geplaatst werden, 
moest bij de gemeente een con-
structieberekening worden inge-
leverd en die is door de gemeen-
te geaccordeerd. 
Ook wordt elk jaar een veilig-
heidscontrole in het stadion uit-
gevoerd, die vond voor het laatst 
begin 2019 plaats en leverde 
geen bijzonderheden op.

Velsen-Zuid - Spieken bij de na-
tuur, dat is wat de nieuwe expo-
sitie op Informatieboerderij Zorg-
vrij laat zien. De expositie komt 
uit het Natuurhistorisch Muse-
um Maastricht en staat sinds au-
gustus bij Zorgvrij. De expositie 
is gratis te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van de boerde-
rij. Tot wanneer de expositie blijft 
staan is nog onbekend.

De expositie gaat over Biomimi-
cry, een nieuwe wetenschap over 
wat we van de natuur kunnen le-

ren. Het kernidee van biomimi-
cry is dat in de loop van de mil-
jard jaar evolutie de natuur heeft 
geleerd wat werkt, wat past, wat 
duurzaam is, en hoe er zuinig met 
materialen en energie omgegaan 
kan worden. De expositie geeft je 
een andere kijk op duurzaamheid 
en innovatie, waarbij leren van 
-en spieken bij de natuur centraal 
staat. Mede dankzij de samenwer-
king tussen Zorgvrij, het Natuur-
historisch Museum Maastricht en 
BiomimicryNL is de expositie aan-
gevuld met voorbeelden van de 

boerderij waardoor de expositie 
geschikt is voor zowel volwasse-
nen als kinderen.

Biomimicry heeft veel raakvlak-
ken met de educatie die wordt 
gegeven op de boerderij. Om die 
reden zijn de lessen voor het ba-
sis- en voortgezet onderwijs aan-
gevuld met dit onderwerp. De 
lessen worden op maat gemaakt 
aan het niveau van de kinderen, 
door te zien en te doen raken kin-
deren al gauw geïnspireerd door 
de natuur.

Onderwijsmiddag 2 oktober, 
inspiratie voor een lesprogram-
ma op school
Voor docenten van het basis- en 
voortgezet onderwijs is er op 2 
oktober de onderwijsmiddag bij 
boerderij Zorgvrij. Van 14:00 tot 
15:30 uur wordt er informatie ge-
geven over het lesprogramma bij 
Zorgvrij, hoe docenten hier invul-
ling aan kunnen geven binnen 
het jaarprogramma van de school 
en er zijn gratis lessen te win-
nen. Via zorgvrij@spaarnwoude.
nl kunnen scholen zich aanmel-
den o.v.v. deelname Onderwijs-
middag Zorgvrij, het aantal deel-
nemers en de gegevens van de 
school. (foto: aangeleverd)

Cigale in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 1 sep-
tember zingt de Haarlemse Vocal-
groep Cigale tijdens het maande-
lijkse zondagconcert op de Ruïne 
van Brederode.
Cigale bestaat uit 6 ervaren zan-
gers. Hun repertoire omvat een 
brede selectie uit de Lichte Mu-
ziek, van jazz tot soul en van pop 
tot funk, allemaal a capella uitge-
voerd. De meeste arrangementen 
maken ze zelf, of worden voor hen 
op maat geschreven. Ze zingen 
al jaren met elkaar, wat van toe-
nemende positieve invloed is op 
hun mooie samenklank.
Ze genieten van prachtige muziek 

maken, maar willen vooral men-
sen in vervoering brengen, laten 
lachen en ontroeren. Naast al-
le muzikale elementen wordt er 
ook veel aandacht besteed aan 
de presentatie van de liedjes. Het 
liefst nemen ze het publiek mee 
in een speciaal, vaak actueel ver-
haal. Een optreden van Cigale is 
daarom altijd een bijzondere be-
levenis!
Tijdens het optreden op 1 sep-
tember worden arrangemen-
ten gezongen van nummers van 
o.a. Prince, The Eagles, 10CC, Ca-
ro Emerald en Lianne la Havas; en-
kele daarvan zijn een regelrechte 

