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Geen Zaalvoetbaltoernooi voor 
Stratenteams Velserbroek in 2021
Velserbroek - De organisatie 
van het Zaalvoetbaltoernooi 
Stratenteams Velserbroek laat 
weten dat het 31e zaalvoet-
baltoernooi dat jaarlijks in de 
maand januari plaatsvindt in 
2021 niet georganiseerd gaat 
worden.

In augustus start de organisatie 
altijd het draaiboek en worden 
de sponsoren vastgelegd. Ge-
volgd door de inschrijving van 
de stratenteams in de maand 
september. De huidige stijgende 

ontwikkeling met de corona-uit-
braak en de maatregelen inclu-
sief het gedrag wat we zien in ho-
reca en bij feesten heeft het be-
stuur met pijn in het hart doen 
besluiten de organisatie van het 
31e toernooi uit te stellen naar 
volgend jaar, dus in januari 2022. 
,,We hebben nog gekeken of 
het toernooi zonder publiek ge-
speeld kan worden maar dat staat 
haaks op onze opzet: mensen uit 
Velserbroek bij elkaar brengen, 
elkaar zien, feesten en spreken’’, 
aldus de organisatoren Rob Tous-

saint en Peter Geldof. ,,Ook de 
welbekende �naledag met feest-
avond waarbij de afstand tot el-
kaar eerder anderhalve centime-
ter is dan anderhalve meter kan 
niet veilig en volgens de richtlij-
nen worden uitgevoerd. Helaas is 
hier het spreekwoord “Regeren is 
vooruitzien” van toepassing.’’
Het zal voor Peter Geldof en Rob 
Tousain een vreemde maand zijn,  
januari 2021. Al ruim 30 jaar staat 
deze maand in de agenda ge-
blokt voor de uitvoering van het 
toernooi.

Het organisatieteam legt de mooie shirts noodgedwongen voorlopig in de kast. (Foto: aangeleverd)

Kritische vragen over 
toekomst BRAK IJmuiden

In een uitgebreide brief aan col-
lege en gemeenteraad stelt Paree 
als betrokken burger een aantal 
kritische vragen. Zo wil hij we-
ten of het PVM wel echt een ge-
heel vrijwillige participant is in 
het project BRAK. Hij wijst erop 
dat andere organisaties afhaak-

ten en suggereert dat het PVM 
die keus niet had, omdat men af-
hankelijk is van een gemeentelij-
ke subsidie. Ook vraagt hij zich af 
wat er in de plannen voor BRAK 
terug te vinden is van alle in-
breng en ideeën van de PVM-me-
dewerkers op de werkvloer. ,,Wel-

ke belangen zitten er achter de-
ze handelswijze van de gemeen-
te? Wat is er al die jaren gebeurd, 
dat er nog steeds geen concreet 
plan ligt? Hoeveel directeuren 
zijn er inmiddels al geweest? 
Hoeveel rapporten zijn er inmid-
dels al geschreven? Door wie al-
lemaal? Wat is daar mee gedaan? 
Waarom heeft dat niets opgele-
verd? Zegt dit alles niet voldoen-
de over de toekomstkansen van 
BRAK?’’ Volgens Paree is het van 
het allergrootste belang om eerst 
de antwoorden op die vragen te 
kennen, voordat besluiten over 
de toekomst van BRAK en het 
PVM worden genomen. Ook ver-
moedt hij dat er allerlei onzicht-
bare kosten zijn, zoals ambtelij-
ke uren die in het voortraject zijn 
gestoken, maar ook de kosten 

voor het busvervoer van school-
klassen naar de beoogde nieu-
we locatie nabij het strand. Ver-
der wijst hij erop dat er onder de 
vrijwilligers van het PVM sprake 
is van frustratie en onvrede over 
de koers. ,,Dat heeft reeds geleid 
tot het opstappen van de zeer 
gewaardeerde vrijwilligerscoör-
dinator’’, schrijft hij. 

Met lede ogen ziet Paree hoe het 
pand van het PVM in Driehuis 
verloedert. Tegelijk verbaast hij 
zich over het feit dat BRAK deze 
zomer geen activiteitenprogram-
ma heeft gepresenteerd. De let-
ters BRAK hebben voor hem dan 
ook inmiddels een nieuwe bete-
kenis gekregen: ‘Buitengewoon 
Risicovolle Aanhoudende Kapi-
taalsvernietiging’.

Velsen - Volgende maand moet de gemeenteraad een besluit ne-
men over de toekomst van BRAK IJmuiden, het wetenschappe-
lijk centrum voor kust en klimaat.  Er ligt een plan op tafel voor 
de bouw van een nieuw pand, dat bijna drie miljoen euro moet 
gaan kosten. Maar de gemeenteraad was in juni al zeer terug-
houdend met het verstrekken van een subsidie voor slechts een 
fractie van dat bedrag, bedoeld om de zomermaanden te over-
bruggen. Afgelopen week liet inwoner Piet Paree van zich horen. 
In niet mis te verstane bewoordingen wast hij de gemeente Vel-
sen de oren over het slepende dossier omtrent deze voorziening. 
Volgens hem is na veertien jaar wel duidelijk dat BRAK geen toe-
komst heeft. Hij vreest dat het prijswinnende Pieter Vermeulen 
Museum (PVM) straks het kind van de rekening wordt.

Het stationsgebouw in Santpoort-Noord ziet Piet Paree als geschikte locatie om het Pieter Vermeulen Museum in onder te brengen. 
(Foto: aangeleverd)

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Brantjes Velsen

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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Robijn 
Wascapsules
Alle soorten 14 wasbeurten

1t
PER ZAK

 7.79

Max. 6 zakken per klant

Geldig t/m zaterdag 29 augustus 2020 bij Vomar IJmuiden en Velserbroek.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

&

Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving: 
Waalstraat / Maasstraat, IJmuiden, 
225 kranten

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

DE WEG KWIJT!

LAAT JE AUTO UITLIJNEN

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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Ieder kind doet mee!
De scholen zijn weer begonnen! De ge-
meente Velsen vind het belangrijk dat er 
niemand wordt buitengesloten dus ‘ieder 
kind doet mee’
  
Daarom zijn er voor gezinnen met weinig fi -
nanciële middelen een aantal regelingen 

voor kinderen. Denk aan gratis zwemmen, 
fi etsvergoeding, schoolspullen, bijdrage voor 
lidmaatschap bij een sportclub enz.

Wilt u weten of uw kind(eren) in aanmerking 
komt voor de regelingen? Kijk dan snel op: 
www.velsen.nl/ieder-kind-doet-mee

Wethouder Jeroen Verwoort in 
gesprek met winkeliers
Wethouder Jeroen Verwoort is in gesprek 
met winkeliers over ondernemen in coro-
natijd. Hij vroeg ze hoe het gaat in hun 
winkels en of ze ergens hulp bij nodig 
hebben. Ook is er gesproken over de rol 
van de lokale middenstand en gemeente 
bij het verder terugdringen van het virus.
  
Bij winkeliers op bezoek
Op 19 augustus 2020 bezocht  de wethouder 
daarom de winkeliers op de Kennemerlaan 
en de Lange Nieuwstraat in IJmuiden om de 
stand van zaken in deze winkels te bespre-
ken. Deze week ging  Jeroen Verwoort langs 
bij winkeliers in Santpoort en het winkel-
centrum van Velserbroek.

Wethouder Jeroen Verwoort: ‘Het is altijd 
leuk om in gesprek te gaan met onze detail-
handel en horeca. Zij houden onze woonker-
nen levendig. Het zijn pittige tijden voor onze 
ondernemers, maar het was goed om te horen 
dat veel van hen in deze tijd toch het hoofd 
boven water weten te   houden. Creativiteit 

en ondernemerschap worden beloond. De 
toenemende waardering van de lokale win-
kelgebieden, ondersteund door onze Ik Koop 
Lokaal-campagne, wordt erg gewaardeerd, 
maar de vrees voor een tweede golf is groot. 
Die kan ernstige gevolgen hebben voor de 
lee� aarheid in onze kernen.’

De afgelopen maanden hebben we met z’n 
allen hard gewerkt om de verspreiding van 
het coronavirus onder controle te krijgen. 
Maar helaas is het virus ondanks deze in-
spanningen nog altijd onder ons. Het aantal 
besmettingen is de afgelopen weken aan het 
toenemen, ook in deze regio. Zowel de be-
smettingscijfers als het gedrag van een gro-
tere groep mensen baart de gemeente en de 
veiligheidsregio zorgen. Alhoewel het toe-
nemende aantal besmettingen grotendeels 
in huiselijke kring plaatsvindt is het ook van 
belang dat we in de openbare ruimte, win-
kels en horeca aandacht blijven houden voor 
de maatregelen. We moeten dus scherp blij-
ven.  

Zorgt u voor een familielid, buren of be-
kenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaarde-
ring aanvragen.
  
Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld voor hun 
partner die extra hulp nodig heeft. Het zijn 
ook ouders die zorgen voor hun gehandi-
capte kind, of kinderen die zorgen voor hun 
chronisch zieke ouder. Buren die regelmatig 
boodschappen doen voor een ander of voor 
vervoer zorgen naar een dokter of ziekenhuis 
zijn mantelzorger. 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? Vraag dan de VVV-cadeaukaart van 
€ 25 aan. 

Jonge mantelzorgers
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 2020 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u telefonisch een  aanvraag-
kaart aanvragen bij de gemeente Velsen op 
telefoonnummer 14 0255. De voorwaarden 
staan op de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente helpt mantelzorgers graag met 
het vinden van informatie, ondersteuning en 
advies. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de consulenten van Socius Centrum Mantel-
zorg via telefoonnummer 088-8876900, zij 
geven u informatie over praktische zaken, 
zoals vergoedingen en toeslagen. Ook  onder-
steunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 

VVV-cadeaukaart van € 25 
voor mantelzorgers

Kunstenaars duo Jelmer en Koen van Bier 
en Brood, zijn gestart met het aanbrengen 
van een spraakmakende muurschildering 
(mural) in het havengebied van IJmuiden. 
De muurschildering komt op twee muren, 
van Wageningen Marine Research  en aan-
nemersbedrijf de Branding. De uitvoering 
startte op 17 augustus en loopt door tot 
eind augustus 2020. Wethouder Jeroen 
Verwoort maakte op 26 augustus kennis 
met de kunstenaars op locatie en bekeek 
het afgeronde kunstwerk op de muur van 
de Branding en het kunstwerk in wording 
bij Wageningen Marine Research.   Het mo-
ment was met de harde wind wel goed erg 
passend bij het IJmuiden Rauw aan Zee 
motto “Slecht weer bestaat niet alleen 
slechte kleding”.
  
In het havengebied van IJmuiden realiseren 
we deze zomer op  verschillende locaties langs 
de route naar IJmuiden aan Zee Street art. De 
gemeente zocht hierin de samenwerking met 
Amsterdam Street Art (ASA) en maakte ge-
bruik  van de expertise van de Velsense kunst-

commissie.   Het project heet “Kantje Pikken” 
met een knipoog en verwijzing naar de IJmui-
dense betekenis om heerlijke verse vis in de ha-
ven te eten en ondertussen (al dan niet wande-
lend) naar de verschillende schepen te kijken.
Op bijgaande foto is te zien hoe wethouder Je-
roen Verwoort, samen met de eigenaren van de 
ter beschikking gestelde muren,  Tammo Bult 
van Wageningen Marine Research en Jan Stolk 
van Aannemingsbedrijf de Branding, het afge-
ronde kunstwerk op de muur van de Branding 
bekijkt.    Sige Bart, raadslid van de LGV was 
ook aanwezig omdat Street art op zijn verzoek 
in een aangenomen motie in de Raad is toege-
voegd aan het masterplan de Rauwe Loper.
 Het realiseren van Street art  is een onderdeel 
van het project   ”de Rauwe Loper” van de ge-
meente Velsen. Met de uitrollen van de rauwe 
loper laten we de bezoekers en inwoners van 
IJmuiden het rauwe karakter van IJmuiden er-
varen   We laten met trots   zien wat IJmuiden 
allemaal te bieden heeft.  
Zie voor actuele informatie Facebook pagina   
ASA, of IJmuiden Rauw aan Zee #Kantje Pik-
ken.