primeur voor het publiek. En wel-
licht zit er ook een spontane ver-
rassing tussen, je weet maar nooit.
Het concert is van 11.00 tot 12.00 
uur. Ruïne open vanaf 10.30 uur. 
Entree: 5 euro, 3 euro van 4 tot en 
met 11 jaar, inclusief ko�e/thee/
limo. Na a�oop is de inhoud van 
de hoed voor de muzikanten.
Bij geschikt weer buiten, anders 
binnen. Velserenderlaan 2, Sant-
poort Zuid. Reserveeroptie: www.
hoenu.nl onder regio Haarlem. 
Voor meer informatie www.vo-
calgroupcigale.nl of  www.ruine-
vanbrederode.nl. (foto: aangele-
verd)

Roofvogele c rsie op de fiets
Velsen-Zuid - Op zondag 1 
september organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een unieke 
natuurexcursie in het recreatie-
gebied Spaarnwoude. Er wordt 
door het groene landschap ge-
fietst terwijl de deelnemers op 
zoek gaan naar roofvogels. 
In september zijn er meerdere 
stand- en broedvogelsoorten 
met jonge aanwas aanwezig. 
De landschappelijke variatie 
en de vergezichten in Spaarn-
woude staan garant voor di-
verse soorten. Bovendien is er 
kans op roofvogelsoorten die 
op doortrek zijn vanuit noorde-
lijke streken. Heb jij zin in een 
heerlijk dagje natuur en wil je 
meteen meer te weten komen 
over de roofvogels van een 
groen stukje Haarlemmermeer? 
Dan is dit dè perfecte activiteit 
voor jou!  
Deelname is gratis en voor-

af aanmelden is niet nodig. De 
groep verzamelt om 11.00 uur 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij (Genieweg 50, Velsen-Zuid). 
De excursie zal ongeveer 4 uur 

duren. Meer informatie via Eric 
van Bakel, e-mailadres ericvan-
bakel@hetnet.nl of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 
(foto: aangeleverd)

Zondag 1 september
Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Op zondag 1 septem-
ber is het Forteiland IJmuiden 
weer geopend voor bezoekers. 
Onder begeleiding van deskundi-
ge gidsen kunnen zij een boeien-
de en interessante wandeling ma-
ken in en rond dit in 1888 in ge-
bruik genomen pantserfort.
De westelijke helft van het Fort-
eiland is een geliefde bescherm-
de broedplaats voor de Kleine 
Mantelmeeuw. In augustus is het 
broedseizoen afgelopen en zien 
we de jonge meeuwen in het 
naastliggende Noorderbuiten-
kanaal hardlopend op het water 
met wapperende vleugels probe-
ren in de lucht te komen. En vlie-
gen is noodzakelijk want over een 
paar dagen zullen ze met hun ou-
ders mee moeten naar het warme 
Noord Afrika om de koude winter 
in ons land te vermijden.
Door het vertrek van de meeuwen 
zijn de vijf bunkers en de beton-
nen versperring aan het strand-
je van het eiland ook weer te be-
zoeken.
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd met de ‘Konin-
gin Emma’ vanaf het sluisplein 80, 
1975 AG IJmuiden (ook bekend 

als Kop van de haven). De vertrek-
tijden zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 
uur. De retourvaart is naar keuze 
om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur.
De rondleiding door de gidsen is 
in de prijs inbegrepen. Men kan in 
de koepelzaal of op het Buitenter-
ras genieten van een hapje en een 
drankje. Er kan helaas niet gepind 
worden. Er wordt op gewezen dat 
niet alle ruimten in het fort of de 

bunkers voor rolstoelen, buggy’s 
en rollators toegankelijk zijn. Toe-
gangskaarten voor overtocht en 
rondleiding kosten 12,50 per per-
soon. Kaarten kunnen vooraf wor-
den besteld via internet: www.
ijmuidenserondvaart.nl of tele-
fonisch: 0255-511676. Ook aan 
boord van de ‘Koningin Emma’ 
kunnen kaarten worden gekocht. 
(foto: aangeleverd)

Wijkplatform gaat 
bijeenkomsten organiseren
IJmuiden - Het wijkplatform Zee- 
en Duinwijk gaat openbare bij-
eenkomsten organiseren waar-
op de bewoners hun stem kun-
nen laten horen. Onder meer bur-
gemeester Frank Dales, een ver-
tegenwoordiger van de dienst 
Handhaving, de wijkagenten en 
ambtenaren van de gemeente 
Velsen die zich met speci�eke be-
leidsterreinen bezighouden, zul-
len door het wijkplatform worden 
uitgenodigd om aan deze bijeen-
komsten deel te nemen.