Street art in havengebied 
krijgt vorm

(Foto Reinder Weidijk)

(Foto Reinder Weidijk)
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 27 augus-
tus 2020. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Fysiek Domein 
(tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 15 augustus tot en met 21 au-
gustus 2020 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
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap) 
(18/08/2020) 85968-2020
van Wassenaerstraat 22, snoeien boom 

(18/08/2020) 86056-2020
Berkenstraat 31, plaatsen dakopbouw 
(18//08/2020) 86232-2020
Lange Nieuwstraat 365A, plaatsen scootmo-
biel-box (18/08/2020) 86249-2020
nabij Briniostraat 16 (HBS- grasveld), tij-
delijk (1 jaar) plaatsen sportcontrainer 
(18/08/2020) 86618-2020

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 37, kappen boom 
(18/08/2020) 86098-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw 
(18/08/2020) 86251-2020
Hagelingerweg 225, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (20/8/2020) 87215-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom 

(18/08/2020) 86247-2020

Velserbroek
De Vliet 6, plaatsen dakkapel (voor en achter-
zijde) (20/08/2020) 87193-2020

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Eenhoornstraat 2, uitbreiden tijdelijke nood-
lokalen, verlengen in standhoudingstermijn 
(12 maanden) (18/08/2020) 65325-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel 
(20/08/2020) 66539-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 103, uitbreiden 1e verdieping, plaat-
sen dakkapel (voorzijde) (18/08/2020) 
64403-2020

Velserbroek
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veld-
opstelling (18/08/2020) 55776-2020

Ingetrokken aanvraag fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Driehuis
Tot de dood ons scheidt, op 26 en 27 augus-
tus 2020, locatie:Nicolaas Beetslaan 24, 
(04/08/2020) 81360-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Willebrordstraat 45, legaliseren van kamer-
verhuur (4 kamers, 4 personen) (18/08/2020) 
59170-2020
Bik- en Arnoldkade ong. (naast 21), bouwen 
28 appartementen (18/08/2020) 44367-2020
Pruimenboomplein 30, plaatsen balkonbe-
glazing (21/08/2020) 76765-2020

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, brandveilig gebruik 3e 
t/m 5e verdieping (18/08/2020) 103456-2019

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 30, vergroten 2e verdieping 
inclusief een dakkapel (20/08/2020) 79435-
2020
Dinkgrevelaan 18, vervangen garagedeur 
(21/08/2020) 79191-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(19/08/2020) 76512-2020

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, het brandveilig ge-
bruik van de 3e tot en met 5e verdieping 
(18/08/2020) 103456-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 28 augustus 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. 

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 

Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
Herenlaan 4 A, kappen boom (18/08/2020) 
68733-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 422, plaatsen 3 vlaggen-
masten (18/08/2020) 56609-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen dakkapel (voor- en 
achterzijde) (20/08/2020) 67433-2020

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
“Doodstil (Penoza)”, op 21 augustus 2020 
van 12:00 tot 01:00 uur, locatie: 1e In-

dustriedwarsstraat 4 en Bronsstraat 33 
(18/08/2020) 82843-2020

Driehuis
“Hoe mijn koele ouder in de cel belandden” 
(voorheen TTDOS), op 2 en 3 september 2020 
van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie: Nicolaas 
Beetslaan 24 (20/08/2020) 84664-2020   

De burgemeester van Velsen heeft het hierna 
volgende besluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het onderstaande besluit gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen of 
burgemeester van Velsen  Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Strandrace IJmuiden,  op 3 oktober 2020 van 
9:00 tot 19:00 uur en 4 oktober 2020 van 9:00 
tot 18:00 uur, locatie: zones 1 en 2 van het  
IJmuider strand (18/08/2020)

Besluiten

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 het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o§  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Vorige week is Hal F aan de Hal-
kade gesloopt. Alles boven de 
fundering lag binnen drie dagen 
plat. Donderdag is een klein be-
ginnetje gemaakt met het weg-
halen van de fundering. Deze 
week wordt de sloop afgerond. 
De sloop is onderdeel van het 
project Viskade. Hierbij krijgt de 
oostelijke Halkade een �inke op-
knapper en wordt deze omgeto-
verd in een aantrekkelijk en brui-
send gebied om een vissie te hap-
pen en van de havenbeelden te 
genieten.

De nodige voorbereidingen 
voor de sloop vonden al vóór de 
bouwvak plaats. Vorige maan-
dag, de eerste dag na de bouw-
vak, zette de happer van sloper 
Beelen zijn tanden in Hal F. De 
eerste happen werden genomen 
uit de oostelijke gevel van Hal F. 
Hierbij moest IJmuidens bekend-
ste glimlach, de ‘Blijmuiden smi-
ley’, het a�eggen tegen het slo-
persgeweld. Dit haast historische 
moment is vastgelegd door Jaap 
van Dijk van Beens Groep; zie de 
eerste foto.

Wie schetst onze verbazing toen 
afgelopen donderdagmorgen, 
amper drie dagen na het verdwij-
nen van de Blijmuiden smiley, 
een paar honderd meter verder-
op aan de Dokweg een nieuwe 
glimlach bijna letterlijk oppopte. 
De opvallend gele lachebek prijkt 
op twee van de vier gevels van 

een elektriciteitsgebouwtje aan 
de Dokweg, niet ver van de krui-
sing met de Kromhoutstraat en 
Raafstraat. Het lijkt alsof de lache-
bek na drie dagen is herrezen, en 
ons zelfs wat olijker aanstaart! Op 
deze nieuwe plaats, tussen het 
groen, valt de glimlach behoorlijk 
op als je vanaf de Kromhoutstraat 
of Raafstraat de Dokweg op gaat. 
Zelfs de resterende stukjes ge-
vel zijn een beetje groen gespo-
ten. Hij (of is het een zij?) kijkt uit 
op de fraaie schildering die het 
kunstenaarsduo Bier en Brood in 
het kader van het Kantje Pikken 
project op de zestig meter lange 
muur van Stolk aan de Kromhout-
straat hebben “gespoten”.
Nieuwsgierig geworden ben ik op 
zoek gegaan naar de achtergrond 
van de herrijzenis van de lache-

bek. Navraag bij onder andere 
Bier en Brood, onze citymarketier, 
de projectleider van De Rauwe 
Loper, waar Kantje Pikken onder-
deel van uitmaakt, Amsterdam 
Street Art en de facebookpagi-
na’s Een IJmuidenaar Leeft en Ty-
pisch IJmuiden leverde geen ant-
woorden op. Ik ben zaterdagoch-
tend nog even op zoek gegaan 
naar een tag, een handtekening 
van de maker, maar op geen der 
gevels heb ik iets dergelijks kun-
nen vinden. Zou de nieuwe lache-
bek dan toch uit de verfkokers ko-
men van de maker van de Blijmui-
den smiley?

Maar ach, wat maakt het eigen-
lijk uit; zonder concreet antwoord 
hebben we er een leuk verhaal 
en een IJmuidense mythe bij. En 
vooral een vrolijke noot! De reac-
ties op de lachebek die ik zo links 
en rechts opvang zijn ronduit po-
sitief. Hij of zij brengt in elk ge-
val een glimlach op ons eigen ge-
zicht! (Foto onder: Jaap van Dijk)

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
nieuwe lachebek aan de Dokweg.

Belettering naar
(nog) hoger niveau!
IJmuiden - Sinds kort beschikt 
Van der Heijden Reklame aan 
de Cornwallstraat over een 2,5 
tons hefbrug, waarmee zij au-
to’s tijdens het beletteren op 
elke gewenste hoogte kunnen 
zetten. Het plan voor de aan-
schaf lag er al langer maar ook 
hier speelden de corona-pe-
rikelen een rol.  Nieuwe auto’s 
werden niet uitgeleverd en ook 
het raceseizoen lag plat waar 
van der Heijden heel veel be-
lettering voor uitvoert. Toen 
eenmaal de regels soepeler 
werden kwam er een berg werk 
los. 
Ook mocht er weer geracet 
worden en met al die aanvra-

gen voor raceauto’s erbij was 
de beslissing voor de aanschaf 
snel genomen. Sindsdien ver-
loopt het beletteren van de au-
to’s makkelijker en sneller, geen 
gedweil meer over de grond 
om de lager geplaatste bestic-
kering (raceauto’s hebben nog 
net geen belettering op de bo-
demplaat) aan te brengen.  

Mocht u interesse hebben in 
wat voor soort van belettering 
dan ook kom gerust eens langs 
om de mogelijkheden te be-
spreken. www.vanderheijden-
reklame.nl. (Zie ook de adver-
tentie elders in dit blad) (Foto: 
aangeleverd)

Nu ook in Haarlem
Opleiding voor 
doktersassistente 

Haarlem - De vraag naar goe-
de en gediplomeerde dokters-
assistenten is groot. Er zijn 
veel vacatures. Ook zijn er veel 
volwassenen die de overstap 
naar de zorg willen maken en 
zich willen laten omscholen 
tot doktersassistente. Om aan 
die maatschappelijke behoef-
te tegemoet te komen start In-
stituut Memo vanaf septem-
ber met de volwassenenoplei-
ding voor doktersassistente in 
Haarlem. Sinds 2016 wordt de 
opleiding in Amersfoort aan-
geboden en nu is het tijd voor 
een uitbreiding naar Haarlem. 
Met deze nieuwe locatie zal In-
stituut Memo beter bereikbaar 
zijn voor studenten uit Noord- 
en Zuid-Holland. 

Een doktersassistente is het eer-
ste aanspreekpunt in de praktijk 
en heeft veelzijdige taken. Wie in-
teresse heeft in dit mooie en af-
wisselende beroep, is bij Insti-
tuut Memo aan het juiste adres. 
Instituut Memo is dé opleider op 
dit gebied en heeft al honder-
den mensen hun diploma mogen 
overhandigen. Ook de studen-
ten beoordelen de opleiding als 
erg positief. Student Marije ver-
telt: ,,De opleiding tot doktersas-
sistente bij Instituut Memo is een 
aanrader! Het is een opleiding 

waarbij zowel theorie als praktijk 
in ruime mate aan bod komen, in 
een open, gezellige sfeer. Door-
dat de lessen wekelijks zijn, is er 
veel contact met medestuden-
ten en docenten. Dit werkt moti-
verend en stimulerend. Er is veel 
ruimte voor vragen en, zo nodig, 
een stukje persoonlijke begelei-
ding. Toen ik mijn diploma had 
behaald, kon ik meteen aan de 
slag als doktersassistente en ik 
geniet dagelijks van de uitdaging 
en afwisseling die dit werk met 
zich meebrengt.”
De opleiding is speciaal ontwor-
pen voor volwassenen die toe zijn 
aan een vervolgstap in hun leven, 
door zich bijvoorbeeld te laten 
omscholen. De lessen zijn doel-
gericht en worden door mensen 
uit de praktijk gegeven. Zo kun je 
in een jaar tijd je diploma beha-
len. Instituut Memo heeft een of-
�ciële erkenning van het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap en biedt de opleiding 
aan op MBO-4 niveau.

De locatie Haarlem mag dan wel 
nieuw zijn, de opleiding blijft het-
zelfde. Er blijven klassikale lessen 
gegeven worden en ook het on-
derwijsprogramma zal hetzelfde 
zijn als in Amersfoort. De lessen 
in Haarlem zullen plaatsvinden 
op dinsdag- en woensdagavond 
vanaf 1 september aanstaande. Er 
wordt gewerkt conform de richt-
lijnen van het RIVM en de afstand 
van 1,5 meter blijft tijdens de les-
sen gewaarborgd. Info: www.in-
stituutmemo.nl. (Foto: aangele-
verd)

Ultramoderne apparatuur en geen 
wachttijden bij Medische Kliniek Velsen
Velsen-Noord - De afdeling 
radiologie is deze maand ge-
start in Medische Kliniek Vel-
sen. De kliniek focust op per-
soonlijke zorg van patiënten 
en zet daarom de nieuwste 
behandelmethoden en -appa-
ratuur in. ,,De behoeftes en 
belangen van onze patiënten 
gaan voor alles’’, aldus direc-
teuren dr. Robert Kanhai en 
Cees-Jan Oostwouder.

Op de afdeling radiologie wordt 
ultramoderne apparatuur ge-
bruikt, zoals de bucky voor rönt-
genfoto’s, echogra�e en de 
nieuwste Philips MRI 1,5 Tes-
la. ,,Voordelen zijn dat patiën-
ten korter in deze MRI liggen en 
toch nauwkeurige en snellere 
diagnoses krijgen. Er zijn op dit 
moment geen wachtlijsten.” 
Medische Kliniek Velsen biedt 
behandelingen in neurochirur-
gie, orthopedie, plastische chi-
rurgie, transgenderzorg en uro-
logie. ,,Er zijn geen wachttijden 
voor onder andere knie-, heup- 
en schouderprotheses en nek- 
en rugoperaties. Ook bij plas-

klachten worden patiënten di-
rect geholpen.” Alle behande-
lingen worden vergoed uit de 
basisverzekering. Er is alleen 
een doorverwijzing nodig van 
de huisarts of specialist. De he-

le kliniek is coronaproof, ook de 
luchtventilatie.
Medische Kliniek Velsen is ge-
vestigd aan de Leeghwaterweg 
1b in Velsen-Noord , 085 - 0600 
855, info@mkvelsen.nl.

Dr. Robert Kanhai en zijn collega’s zetten patiënten van Medische Kliniek 
Velsen op nummer één. (Foto: aangeleverd)
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*Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek naar 
elektrische en gewone �etsen om te 
knutselen. Tel. 06-14069852
Gevraagd:
Voor ons dakterras, witte steentjes, 
kiezels of keien eventueel tegen een 
kleine vergoeding of bos bloemen/
plant. Tel. 0255-531047
Te koop:
Sterk dienblad + mandje vol fruit-
ingegraveerd, br.48 x hg. 32cm 25,-, 
sterk dienblad + glazen + bloemen 
+ klok, br. 35 x hg. 23 cm, 20,-. Tel. 
06-21921738
Te koop:
Efteling kaartje met AH korting, 
gekocht voor 32,50 mag weg voor 
25,-. Is nog het hele seizoen geldig. 
Tel. 06-42744839
Te koop:
Tv 46 cm satelietschotel met kop 
60 cm, 60,-.  4  decoders, 80,-. Tel. 
06-25087526
Verloren:
Zilveren schakelarmband met zwarte 
platte stenen. 12 augustus. Tussen 
Velserduinweg en kleine deka . Belo-
ning. Tel. 06-28024955
Te koop:
Zwart transportrek voor aan het stuur 
waar een mand of krat op kan, incl. 
moeren en schroeven.10,-. Tel. 0255-
513537
Te koop:
Watertafel 8,-. Stevige driewieler, 8,-. 
Tel. 023-5390134
Te koop:
2-zitsbankje. 1.70 m. Stof met vleug.
Verstelbare hoofdst. Kleur taupe. 
1 jaar, 1000,- nu 450,-.Vlekvrij. Tel. 
06-46374435
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AANBIEDINGEN GELDIG VAN MAANDAG 31-08 T/M ZATERDAG 05-09

 SUKADE LAPPEN 1 kilo 15.00 

2e kilo gratis

VARKENSHAASJES 500 gram  4.98

BIEFSTUK STROGANOFF 500 gram  6.48

KIPSCHNITZELS GEPANEERD      4 voor  6.98

GEBRADEN RUNDERROLLADE 100 gram  1.98

STOKBROOD BEENHAM   2.98

Slagerij & Catering RIDDER

BIJ INLEVEREN VAN DEZE BON 

250 GRAM HEERLIJKE LEVERWORST GRATIS

Winkelcentrum Beverhof 37, Beverwijk, tel: 0251-22 57 65

Alles te bestellen en thuis te laten bezorgen
via onze webwinkel ridder.versbestel.nl 

Altijd 15 soorten kant en klare 
maaltijden op voorraad.

��

BROODJE GRILLWORST      voor  2.75

geldt 27 aug. t/m 2 sept.

Juf…
  is ’t al pauze?

1.99
EIERKOEKEN 2,40
spelt eierkoeken 2,85

4 voor

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  
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• Kunststof Kozijnen • Ramen en Deuren 
• Dakkapellen • Terrasoverkappingen • Beglazing

GEBOREN
Joya-Jane Koampah  20 aug 2020 
Max Benjamin Stokman  21 aug 2020

三友

Sanyu
Eigen-wijs Onderwijs

Verrijking / plusklas voor 
hoogbegaafde kinderen!
Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen organiseert 20 september een Inloop met spel 
en ontmoeting. Daarnaast starten er in september meerdere 
verrijkingsgroepen. 

De Over8 Verrijkingsklas is bedoeld 
voor kinderen in groep 7 en/of 8. 

De Wereldkids verrijkingsklassen zijn bedoeld 
voor kinderen tussen de 3,5 en 8 jaar.  

Op www.sanyu-onderwijs/nieuws vind je meer informatie 
over onze activiteiten. Of mail naar info@sanyu-onderwijs.nl 
als vragen hebt of meer informatie zoekt. 

Bezoekadres: Korte Verspronckweg 7-9, 2023 BS Haarlem

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens  
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend 
dat zij twee aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvragen betreffen: 
-  het wijzigen van de eerder verleende vergunning d.d.  

12 maart 2020 (kenmerk 9375030). De wijziging heeft  
betrekking op de constructie van de opslagloods (853)  
bij de Sinterfabriek, ontvangstdatum 7 augustus 2020,  
zaaknummer 9771177;

-  het wijzigen van koeltoren 13 (W-0104) en koeltoren 14  
(W-0105) van de Kooks- en Gasfabriek 1 (KGF1),  
ontvangstdatum 14 augustus 2020, zaaknummer 9782833.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de 
aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog 
geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit 
nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan 
zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

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

Tuinbedrijf 
Allround

Voor al uw tuinonderhoud 
€14,50 per uur.

Tevens aanleg + reparatie 
sierbestrating, tegelwerk, 

plaatsen hek en raster 
schuttingwerk, alles lever-
baar. Geheel vrijblijvend.
023 - 5841515

ZomerHockey 
op Strawberries

iedere zaterdag 
van 10 tot 12

www.khc-strawberries.nl

     KHC STRAWBERRIES

Te koop:
Houten kinderstoel met roze 
verkleiner 10,-. Antieke comtoise met 
harpslinger 175,-. Tel. 06-52044619
Gratis afhalen:
Vissenkom met luchtpomp en 2 
visjes. 34 cm rond, 25 cm hoog. Tel. 
06-53276993
Te koop:
Waveboard 15,-, pennyboard 5,-. Tel. 
06-12069298

Te koop:
9 stokboeken (W.O.) 4 dikke, met 
restanten Nederlandse postzegels 
(gest), 50,-. Tel. 06-41804330
Gratis afhalen:
Boek: Uit het verleden van midden-
kennemerland met afbeeldingen, 
1968. Tel. 0255-533375
Te koop:
Houten loop�etsje, 2,50 en plastic 
loop�etsje, 2,50. Tel. 0255-533375
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Harddraverij Santpoort
steunt NK Kortebaan Duindigt
Santpoort/Wassenaar - Het be-
stuur van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort & Omstre-
ken heeft toegezegd het Ne-
derlands Kampioenschap (NK) 
Kortebaan te ondersteunen 
dat op zaterdag 29 augustus 
op Duindigt wordt gehouden. 
Natuurlijk zijn alle kortebaan-
liefhebbers uit Santpoort en 
omstreken van harte welkom 
om in Wassenaar langs te ko-
men en zo toch nog een stuk-
je kortebaanbeleving in 2020 
te ervaren.

De Kortebaanbond, de overkoe-
pelende organisatie van alle kor-
tebaanverenigingen en -stichtin-
gen, heeft het initiatief genomen 
om het NK te organiseren. Tien 
kortebaan-organisaties dragen 
naar draagkracht �nancieel hun 
steentje bij om toch nog iets te 
kunnen betekenen voor de pro-
fessionele eigenaren, trainers, pi-
keurs en publiek. In 2019 werd 
het Nederlands Kampioenschap 
in Santpoort gehouden. De ba-

kermat van de kortebaandraverij-
en in Nederland.
Door de coronamaatregelen zijn 
dit jaar vrijwel alle kortebaandra-
verijen afgelast, inclusief de po-
pulaire draverijen in de IJmond. 
Een hard gelag voor de liefheb-
bers van de paardenkoers en de 
feestelijkheden eromheen, maar 
vooral ook voor de professionele 
eigenaren, trainers en rijders. Die 
zijn door het wegvallen van 26 (!) 
kortebaandraverijen in het he-
le land ernstig in hun inkomsten 
getro�en. 

Harddraverij Vereniging Sant-
poort & Omstreken is één van 
de kortebaanorganisaties die er-
voor zorgen dat op zaterdag 29 
augustus, in een ‘coronaproof’ 
omgeving op Renbaan Duindigt 
in Wassenaar, tóch een met roy-
aal prijzengeld gedoteerde éch-
te kortebaandraverij kan worden 
verreden: het Nederlands Kampi-
oenschap Kortebaan 2020. Mét 
publiek, dus wie dat wil kan er-
bij zijn.

Gezamenlijk initiatief
De Kortebaanbond heeft van 
haar leden toestemming gekre-
gen een deel van hun jaarcontri-
butie te besteden aan de orga-
nisatie en het prijzengeld. Naast 
Santpoort hebben ook Heems-
kerk, Purmerend, Nootdorp, 
Stompwijk, Enkhuizen, De Lier, 
Hoofddorp, Wognum en Venhui-
zen extra �nanciële steun toege-
zegd. Er is € 4.700 prijzengeld be-
schikbaar, waarvan € 2.250 voor 
de winnaar.
De draverij wordt verreden op 
de zandbaan van Duindigt, over 
de gebruikelijke afstand van 300 
meter. De horeca ‘Aan de Baan’ 
is voor bezoekers geopend. Er 
wordt € 5 entree gevraagd. Wed-
denschappen kunnen worden af-
gesloten via de o�ciële totalisa-
tor op de baan en via internet: 
www.runnerz.nl. Een deel van de 
wedomzet komt ten goede aan 
de kortebaan. 

De koers begint zaterdag 29 au-
gustus om 13.00 uur. 

Succesvolle energie-bespaarbijeenkomst 
en speeddates in Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid - Woensdag 19 
augustus zat een grote groep 
bewoners in de tuin en de bin-
nenruimte van Restaurant 
Boschbeek in Santpoort-Zuid 
bij een presentatie van loka-
le energiecoöperatie Energiek 

Velsen. Naast presentaties over 
energiebesparingen en subsi-
dies namen bewoners deel aan 
speeddates met energiecoa-
ches.

Energie besparen is de eerste 

stap op weg naar minder ener-
gieverbruik. De energiecoaches 
van Energiek Velsen helpen inwo-
ners om dit te bereiken en daar-
mee ook geld te besparen. Na 
een korte presentatie met onder 
meer bespaartips, duurzame sub-
sidies en �nancieringen zaten in-
woners circa 20 minuten aan ta-
fel met een energiecoach om de 
voor hen belangrijkste stappen in 
hun huis door te nemen. Martijn 
Mewe van Energiek Velsen: ,,Dit 
is een van de manieren om inwo-
ners laagdrempelig en praktisch 
te bereiken en verder op weg te 
helpen en dat gaat de afgelopen 
maanden prima. De bijeenkomst 
is deels buiten gehouden vanwe-
ge de huidige maatregelen en het 
aantal mensen dat erbij kan zijn is 
gemaximaliseerd op 40 personen. 
We hebben op de avond veel en-
thousiaste reacties gekregen,”  Er 
was nog een tweede bijeenkomst 
op woensdag 26 augustus. Meer 
informatie op: https://www.ener-
giekvelsen.nl/santpoort-zuid/.