Vorig jaar nam Ina de Vos afscheid 
van het wijkplatform. In totaal 
had ze zeventien jaar deel van het 
platform uitgemaakt, waarvan de 
laatste veertien jaar als voorzitter, 
maar om gezondheidsredenen 
legde ze toen haar taken neer. 
Vervolgens werd het enige tijd 

stil rondom het wijkplatform, het 
zoeken naar een nieuwe voorzit-
ter en nieuwe leden nam enige 
tijd in beslag. Een aantal zitten-
de leden wilde wel graag verder 
en zijn erin geslaagd om de groep 
weer op sterkte te krijgen. Een in 
mei van dit jaar georganiseerde 
bijeenkomst, waarbij ook de wet-
houders Bram Diepstraten en Se-
bastian Dinjens aanwezig waren, 
werd goed bezocht. Uit de ve-
le gesprekken tijdens die bijeen-
komst trokken de leden van het 
wijkplatform de conclusie dat ze 
gehoord zullen worden door de 
politiek en dat gaf voor de zitten-
de leden en de nieuwe leden de 
doorslag om het voor een jaar te 
proberen.

Alex van der Molen is de nieu-
we voorzitter van het wijkplat-

form Zee- en Duinwijk, de overi-
ge leden zijn Henk Pruiksma, Car-
rie Nupoort, Martha Klinge, Jan 
Nelissen, Juliette Schut en Cees 
de Baare. Het zevental heeft vol-
doende vertrouwen in de sa-
menwerking met de gemeente. 
Het wijkplatform houdt zich mo-
menteel onder meer bezig met 
het terrein aan het Groot Helm-
duin (speelveld of hondenuitlaat-
plaats), de locatie van de boven-
grondse containers op de hoek 
Spinnekoplaan/Doorneberglaan, 
het plaatsen van banken en prul-
lenbakken in de wijk en het Duin-
park Zeewijk. 
De zeven leden van het wijkplat-
form zullen in verschillende sa-
menstellingen kleinere comités 
vormen waarin ze de genoemde 
onderwerpen los van elkaar zul-
len behandelen.

Opening nieuwe seizoen door pianist 
James Lisney in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Zondag 8 sep-
tember om 15.00 uur opent traditie-
getrouw, de Britse pianist James Lis-
ney het nieuwe concertseizoen in ‘t 
Mosterdzaadje. Op zijn programma 
muziek die hem bijzonder dicht aan 
het hart ligt, de laatste werken van 
fascinerende componisten. Haydn 
(Sonata in C, Hob. XVI 50), Beetho-
ven (Sonata in E, opus 109), Schu-
bert (Impromptu in c, D 899) en 
Chopin (Nocturnes, opus 62.) 
Met dit programma “Endgame’ gaat 
Lisney de grote concertzalen van 
Europa langs en keert hij ook weer 
terug naar Mumbai waar hij vo-
rig zijn Schubert serie ten gehore 
bracht. In de laatste werken is vaak 
een samenvatting te horen van een 
hele compositie geschiedenis. Dat 
betekent niet dat deze muziek een 
groot tranendal is. Het is niet som-
ber, niet droef. Voor uitvoerenden 
en publiek blijft deze muziek vol vi-
taliteit en visie enorm boeien. En is 
het geen tranendal.
‘Ik kijk er erg naar uit om mijn sei-

zoen in Santpoort-Noord te begin-
nen. (zoals elk jaar!), omdat ’t Mos-
terdzaadje en z’n publiek de ultie-
me concertervaring bieden: intimi-
teit, onbevangenheid, warmte en 
oprechte emotie. Ik ga altijd geheel 
verkwikt heen van dit juweel van 
een concertzaal. Spelen in ’t Mos-
terdzaadje is alsof je een zegen op je 

werk ontvangt’, aldus James Lisney.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook: 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: aan-
geleverd)