Huidig Nederlands Kampioen Doc Holiday met pikeur Bo Sprengers (links) won in Santpoort in de �nale van 
Lordspirit met Krista Timmer (rechts). (Foto: Hilgersom Producties)

Inzamelingsactie
bij AH voor Voedselbank
IJmuiden - Op 28 en 29 augustus 
wordt bij Albert Heijn aan het Du-
dokplein een inzameling gehouden 
voor Voedselbank Velsen. Daarmee 
wordt ingehaakt op de landelijke 
actieweek van Albert Heijn voor de 
Voedselbanken. Het motto van de-
ze actie is ‘Op een lege maag kun je 
niet leren’.

Albert Heijn heeft samen met Voed-
selbanken Nederland elf producten 
uitgekozen die juist in deze perio-
de zeer welkom zijn. Het uitgangs-
punt is daarbij dat - nu de scholen 
weer zijn begonnen - ieder kind 
met een gevulde maag naar school 
gaat en een gevulde broodtrommel 
heeft. Bij de ingang worden de pro-
ducten gepresenteerd die de klan-
ten van Albert Heijn kunnen done-
ren. De te doneren producten wor-
den tezamen met de boodschap-
pen afgerekend bij de kassa, waar-
na de producten kunnen worden 
gedeponeerd in de klaarstaande 

kratten van de voedselbank Vel-
sen. Tegelijkertijd kunnen geduren-
de de maanden augustus en sep-
tember statiegeldbonnetjes wor-
den gedoneerd en gedeponeerd in 
een daartoe bestemde bus. Van de 

opbrengst worden versproducten 
gekocht als extra aanvulling op de 
voedselpakketten. De Voedselbank 
Velsen is blij met de gelegenheid 
die Albert Heijn biedt om de klan-
ten van de voedselbank te helpen.

Danny Blind, ambassadeur van Voedselbanken Nederland, levert de eer-
ste donaties in. (Foto: aangeleverd)

‘Het leven in de Villa blijft goed’
Fleurâge Residences zoekt 
medewerkers en vrijwilligers
Bloemendaal - Fleurâge Residen-
ces, het buiten aan de Kennemer-
weg in Bloemendaal straalt licht-
heid en stijlvol leven uit. ,,Bloe-
mendaal begroette de afgelo-
pen jaren meerdere nieuwe be-
woners, die een bewuste keu-
ze voor ‘ons’ Fleurâge Residences 
maakten’’, aldus directeur Karien 
Sanders. ,,Op die plek mag je im-
mers oud worden op je eigen ma-
nier en leven naar eigen inzicht. 
Als bewoner heb je vanzelfspre-
kende zeggenschap in eigen huis, 
met vakkundig en ervaren perso-
neel ter ondersteuning. Eigenlijk 
zou dat overal vanzelfsprekend 

moeten zijn. Net als genieten van 
activiteiten in het bijzondere dag-
programma en van heerlijk en ge-
zond eten. We hebben eigenlijk al 
jaren iets heel bijzonders binnen 
de dorpsgrenzen. Dat mag best 
gezegd worden!’’
Zij vervolgt: ,,De bewuste klein-
schaligheid levert voordelen op 
waar bewoners, maar ook me-
dewerkers echt voor kiezen. Zo 
krijg je een hecht en betrokken 
team dat de gezondheid en het 
welzijn van de bewoners voorop 
heeft staan, samenwerkend van 
directie tot vrijwilliger. Met ex-
tra aandacht voor de vraag naar 

vrijwilligers, omdat zij er volgens 
Fleurâge Residences net zo goed 
voor zorgen dat het dagelijkse le-
ven de nodige vreugde te bieden 
heeft, met een luisterend oor en 
een gezellig contact tijdens de 
vele activiteiten. Zo maakt ieder-
een samen de Villa tot een echt 
thuis.’’

Fleurâge Residences is behal-
ve naar vrijwilligers ook op zoek 
naar een activiteitenbegeleid(st)
er en een zorgcoördinator. Zie 
voor meer informatie de adver-
tentie elders in deze uitgave. (Fo-
to: aangeleverd)

Schaapsherder Manus:
,,Wie heeft mijn schaap gedood?’’
Driehuis - De 74-jarige schaap-
herder Manus deed zondag-
ochtend een gruwelijke ontdek-
king, toen hij bij het grasveld 
achter hockeyvereniging Straw-
berries kwam. Eén van de acht-
tien schapen, die hij op deze lo-
catie heeft lopen, was niet meer 
bij de kudde. Een rondje over 
het terrein maakte al snel duide-
lijk wat hiervan de reden was. Hij 
trof het dier iets verderop dood 
aan, vermoedelijk doodgebeten 
door een hond. ,,Dat is me wel 
eens vaker gebeurd, maar dan 

kreeg ik een berichtje van de ei-
genaar van de hond om te vra-
gen hoe groot de schade was. 
Het schaap moet afgevoerd wor-
den, ik moet het dier afmelden, 
je hebt er een hoop werk aan.’’ 
Dit keer heeft de eigenaar van 
de hond zich niet gemeld. Ma-
nus: ,,Die moet het beslist gezien 
hebben. Ik hoop dat diegene zich 
alsnog bij me wil melden.’’ Vol-
gens de Santpoorter overkomt 
het ook andere schaapsherders 
in de buurt zo nu en dan dat een 
schaap door een hond wordt aan-

gevallen. ,,Een hond gaat bijvoor-
beeld zwemmen in de sloot, ziet 
dan een schaap lopen en gaat 
er achteraan.’’ Dat het doden van 
het schaap het werk zou kunnen 
zijn geweest van een vos, sluit hij 
uit. ,,Nee, dat kan een vos niet ge-
daan hebben. Dit is echt het werk 
van een hond geweest.’’ 
Zaterdag rond het middaguur 
was Manus voor het laatst bij de 
schapen, zondagochtend ont-
dekte hij wat er was gebeurd. Wie 
meer weet, kan contact opnemen 
via nummer 06 30315697.

Stormschade op het Georgebos
IJmuiden - De storm Francis heeft ook schade aangericht in de regio Kennemerland. De brandweer had 
woensdagochtend haar handen vol aan de stormschades. Aan de Georgebos in IJmuiden viel een omge-
vallen boom op meerdere geparkeerde voertuigen. Deze raakten al dan niet (zwaar) beschadigd. (Foto’s: 
Michel van Bergen)
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Gouden uurtjes voor de strandhuisjes
IJmuiden - De strandhuisjes op het kleine strand beleven avond na avond hun golden hour, hun gouden 
uurtje. Zo tussen acht en negen uur ‘s avonds schijnt de ondergaande zon speciaal voor hen, lijkt het wel. 
(Arita Immerzeel)

IJmuiden - Oma Ellen en opa Wil-
lem van der Lugt stellen graag 
hun kersverse kleinzoon Roan 
Abbud voor. Roan is vrijdag 21 
augustus om 14.51 uur via een 

keizersnede geboren in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis waar hij en 
z’n ouders Ahmed en Nicole pri-
ma verzorgd zijn. 
Roan heeft al een grote broer van 

bijna 2 jaar, Zayn. 
Alle familieleden staan te pope-
len om Roan te bewonderen en 
met mama en Roan gaat ‘t prima, 
meldt oma Ellen.

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levens-
licht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de 
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw (klein)kind in deze rubriek voor 
te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gra-
tis.

28 AUGUSTUS
Inzamelingsactie voor Voedsel-
bank Velsen bij Albert Heijn aan 
het Dudokplein. Ook zaterdag.

IVN-natuurwerkdag in natuurge-
bied Middenduin in Overveen. 
Info en aanmelden (verplicht): 
06-22575748 of marcmargriet@
hetnet.nl. Ook zaterdag. (Foto: 
aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

Buiten-rondleiding Bunkermu-
seum IJmuiden, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: www.bunkermuse-
um.nl. (Foto: Bos Media Services)

Concert Little Tango Orchestra in 
de tuin van de Ruïne van Brede-
rode, 20.00 uur. Verplicht aanmel-
den: www.ruinevanbrederode.nl. 
(Foto: Toni Zwenne)

29 AUGUSTUS
Inzamelingsactie voor Voedsel-
bank zie vrijdag.

IVN-natuurwerkdag zie vrijdag.

Open dag Fort Benoorden 
Spaarndam en naastliggende 
munitiebos, met rondleidingen. 
Verplicht aanmelden via www.
hetBenoorden.nl. (Foto: aange-
leverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 

Korfbalvereniging DKV viert de 
opening van haar nieuwe kunst-
grasveld naast sporthal Zee-
wijk vanaf 10.00 uur voor kinde-
ren t/m 7 jaar en vanaf 11.30 uur 
voor de oudere kinderen. De o�-

ciële opening is om 13.00 uur met 
aansluitend oefenwedstrijden en 
om 15.30 uur receptie bij sportca-
fé Nol. Iedereen welkom, aanmel-
den: www.dkv-ijmuiden.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Films in de Stadsschouwburg: 
11.00 uur The Kingmaker: Imel-
da Marcos, 14.00 uur De beentjes 
van Sint-Hildegard (foto: Maarten 
van keller), 17.00 uur Babyteeth 
en 20.00 uur Berlin Alexander-
platz. www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Draaiorgelmuseum Haarlem 
(Küppersweg 3 in de Waarderpol-
der) is extra open van 12.00 tot 
18.00 uur. Entree gratis. 

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur.  Moto-
rendraaimiddag. Exposities ‘SAIL 
IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visserij 
in WO II’/Tiny Schepers/4 speur-
tochten/escapespel. (Foto: aan-
geleverd)

NK Kortebaan op Duindigt wordt 
gesteund door Harddraverij Sant-
poort en begint om 13.00 uur. Pu-
bliek van harte welkom. (Foto: 
Hilgersom Producties)

30 AUGUSTUS

Pieterkerk op de Zuiderkruis-
straat in IJmuiden viert 60-jarig 
bestaan tijdens de eucharistie-
viering om 10.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Kastelentocht van toerclub Le 
Champion met �etsafstanden 
van 40, 65 en 90 kilometer langs 
Noord-Hollandse kastelen. Info 
via www.lechampion.nl.

Museumhuis Beeckestijn: zie za-
terdag. 

Films in de Stadsschouwburg: 
11.00 uur The Kingmaker: Imelda 
Marcos (foto: aangeleved), 14.00 
uur. Zondagmiddagklassieker: 
The Breakfast Club, 17.00 uur On-
ze Were Brothers en 20.00 uur ba-

byteeth. www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Zee- en Havenmuseum ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij 
en Visserij in WO II’/15.30 uur 
Film Koopvaardij in WO II (gra-
tis na entree). Vooraf voor de 
film reserveren is verplicht. 
www.zeehavenmuseum.nl. 

Draaiorgelmuseum Haarlem 
(Küppersweg 3 in de Waarderpol-
der) is open van 12.00 tot 18.00 
uur. Entree gratis. 

Rondleiding beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee. 
Aanvang 14.00 uur, hoek van de 
Bosweg en de Reyndersweg in 
Wijk aan Zee. www.eenzeevan-
staal.nl. Deelname is gratis. 

Laatste extra zomerconcert in ‘t 
Mosterdzaadje om 15.00 uur is 
volgeboekt.

1 SEPTEMBER

Film in de Stadsschouwburg: 
11.00 uur Babyteeth. www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Open repetitie Eigenwijs Musical-
kids om 19.00 uur in de Brulboei 
aan de Kanaalstraat 166 in IJmui-
den. Iedereen tussen 9 en 21 jaar 
mag langskomen. Info: bestuur@
eigenwijsmusicalkids.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Fotowandeling ‘macrofotogra�e’ 
met Evert-Jan Woudsma in park 
Scheybeeck in Beverwijk, 19.00-
21.00 uur. Georganiseerd door 
Fotogra�ecentrum ISOO. Aan-
melden: workshops@isoo.nu. (Fo-
to: Evert-Jan Woudsma)

Extra �lmavond André Rieu en 
André van Duin in Stadsschouw-
burg Velsen: ‘Magical Maastricht’, 
hoogtepunten van Vrijthof-con-
certen in hartverwarmende mu-
ziek�lm, 19.30 uur. Info en reser-
veren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

2 SEPTEMBER
Zee- en Havenmuseum ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij 
en Visserij in WO II’. www.zee-
havenmuseum.nl. 

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag. 

3 SEPTEMBER
Rouwspreekuur in de Rouwhuis-
kamer van Alice Loeters Persoon-
lijke Uitvaartzorg, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur. Informatie: 
www.aliceloeters.nl.

Museumhuis Beeckestijn: zie za-
terdag.

▲

Extra filmavond André Rieu
Velsen - De overstap van André 
Rieu naar het �lmdoek blijkt een 
groot succes. De muziek�lm ‘Magical 
Maastricht’, die slechts drie weken 
in Nederland te zien zal zijn, trekt in 
het hele land volle zalen. Om die re-
den heeft de Stadsschouwburg Vel-
sen de �lm extra geboekt. Na twee 
uitverkochte voorstellingen in au-
gustus komt ‘Magical Maastricht’ 
op dinsdag 1 september (aanvang 
19.30 uur) nog één keer terug naar 
Velsen. 
Voor zijn muziek�lm verzamelde 
André Rieu de meest spectaculaire 
en gevoelige hoogtepunten uit zijn 
succesvolle optredens op het Maas-
trichtse Vrijthof. Tussen de muziek 
door stapt niemand minder dan the-
ater- en televisiester André van Duin 
het podium van het Vrijthof op. Hij is 
als gastheer de rode draad in de �lm 
en neemt zijn naamgenoot een ex-
clusief interview af. Voor de fans een 
unieke gelegenheid om met de we-
reldberoemde ‘Walsenkoning’ van 
dichtbij kennis te maken. Info en re-
serveren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (Foto: Andre Rieu Produc-
tions-Piece of Magic Entertainment)
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Nationale Diabetes Challenge
Mijn passie voor wandelen is tien jaar geleden ontstaan toen ik 
mentaal niet zo lekker in mijn vel zat. Door te wandelen ging ik er snel 
fysiek en mentaal op voorruit.
In september 2019 besloot ik de cursus wandelcoach te volgen en 
koppelde hier Happy Walking IJmuiden aan. 
Sportloket Velsen attendeerde mij op de Nationale Diabetes Chal-
lenge en dit sprak mij direct aan. 
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de 
Goor Foundation en werd de afgelopen 4 jaar door Huisartsen-cen-
trum Het Baken/Huisartsenpraktijk De Haven georganiseerd. 
Nu mag Happy Walking met plezier de wandelstok overnemen. 
Vanaf woensdag 2 september a.s. gaan we 10 weken lang wekelijks 
een uur door Ijmuiden wandelen. We verzamelen om 13:00 uur aan 
Wijk aan Zeeërweg 186, 1972 NW te IJmuiden.
Deelname is gratis. Loopt u gezellig met ons mee?
Want wandelen brengt mensen verder/samen.

Aanmelden kan via
Jacqueline Sneekes
Happy Walking
06 - 82 83 53 88
www.nationalediabeteschallenge.nl/happywalkingijmuiden

Vanaf maandag 17 augustus is het weer mogelijk om een sportac-
commodatie te huren. De gymzalen, sporthallen, squashbanen, 
hobby- en vergaderruimtes zijn beschikbaar voor verhuur. Tennis-
park Velserbeek verhuren we nog tot 1 oktober.

Een sportaccommodatie huren kan online via 
www.sportloketvelsen.nl, telefonisch via 0255-567666 
of stuur een mail naar sportloket@velsen.nl

Deze sportkrant is 
een uitgave van 
Sportloket Velsen 
www.sportloketvelsen.nl 
www.zwembadvelsen.nl

Sportaccommodatie huren

September 2020

Doe aan zo veel mogelijk schoolsporttoernooien mee, scoor 
punten en maak kans om de sportiefste basisschool van Velsen te 
worden! 

Punten scoren
Doe met jouw basisschool zo veel mogelijk mee aan verschillende 
toernooien en evenementen, hiermee scoort de school punten. 
Schoolsporttoernooien worden georganiseerd door sportverenigin-
gen in samenwerking met de buurtsportcoaches en Spotloket Velsen. 
Tijdens de toernooien ontvangen de teams van de scheidsrechters 
punten voor prestaties, sportiviteit & respect. Dus hoe meer jullie mee 
doen, hoe meer punten jullie kunnen verdienen! Deze punten worden 
allemaal bij elkaar opgeteld en daar komt een winnaar uit en dat is de 
sportiefste basisschool van Velsen. Alle basisscholen uit de gemeente 
Velsen kunnen meedingen. 
Voor de winnende school  is er een mooi pakket aan prijzen samenge-
steld, waaronder de” Allround Sportcup”, een extra grote wisselbeker, 
een banner voor op de gevel van de school en een cheque ter waarde 
van € 500,-

Organisatie
Deze verkiezing is een initiatief van het Sportloket Velsen en wordt 
dit jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de firma 
NIJHA en de gemeente Velsen.

Verkiezing sportiefste basisschool van Velsen!

Begin september zal de nieuwe Sportgids Velsen digitaal uitkomen.
Alweer voor het derde jaar is er heel veel sportaanbod te vinden in deze ver-
nieuwde 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, padel, scouting, krav 
maga, dansen, voetbal, fietscrossen en nog veel meer.
Verder staat er informatie in over leuke buitenschoolse sportactiviteiten zoals 
Sportmix, Bewegen op het schoolplein en de Schoolsportkalender. De Sportmix 
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven.
Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website www.sportpasvelsen.nl
Er staat vast een geschikte activiteit voor jou bij!

Sportgids voor jeugd

Gezonder leven en gewicht 
verliezen met de Gecombineerde 
Leefstijl Interventie 

Tussen iets graag willen veranderen en daadwerkelijk en duurzaam 
veranderen zit vaak een moeilijke stap, maar is zeker voor iedereen 
mogelijk. Leefstijlcoach Inge van de Drive/de Zorgspecialist helpt 
mensen met overgewicht hier graag bij.  

Met een Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) werk je in een peri-
ode van twee jaar toe naar gedragsverandering met een gezondere 
leefstijl als resultaat. Het programma is gericht op het stapsgewijs 
verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering 
van de leefstijl te realiseren. Het bestaat uit een combinatie van 
groeps- en individuele bijeenkomsten.  
Het uiteindelijke doel is gewichtsverlies, het verbeteren van lichame-
lijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 
De GLI wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt 
geen eigen risico. 

Begin oktober starten 2 nieuwe groepen in Velsen, één in de ochtend 
en één in de avond.
Wil je weten of het programma bij jou past, wil je je BMI meten of 
heb je andere vragen? Op www.driveheemstede.nl/gli vind je nog 
meer informatie over de GLI, waaronder een kort informatiefilmpje 
van ons.  Mailen via dedrive@dezorgspecialist.nl of bellen naar 023-
2001700 kan natuurlijk ook.

Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van 18 t/m 
27 september 2020. Een mooi moment om sinds de 
coronacrisis het sporten weer te promoten.
De Nationale Sportweek is een landelijk initiatief 
van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te 
promoten en te laten zien hoe gezond en vooral leuk 
sporten en bewegen is! 

In Velsen besteden we dit jaar ook aandacht aan 
de Nationale Sportweek. De hele week zetten 
sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, het 
onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open 
en organiseren bijvoorbeeld clinics, toernooien en 
demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week 
kennismaken met (nieuwe) sporten en andere daaraan 
gekoppelde activiteiten. 

Via www.sportpasvelsen.nl tref je het aanbod aan dat in 
Velsen wordt georganiseerd met o.a. een inloop Dutch 
Tennis, een wandelgroep De Opstappers (Zeestroom)
en een clinic Lacrosse. Sportloket Velsen ondersteunt 
sportaanbieders die bij de Nationale Sportweek 
willen aanhaken. Meedoen of vragen? Bekijk  www.
sportpasvelsen.nl. 

De Nationale Sportweek 
komt eraan!

Het nieuwe schooljaar is weer van start, dus ook de SportMix activitei-
ten. De SportMix is een naschoolse sportactiviteit waarbij kinderen op 
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende 
sporten.
Vaak worden de clinics aangeboden door verenigingen uit de buurt, 
zodat de drempel om lid te worden erg laag is.
De buurtsportcoaches organiseren wekelijks verschillende SportMixen 
op diverse locaties in de gemeente Velsen (m.u.v. vakanties, studieda-
gen en feestdagen). Kijk op www.sportpasvelsen.nl voor het aanbod 
en informatie. 

SportMix

Nu het Sport- en Preventieakkoord Velsen is gelanceerd, lopen er 
verschillende onderzoeken om verenigingen beter te kunnen onder-
steunen. De buurtsportcoaches zoeken contact met alle verenigingen 
en sportscholen in de gemeente Velsen. Door middel van een vragenlijst 
komen er verschillende onderwerpen ter sprake zoals aangepast spor-
ten, ouderen sport, de accommodatie en www.sportpasvelsen.nl.   Als 
de onderzoeksfase is afgerond gaan de buurtsportcoaches kijken hoe zij 
de verenigingen kunnen begeleiden om hun kansen zo goed mogelijk 
aan te grijpen. Uiteindelijk willen we stimuleren dat zo veel mogelijk 
Velsenaren met plezier gaan bewegen en dat de sportaccommodaties 
goed worden benut. 

Vereniging enquête 

Sportgala Velsen geannuleerd
De organisatie van het Sportgala Velsen heeft onlangs besloten om de 
verkiezingen over het jaar 2020 uit te stellen.

Het coronavirus heeft er toe geleid dat veel sportwedstrijden en -eve-
nementen zijn verplaatst of afgelast. Hierdoor is er geen sprake van 
een volwaardig sportjaar. Daarnaast bestaat er ook veel onzekerheid 
over de komende periode. De wél geleverde (top)prestaties uit 2020 
worden meegenomen voor de verkiezingen van 2021.  

We bekijken momenteel, in overleg met de gemeente en belangheb-
benden, de mogelijkheden om het Sportgala Velsen éénmalig in een 
andere vorm te laten plaatsvinden. 
Mocht u hier leuke ideeën over hebben neem dan contact met ons op 
via sportgala@velsen.nl

Wij vinden het erg jammer, maar door het Sportgala te annuleren 
willen wij in deze onwerkelijke tijden, ons steentje bijdragen om goed 
voor elkaar te zorgen. Blijf gezond!

Organisatie Sportgala Velsen

Schoolsportkalender 2020-2021
De nieuwe Schoolsportkalender 2020-2021 is naar alle scholen in de 
gemeente Velsen verstuurd. 
Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht van het aanbod van 
schoolsportactiviteiten waarvoor elke school zich kan inschrijven.
Informatie over, inschrijvingen, spelregels, speelschema’s zijn te vinden 
via de website www.sportpasvelsen.nl

Per september start zwembad De Heerenduinen met het aanbieden 
van oncologisch zwemmen.
Het zwembad biedt een ieder die kanker heeft of heeft gehad de 
mogelijkheid om in een veilige omgeving te werken aan herstel. 

De lessen vinden eenmaal per week plaats in het doelgroepenbad op 
maandag van 14:00-14:45 of van 14:45-15:30 uur. De lessen duren 30 
minuten waarvan u 15 minuten kunt vrij zwemmen.
Via onze website treft u meer informatie aan: 
www.zwembadvelsen.nl/oncologisch-zwemmen 

Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met buurt-
sportcoach Annelies via buurtsportcoachzwembad@velsen.nl of 
0636219375.

Oncologisch zwemmen

Wandelgroep voor mantelzorgers 
24 sept van start
Tijdens de Nationale Sportweek die van 18 t/m 27 september 
plaatsvindt, gaat de wandelgroep voor mantelzorgers van start. In 
samenwerking met Socius en buurtsportcoach Annelies wordt er 
eens in de drie weken op donderdag een wandeling van een uur 
gemaakt. Het vertrek- en eindpunt is zwembad De Heerenduinen. 
Na afloop wordt de activiteit gezamenlijk afgesloten onder het 
genot van een kopje koffie/thee. Wilt u een keer meewandelen, 
dan bent u van harte welkom. Meer informatie vindt u op 
www.sportpasvelsen.nl. 

Yes, Velsen heeft een lokaal Sport- en preventieakkoord! Voor de 
zomervakantie werd dit op feestelijke wijze gepubliceerd en onderte-
kend in het bijzijn van Wethouder Sport Bram Diepstraten, Wethouder 
Gezondheid Marianne Steijn, de sportformateurs, stuurgroep en 
deelplaneigenaren als vertegenwoordigers van de projectgroepen. 
Inmiddels staan de plannen in de startblokken om de uitvoeringsfase 
in te gaan.

Velsen
In de afgelopen jaren is er in Velsen al hard gewerkt aan het realiseren 
van een ‘sportief klimaat‘. Door het beschikbaar stellen van goede, 
duurzame sportaccommodaties en gerichte inzet van buurtsportcoa-
ches zijn meer mensen gaan sporten en bewegen. Steeds meer lokale 
organisaties weten dat er veel te winnen valt met sport en bewegen 
onder kwetsbare inwoners en specifieke groepen.

24 plannen
Dankzij de bijdragen en inbreng van heel veel organisaties en mensen 
uit de gemeente Velsen telt het akkoord maar liefst 24 plannen. 
Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen is er een 
geweldige basis gelegd om de komende jaren de lokale sport te 
versterken en meer inwoners in beweging te krijgen.

Preventie
Het resultaat van deze samenwerking is meer dan een Sportakkoord; 
preventie speelt ook een belangrijke rol. Daarmee belichaamt het 
Velsense Sport- en Preventieakkoord de maatschappelijke waarde van 
sport en bewegen. Door in te zetten op preventie hopen we -naast het 
plezier dat sport geeft en de invloed die het heeft op fysieke en sociale 
ontwikkeling- met zijn allen in de toekomst ook veel maatschappelijke 
winst te halen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder 
gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere 
woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

Integrale samenwerking
Integrale samenwerking vormt het uitgangspunt van dit Sport- én 
Preventieakkoord. We koppelen thema’s uit beide akkoorden door 
sport en bewegen expliciet te verbinden aan thema’s die betrekking 
hebben op gezondheid en zorg. Zo zijn we beter in staat de strijd aan 
te gaan tegen overgewicht, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik 
en roken en benutten we de kracht van sport voor maatschappelijke 
thema’s.

Nieuwe initiatieven
Het Sport- en Preventieakkoord Velsen is het startpunt van een ont-
wikkeling, voortkomend vanuit de behoeften van verschillende lokale 
betrokkenen. Het is niet in beton gegoten, want er is nog ruimte/bud-
get voor nieuwe initiatieven.

Meedoen
Heb je een goed idee, plan in gedachte, interesse om mee te denken 
en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere 
inhoudelijke vragen? Kijk dan op www.sportloketvelsen.nl/sportak-
koord en/of neem contact op met Tim Joon (tjoon@sportsupport.nl) 
of Femke van Baarsen (fbaarsen@velsen.nl).

Sport- en Preventieakkoord Velsen

Na het succes op basisschool de Toermalijn in Driehuis willen nu ook 
de Franciscusschool uit IJmuiden én de Hoeksteen uit Velserbroek 
starten met Move Mates. Tijdens dit project leidt een buurtsport-
coach kinderen van groep 7 of 8 op tot speelpleincoach (zogeheten 
Move Mate). Na een aantal theorie- en praktijklessen doorlopen de 

leerlingen een stageweek waarbij zij kennismaken met het lesgeven 
en het aanbieden van verschillende spelletjes op het schoolplein. 
Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een certificaat en kunnen zij 
zelfstandig leerlingen van de onder- en middenbouw in beweging 
brengen tijdens de pauze op het schoolplein. 

Move Mates

De gemeente Velsen wil de jeugd door middel van het Sport- en Pre-
ventieakkoord Velsen meer en op een goede manier stimuleren te gaan 
bewegen.
 
In september 2020 zullen meerdere scholen in gemeente Velsen van 
start gaan met de MQ scan. De MQ scan is een screening op het gebied 
van motoriek. Wanneer de scholen inzicht hebben in de motorische 
ontwikkeling van kinderen kan er beter ingezet worden op preventie. 
Gymlessen kunnen specifieker ingericht worden op het motorische 
niveau van een kind.

De MQ Scan wordt afgenomen in de gymzaal. Blijkt er bijvoorbeeld uit 
de scan dat kinderen laag scoren in de motorische vaardigheden, dan 
kan er door SportSupport een passend aanbod georganiseerd worden 
voor kinderen die extra beweging nodig hebben. Er wordt samenge-
werkt met lokale zorgaanbieders, zoals de kinderfysiotherapeut om 
doorverwijzing naar specialistisch aanbod te doen versnellen.

MQ-scan



P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

Nationale Diabetes Challenge
Mijn passie voor wandelen is tien jaar geleden ontstaan toen ik 
mentaal niet zo lekker in mijn vel zat. Door te wandelen ging ik er snel 
fysiek en mentaal op voorruit.
In september 2019 besloot ik de cursus wandelcoach te volgen en 
koppelde hier Happy Walking IJmuiden aan. 
Sportloket Velsen attendeerde mij op de Nationale Diabetes Chal-
lenge en dit sprak mij direct aan. 
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de 
Goor Foundation en werd de afgelopen 4 jaar door Huisartsen-cen-
trum Het Baken/Huisartsenpraktijk De Haven georganiseerd. 
Nu mag Happy Walking met plezier de wandelstok overnemen. 
Vanaf woensdag 2 september a.s. gaan we 10 weken lang wekelijks 
een uur door Ijmuiden wandelen. We verzamelen om 13:00 uur aan 
Wijk aan Zeeërweg 186, 1972 NW te IJmuiden.
Deelname is gratis. Loopt u gezellig met ons mee?
Want wandelen brengt mensen verder/samen.

Aanmelden kan via
Jacqueline Sneekes
Happy Walking
06 - 82 83 53 88
www.nationalediabeteschallenge.nl/happywalkingijmuiden

Vanaf maandag 17 augustus is het weer mogelijk om een sportac-
commodatie te huren. De gymzalen, sporthallen, squashbanen, 
hobby- en vergaderruimtes zijn beschikbaar voor verhuur. Tennis-
park Velserbeek verhuren we nog tot 1 oktober.

Een sportaccommodatie huren kan online via 
www.sportloketvelsen.nl, telefonisch via 0255-567666 
of stuur een mail naar sportloket@velsen.nl

Deze sportkrant is 
een uitgave van 
Sportloket Velsen 
www.sportloketvelsen.nl 
www.zwembadvelsen.nl
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Doe aan zo veel mogelijk schoolsporttoernooien mee, scoor 
punten en maak kans om de sportiefste basisschool van Velsen te 
worden! 

Punten scoren
Doe met jouw basisschool zo veel mogelijk mee aan verschillende 
toernooien en evenementen, hiermee scoort de school punten. 
Schoolsporttoernooien worden georganiseerd door sportverenigin-
gen in samenwerking met de buurtsportcoaches en Spotloket Velsen. 
Tijdens de toernooien ontvangen de teams van de scheidsrechters 
punten voor prestaties, sportiviteit & respect. Dus hoe meer jullie mee 
doen, hoe meer punten jullie kunnen verdienen! Deze punten worden 
allemaal bij elkaar opgeteld en daar komt een winnaar uit en dat is de 
sportiefste basisschool van Velsen. Alle basisscholen uit de gemeente 
Velsen kunnen meedingen. 
Voor de winnende school  is er een mooi pakket aan prijzen samenge-
steld, waaronder de” Allround Sportcup”, een extra grote wisselbeker, 
een banner voor op de gevel van de school en een cheque ter waarde 
van € 500,-

Organisatie
Deze verkiezing is een initiatief van het Sportloket Velsen en wordt 
dit jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de firma 
NIJHA en de gemeente Velsen.

Verkiezing sportiefste basisschool van Velsen!

Begin september zal de nieuwe Sportgids Velsen digitaal uitkomen.
Alweer voor het derde jaar is er heel veel sportaanbod te vinden in deze ver-
nieuwde 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, padel, scouting, krav 
maga, dansen, voetbal, fietscrossen en nog veel meer.
Verder staat er informatie in over leuke buitenschoolse sportactiviteiten zoals 
Sportmix, Bewegen op het schoolplein en de Schoolsportkalender. De Sportmix 
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven.
Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website www.sportpasvelsen.nl
Er staat vast een geschikte activiteit voor jou bij!

Sportgids voor jeugd

Gezonder leven en gewicht 
verliezen met de Gecombineerde 
Leefstijl Interventie 

Tussen iets graag willen veranderen en daadwerkelijk en duurzaam 
veranderen zit vaak een moeilijke stap, maar is zeker voor iedereen 
mogelijk. Leefstijlcoach Inge van de Drive/de Zorgspecialist helpt 
mensen met overgewicht hier graag bij.  

Met een Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) werk je in een peri-
ode van twee jaar toe naar gedragsverandering met een gezondere 
leefstijl als resultaat. Het programma is gericht op het stapsgewijs 
verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering 
van de leefstijl te realiseren. Het bestaat uit een combinatie van 
groeps- en individuele bijeenkomsten.  
Het uiteindelijke doel is gewichtsverlies, het verbeteren van lichame-
lijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 
De GLI wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt 
geen eigen risico. 

Begin oktober starten 2 nieuwe groepen in Velsen, één in de ochtend 
en één in de avond.
Wil je weten of het programma bij jou past, wil je je BMI meten of 
heb je andere vragen? Op www.driveheemstede.nl/gli vind je nog 
meer informatie over de GLI, waaronder een kort informatiefilmpje 
van ons.  Mailen via dedrive@dezorgspecialist.nl of bellen naar 023-
2001700 kan natuurlijk ook.

Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van 18 t/m 
27 september 2020. Een mooi moment om sinds de 
coronacrisis het sporten weer te promoten.
De Nationale Sportweek is een landelijk initiatief 
van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te 
promoten en te laten zien hoe gezond en vooral leuk 
sporten en bewegen is! 

In Velsen besteden we dit jaar ook aandacht aan 
de Nationale Sportweek. De hele week zetten 
sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, het 
onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open 
en organiseren bijvoorbeeld clinics, toernooien en 
demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week 
kennismaken met (nieuwe) sporten en andere daaraan 
gekoppelde activiteiten. 

Via www.sportpasvelsen.nl tref je het aanbod aan dat in 
Velsen wordt georganiseerd met o.a. een inloop Dutch 
Tennis, een wandelgroep De Opstappers (Zeestroom)
en een clinic Lacrosse. Sportloket Velsen ondersteunt 
sportaanbieders die bij de Nationale Sportweek 
willen aanhaken. Meedoen of vragen? Bekijk  www.
sportpasvelsen.nl. 

De Nationale Sportweek 
komt eraan!

Het nieuwe schooljaar is weer van start, dus ook de SportMix activitei-
ten. De SportMix is een naschoolse sportactiviteit waarbij kinderen op 
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende 
sporten.
Vaak worden de clinics aangeboden door verenigingen uit de buurt, 
zodat de drempel om lid te worden erg laag is.
De buurtsportcoaches organiseren wekelijks verschillende SportMixen 
op diverse locaties in de gemeente Velsen (m.u.v. vakanties, studieda-
gen en feestdagen). Kijk op www.sportpasvelsen.nl voor het aanbod 
en informatie. 

SportMix

Nu het Sport- en Preventieakkoord Velsen is gelanceerd, lopen er 
verschillende onderzoeken om verenigingen beter te kunnen onder-
steunen. De buurtsportcoaches zoeken contact met alle verenigingen 
en sportscholen in de gemeente Velsen. Door middel van een vragenlijst 
komen er verschillende onderwerpen ter sprake zoals aangepast spor-
ten, ouderen sport, de accommodatie en www.sportpasvelsen.nl.   Als 
de onderzoeksfase is afgerond gaan de buurtsportcoaches kijken hoe zij 
de verenigingen kunnen begeleiden om hun kansen zo goed mogelijk 
aan te grijpen. Uiteindelijk willen we stimuleren dat zo veel mogelijk 
Velsenaren met plezier gaan bewegen en dat de sportaccommodaties 
goed worden benut. 

Vereniging enquête 

Sportgala Velsen geannuleerd
De organisatie van het Sportgala Velsen heeft onlangs besloten om de 
verkiezingen over het jaar 2020 uit te stellen.

Het coronavirus heeft er toe geleid dat veel sportwedstrijden en -eve-
nementen zijn verplaatst of afgelast. Hierdoor is er geen sprake van 
een volwaardig sportjaar. Daarnaast bestaat er ook veel onzekerheid 
over de komende periode. De wél geleverde (top)prestaties uit 2020 
worden meegenomen voor de verkiezingen van 2021.  

We bekijken momenteel, in overleg met de gemeente en belangheb-
benden, de mogelijkheden om het Sportgala Velsen éénmalig in een 
andere vorm te laten plaatsvinden. 
Mocht u hier leuke ideeën over hebben neem dan contact met ons op 
via sportgala@velsen.nl

Wij vinden het erg jammer, maar door het Sportgala te annuleren 
willen wij in deze onwerkelijke tijden, ons steentje bijdragen om goed 
voor elkaar te zorgen. Blijf gezond!

Organisatie Sportgala Velsen

Schoolsportkalender 2020-2021
De nieuwe Schoolsportkalender 2020-2021 is naar alle scholen in de 
gemeente Velsen verstuurd. 
Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht van het aanbod van 
schoolsportactiviteiten waarvoor elke school zich kan inschrijven.
Informatie over, inschrijvingen, spelregels, speelschema’s zijn te vinden 
via de website www.sportpasvelsen.nl

Per september start zwembad De Heerenduinen met het aanbieden 
van oncologisch zwemmen.
Het zwembad biedt een ieder die kanker heeft of heeft gehad de 
mogelijkheid om in een veilige omgeving te werken aan herstel. 

De lessen vinden eenmaal per week plaats in het doelgroepenbad op 
maandag van 14:00-14:45 of van 14:45-15:30 uur. De lessen duren 30 
minuten waarvan u 15 minuten kunt vrij zwemmen.
Via onze website treft u meer informatie aan: 
www.zwembadvelsen.nl/oncologisch-zwemmen 

Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met buurt-
sportcoach Annelies via buurtsportcoachzwembad@velsen.nl of 
0636219375.

Oncologisch zwemmen

Wandelgroep voor mantelzorgers 
24 sept van start
Tijdens de Nationale Sportweek die van 18 t/m 27 september 
plaatsvindt, gaat de wandelgroep voor mantelzorgers van start. In 
samenwerking met Socius en buurtsportcoach Annelies wordt er 
eens in de drie weken op donderdag een wandeling van een uur 
gemaakt. Het vertrek- en eindpunt is zwembad De Heerenduinen. 
Na afloop wordt de activiteit gezamenlijk afgesloten onder het 
genot van een kopje koffie/thee. Wilt u een keer meewandelen, 
dan bent u van harte welkom. Meer informatie vindt u op 
www.sportpasvelsen.nl. 

Yes, Velsen heeft een lokaal Sport- en preventieakkoord! Voor de 
zomervakantie werd dit op feestelijke wijze gepubliceerd en onderte-
kend in het bijzijn van Wethouder Sport Bram Diepstraten, Wethouder 
Gezondheid Marianne Steijn, de sportformateurs, stuurgroep en 
deelplaneigenaren als vertegenwoordigers van de projectgroepen. 
Inmiddels staan de plannen in de startblokken om de uitvoeringsfase 
in te gaan.

Velsen
In de afgelopen jaren is er in Velsen al hard gewerkt aan het realiseren 
van een ‘sportief klimaat‘. Door het beschikbaar stellen van goede, 
duurzame sportaccommodaties en gerichte inzet van buurtsportcoa-
ches zijn meer mensen gaan sporten en bewegen. Steeds meer lokale 
organisaties weten dat er veel te winnen valt met sport en bewegen 
onder kwetsbare inwoners en specifieke groepen.

24 plannen
Dankzij de bijdragen en inbreng van heel veel organisaties en mensen 
uit de gemeente Velsen telt het akkoord maar liefst 24 plannen. 
Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen is er een 
geweldige basis gelegd om de komende jaren de lokale sport te 
versterken en meer inwoners in beweging te krijgen.

Preventie
Het resultaat van deze samenwerking is meer dan een Sportakkoord; 
preventie speelt ook een belangrijke rol. Daarmee belichaamt het 
Velsense Sport- en Preventieakkoord de maatschappelijke waarde van 
sport en bewegen. Door in te zetten op preventie hopen we -naast het 
plezier dat sport geeft en de invloed die het heeft op fysieke en sociale 
ontwikkeling- met zijn allen in de toekomst ook veel maatschappelijke 
winst te halen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder 
gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere 
woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

Integrale samenwerking
Integrale samenwerking vormt het uitgangspunt van dit Sport- én 
Preventieakkoord. We koppelen thema’s uit beide akkoorden door 
sport en bewegen expliciet te verbinden aan thema’s die betrekking 
hebben op gezondheid en zorg. Zo zijn we beter in staat de strijd aan 
te gaan tegen overgewicht, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik 
en roken en benutten we de kracht van sport voor maatschappelijke 
thema’s.

Nieuwe initiatieven
Het Sport- en Preventieakkoord Velsen is het startpunt van een ont-
wikkeling, voortkomend vanuit de behoeften van verschillende lokale 
betrokkenen. Het is niet in beton gegoten, want er is nog ruimte/bud-
get voor nieuwe initiatieven.

Meedoen
Heb je een goed idee, plan in gedachte, interesse om mee te denken 
en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere 
inhoudelijke vragen? Kijk dan op www.sportloketvelsen.nl/sportak-
koord en/of neem contact op met Tim Joon (tjoon@sportsupport.nl) 
of Femke van Baarsen (fbaarsen@velsen.nl).

Sport- en Preventieakkoord Velsen

Na het succes op basisschool de Toermalijn in Driehuis willen nu ook 
de Franciscusschool uit IJmuiden én de Hoeksteen uit Velserbroek 
starten met Move Mates. Tijdens dit project leidt een buurtsport-
coach kinderen van groep 7 of 8 op tot speelpleincoach (zogeheten 
Move Mate). Na een aantal theorie- en praktijklessen doorlopen de 

leerlingen een stageweek waarbij zij kennismaken met het lesgeven 
en het aanbieden van verschillende spelletjes op het schoolplein. 
Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een certificaat en kunnen zij 
zelfstandig leerlingen van de onder- en middenbouw in beweging 
brengen tijdens de pauze op het schoolplein. 

Move Mates

De gemeente Velsen wil de jeugd door middel van het Sport- en Pre-
ventieakkoord Velsen meer en op een goede manier stimuleren te gaan 
bewegen.
 
In september 2020 zullen meerdere scholen in gemeente Velsen van 
start gaan met de MQ scan. De MQ scan is een screening op het gebied 
van motoriek. Wanneer de scholen inzicht hebben in de motorische 
ontwikkeling van kinderen kan er beter ingezet worden op preventie. 
Gymlessen kunnen specifieker ingericht worden op het motorische 
niveau van een kind.

De MQ Scan wordt afgenomen in de gymzaal. Blijkt er bijvoorbeeld uit 
de scan dat kinderen laag scoren in de motorische vaardigheden, dan 
kan er door SportSupport een passend aanbod georganiseerd worden 
voor kinderen die extra beweging nodig hebben. Er wordt samenge-
werkt met lokale zorgaanbieders, zoals de kinderfysiotherapeut om 
doorverwijzing naar specialistisch aanbod te doen versnellen.

MQ-scan
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Kijk voor meer informatie op 

www.ltchofgeest.nl

12x zondag[middag]:

periode oktober t/m maart

1 uur tennis GD, HD en DD

Inschrijving kan voor leden en niet-leden van LTC Hofgeest.

Er kan aan meerdere onderdelen worden meegedaan. 

Er wordt gespeeld op Probounce 4 seizoenen tennisbanen.

En uiteraard na afloop van de tennispartij gezelligheid en

vriendelijke kantineprijzen!

Informatie via 
wck@ltchofgeest.nl

of bij Henny van Hulst 
06 - 5325 0174

LTC Hofgeest
Broeklanden 5
Velserbroek
023 - 538 8398

 Inschrijfgeld* 

€25,-
per koppel!

*per onderdeel,
inclusief 2x blik ballen!

12x zondag[middag]:
12x zondag[middag]:

periode oktober t/m maart

periode oktober t/m maart

WINTER KOPPEL 

COMPETITIEWINTER KOPPEL 2020-2021

Niet alleen tennis bij LTC 
Hofgeest, ook Dutch Tennis 

en badminton

Velserbroek - LTC Hofgeest in Velserbroek heeft 
meer te bieden dan alleen tennis. Ook voor het 
populaire Dutch Tennis en badminton kan men 
terecht bij deze actieve vereniging en men or-
ganiseert een zeer populaire interne Winter 
Koppel Competitie.

Dutch Tennis
Dutch Tennis is een variant op het o�  ciële Dyna-
mic Tennis. Dutch Tennis is voornamelijk een bin-
nensport, maar wordt ook tijdens de zomermaan-
den op de minibanen van het tennispark van LTC 
Hofgeest gespeeld. Het is een zeer toegankelijke 
sport met als groot voordeel dat het een mix is van 
tennis, tafeltennis en badminton. Een uitgebreide 
cursus of training is niet nodig, je kunt er als het wa-

re direct mee beginnen! Inmiddels mag deze sport 
zich in een toenemende populariteit verheugen. 

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt Dutch 
Tennis gespeeld met veel beoefenaren. 
Niet verwonderlijk omdat Dutch Tennis gemakke-
lijk aan te leren is, attractief is, mannen en vrouwen 
spelen met en door elkaar, op gevorderde leeftijd 
nog goed vol te houden is (60+ lidmaatschap), ge-
speeld wordt met lichte materialen waardoor bles-
sures een uitzondering zijn, men leuke en nieuwe 
contacten maakt tijdens en na a� oop van de wed-
strijden. Elk jaar in januari organiseert LTC Hofgeest 
een ééndaags toernooi, waar wedstrijd en gezel-
ligheid worden  gecombineerd. Informatie en aan-
melden via ledenadministratie@ltchhofgeest.nl.

Informatie en aanmelden 

www.ltchofgeest.nl

€ 80
Voor een heel jaar!!

Woensdag, Sporthal Zeewijk:

Dutch Tennis 09.00 - 11.00 uur

Vrijdag, Sporthal Polderhuis:

Dutch Tennis & Badminton

14.00 - 16.00 uur

60+
Woensdag, Sporthal Zeewijk:

60+60+DUTCH 

TENNIS 

& BADMINTON

Al vele jaren een succes!

Badminton
Op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur wordt in 
het Polderhuis Velserbroek op recreatief niveau op 
4 banen badminton gespeeld. Gelijktijdig wordt in 
de hal Dutch Tennis gespeeld waardoor in de pauze 
gezamenlijk de ko�  e en thee wordt gedronken in 
de kantine van Rinus Otte. Zelf een badmintonrac-
ket meenemen, de shuttles worden door LTC Hof-
geest aangeschaft. Kom vrijblijvend kijken en speel 
een keer mee om de leuke sfeer te proeven!
Informatie en aanmelden via ledenadministratie@
ltchhofgeest.nl.

Winter Koppel Competitie
Zo langzamerhand een vaste tennis activiteit bij LTC 

Hofgeest! In de wintermaanden 12 keer op een zon-
dag een uur lang herendubbel, damesdubbel en 
gemengd dubbel tennis!

Op het mooi en gezellig tennispark op goed onder-
houden probounce banen waar je het hele winter-
seizoen kunt spelen (uitzondering bij vorst).

Na a� oop een consumptie nuttigen in de kantine 
met vriendelijke prijzen. Inschrijfgeld € 25,00 per 
koppel per onderdeel inclusief 2 blikken ballen!

Voor informatie en inschrijven: wck@ltchofgeest.nl, 
www.ltchofgeest.nl of bij Henny van Hulst: 06 5325 
01 74. (Foto’s: aangeleverd)
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Sporten in de buitenlucht; lekker, 
gezellig en ook nog eens erg gezond
Velsen - Het is wederom een prachtige dag. Jani-
ne (68) springt op haar � ets met een grote lach op 
haar gezicht, het is weer tijd voor een uur sporten 
met GezondOud. ,,Ik ga iedere week en het is elke 
keer weer optimaal genieten. Wanneer ik de hoek 
om kom � etsen ben ik altijd nieuwsgierig wie er ver-
der allemaal zullen zijn. Ik heb echt al een aantal he-
le leuke nieuwe mensen ontmoet. Inmiddels sport 
ik alweer een aantal maanden bij GezondOud en ik 
merk dat het me erg goed doet. Iedere keer kom ik 
zo vrolijk en positief gestemd terug van de training. 
Ik heb meer energie en voel me echt sterker wor-
den.”

Het hele jaar door  buiten sporten
Bij GezondOud kun je het hele jaar door sporten 
op de mooiste plekken in de natuur zoals in Land-
goed Beeckestijn en Natuurgebied Bleek en Berg. 
De trainingen zijn professioneel, afwisselend, ge-
zellig en voor ieder niveau goed te doen. Tijdens 
de training wordt gewerkt aan de conditie, de sta-
biliteit, de mobiliteit en doen we diverse spiervers-
terkende oefeningen met weerstandsbanden of li-
chaamsgewicht. 

Sporten op je eigen niveau
Je traint op je eigen niveau. Ieder mens is anders 
en de trainers zijn juist opgeleid om ervoor te zor-
gen dat je op de juiste manier wordt uitgedaagd. 
Mede hierdoor laat ruim 96% van de deelnemers 
weten zich fysiek dan wel mentaal sterker te voe-
len. 

Professionele begeleiding
Men werkt uitsluitend met goed gecerti� ceerde 

trainers waarvan een groot deel fysiotherapeut is. 
Regelmatig onderzoeken de trainers het e� ect van 
hun trainingen en passen de inhoud van de trai-
ning daar waar nodig aan. 

Samen buiten en zelf  vanuit je eigen omgeving 
Dagelijks 25 minuten matig intensief bewegen is 
optimaal voor een goede gezondheid. Om je hier-
bij te helpen biedt men naast de buitentraining 
ook online trainingen aan. Natuurlijk zijn de onli-
ne trainingen volledig vrijblijvend. 

Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact op via 
06-53837045 of kijk op www.gezondoud.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Stormvogels klaar voor pittige uitdaging
IJmuiden - Treuren om de komst van corona en 
duimen draaiend wachten op betere tijden? Dat 
zit niet in het dna van de 108 jaar oude IJmuidense 
voetbalvereniging Stormvogels. Natuurlijk baalde 
alles en iedereen bij de club als een stekker toen 
de zaak half maart ineens op slot moest.
Maar nu het complex langzaam maar zeker weer 
tot leven komt, wordt duidelijk dat de vele vrijwilli-
gers niet hebben stilgezeten. Zo is de bestuurska-
mer drastisch onder handen genomen en de op-
gefriste zittribune voorzien van nieuwe blauwe en 
witte kuipstoeltjes.

En dan de velden. Zelden lag het natuurgras op 
het hoofdveld er zo mooi bij. Oké, de plotselinge 
shut-down heeft de mat extra rust gegeven. Maar 
het is vooral het zeer vroeg gestarte gemeente-
lijke onderhoud dat de sprieten zichtbaar goed 
heeft gedaan. 
Van lang stroperig gras die de snelheid uit de bal 
haalt is ook al geen sprake. Daar zorgt een hyper-
moderne robotmaaier voor. Het ding gaat zonder 
morren dag en nacht zijn gang. Pas in oktober - als 
de groeiperiode van het gras er op zit - verdwijnt 
het hypermoderne ding van de velden om er in 
maart weer op terug te keren.

Ook bestuurlijk is er het één en ander gebeurd. Zo 
is er een nieuwe jeugdvoorzitter aangetreden en 
heeft Stormvogels een verenigingsmanager aan-
gesteld. ,,Om alle bestuurs- en commissieleden en 
de vele vrijwilligers een beetje te ontlasten’’, zegt 
Nico Stoker die in 2000 de voorzittershamer over-
nam van Willem Haasnoot en de club twintig jaar 
later nog altijd vol energie door mooie en minder 
mooie tijden leidt.
Want de voorbije maanden waarin corona ons 
land op nagenoeg alle vlakken totaal verlamde 
kan zonder meer als een ‘minder mooie tijd’ wor-
den getypeerd. ,,Natuurlijk heeft het ook ons ge-
raakt’’, erkent Stoker. ,,Maar we zijn er goed door-
heen gekomen en � nancieel gezond gebleven.’’ 
Voor gejubel is het voor alle sportverenigingen 

nog te vroeg. Dus ook voor Stormvogels. ,,In het 
komende jaar wordt het écht serieus’’, waarschuwt 
de voorzitter.
,,Want aan de � nanciële steun van overheden en 
verschillende instanties komt een einde. Sponsor-
inkomsten zullen het komende voetbalseizoen 
minder zijn dan de afgelopen jaren. Ook de kanti-
neomzet krijgt gegarandeerd een knauw. Hoe wij 
dat gaan managen? Bijvoorbeeld door in plaats 
van één groot evenement te kiezen voor meerde-
re kleinere initiatieven.’’

Na het succesvol verlopen Zeehaven Zilveren 
Trawler Toernooi van zaterdag 22 augustus, staan 
op zondag 30 augustus de jongere voetballers 
centraal als het Koert Heilig Jeugdtoernooi wordt 
gespeeld op sportpark Zeewijk. Hoewel Stormvo-
gels alweer een paar jaar een echte zaterdagver-
eniging is, moet het Koert Heilig Toernooi vanwe-
ge een vol bekerprogramma op zaterdag 29 au-
gustus uitwijken naar de zondag. 
Er komen 25 teams uit alle windstreken in diver-
se leeftijdscategorien in actie. ,,Het aanbod aan 
deelnemers was groter dan het aantal teams dat 
wij kwijt kunnen’’, weet Stoker. ,,Een duidelijk be-
wijs dat iedereen er naar snakt om weer te kun-
nen voetballen.’’ Nieuw in de clubgeschiedenis van 
Stormvogels is het Willem Haasnoot Toernooi dat 
op zaterdag 5 september zijn vuurdoop krijgt.
Het evenement is voor de ‘overige senioren’ be-
doeld. Kortom, voor de mindere goden of uitge-
raasde toppers die nagenoeg uitsluitend voor hun 
plezier tegen een bal trappen. ,,Willem was een 
sfeermaker’’, zegt Nico Stoker over zijn voorganger 
die tussen 1996 en 2000 aan het roer stond. ,,Een 
liefhebber van voetbal als breedtesport.’’ De strijd 
om de Willem Haasnoot wisselbokaal wordt uitge-
vochten door zes vriendenteams uit de regio.

Op zaterdag 19 september start de reguliere com-
petitie met het vlaggenschip van Stormvogels uit-
komend in de zaterdagse derde klasse. Er zal door 
de IJmuidenaren opnieuw hard moeten worden 

Voorzitter Nico Stoker leidt Stormvogels al 20 jaar vol energie door mooie en minder mooie tijden. (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. 
108 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 technischjeugdcoordinator@
stormvogels.nl of bel met onze technisch jeugdcoördinator

Sebastiaan de Lijzer 06-27066846.

geknokt om de gedroomde stap naar de tweede 
klasse te kunnen maken. Het jonge, enthousiaste 
tweede elftal mag het in de reserve tweede klasse 
gaan proberen.

Sportpark Zeewijk is de afgelopen weken volledig 
in overeenstemming gebracht met de geldende 

coronaregels. ,,Wij hebben gedaan wat wij moes-
ten doen en zijn klaar voor het nieuwe seizoen’’, al-
dus Stoker. ,,Nu is het aan de bezoekers om zich 
te houden aan de regels. Ik hoop van harte dat de 
mensen de discipline kunnen opbrengen die wij 
van hen vragen. Zodat wij gezamenlijk corona bui-
ten de deur houden.’’

”Niet eerder 
haalde ik zoveel 
voldoening uit een 
uurtje sporten”

Het hele jaar door sporten op 
de mooiste plekken in de natuur 
onder professionele begeleiding! 
De trainingen zijn voor ieder 
niveau en de onderlinge sfeer in de 
groep is positief en geeft energie. 
Nieuwsgierig geworden? 

Kijk op www.gezondoud.nl 
of  bel 06-17962699 
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Hofgeester Eijnde 20 • 1991 AX Velserbroek
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www.tcvelserbroek.nl

TENNISLESSEN
Speciale actie voor de jeugd 

geboren 2012 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 johnbiersteker@live.nl

WINTERCOMPETITIE
Damesdubbel op woensdag, 

vrijdag en zondag. 
Heren- en gemengd dubbel op zondag.
Speel 12 x een wedstrijd van een uur 
met een vaste partner om de veertien 

dagen. Tevens damesdubbel op donderdag. 
Zij spelen elke week. 

SCHRIJF SNEL IN!
info@tcvelserbroek.nlVANAF 1 OKTOBER

WEER OPEN!

Vaste baanhuur 2020/2021
Reserveer nu voor 
het winterseizoen

(1 oktober - 2 april)

Informeer tijdens kantooruren naar de mogelijkheden

SCHRIJF SNEL IN!

Tenniscentrum Velserbroek 
is vanaf 1 oktober weer geopend
Velserbroek - De medewerkers van Tenniscen-
trum Velserbroek zijn blij dat er vanaf 1 oktober 
weer volop indoor getennist kan worden. Het 
centrum beschikt over 6 tapijtbanen, kleedka-
mers en een gezellige kantine. Men is druk bezig 
om de tennishal volgens de RIVM richtlijnen Co-
rona-proof te maken. Zodat het voor klanten en 
medewerkers veilig is.
Belangstellenden kunnen nu alvast een vaste 
baan huren voor het winterseizoen. Dit seizoen 
bestaat uit 25 speelweken en loopt van  1 okto-
ber tot en met 2 april. Na oktober is het ook mo-
gelijk om losse banen te huren.
Naast baanverhuur organiseert het tenniscen-
trum ook diverse competities. Om de veertien 
dagen speelt u 12 keer een wedstrijd van een 
uur met uw vaste partner. Het speelschema voor 
het hele seizoen ontvangt u voor aanvang van 
de competitie.  Voor de dames is er een compe-
titie op woensdag- en vrijdagochtend en zon-

dagavond. De herendubbel en gemengd dubbel 
competitie wordt op zondag vanaf 13.00 uur ge-
speeld. Tevens heeft men op donderdag een da-
mescompetitie die elke week speelt.
Voor de competities kan men nog nieuwe kop-
pels plaatsen. Mocht u interesse hebben, rea-
geer dan snel!
Tennislessen voor de jeugd of volwassenen wor-
den gegeven door Tennis Organisatie Velsen on-
der leiding van John Biersteker en Roderick Fran-
ken. Voor de jeugd (geboren in 2012 of later) is 
er een geweldige actie. Voor slechts € 25,00 kun-
nen zij 10 lessen in Tenniscentrum Velserbroek 
volgen tot aan de kerstvakantie. Schrijf snel in!
Kijk even op de site voor informatie over lessen 
of mail naar johnbiersteker@live.

Voor alle informatie: www.tcvelserbroek.nl of 
mail naar info@tcvelserbroek. Of bel even tijdens 
kantooruren 023-5201020. (Foto: aangeleverd)

WWW.ABCKOPS.NL   TEL: 06-43250737

Nieuw!! 
Punch & Kick

Nieuw!! 
Valtraining

Nieuw!! 
Ninja-Do

Ju-Jutsu

Karate

Aikido

Judo

Budo: goed voor zelfvertrouwen 
en weerbaarheid
IJmuiden - Budo is een verzamelnaam voor Japan-
se gevechtskunsten als Judo, Ju-Jutsu en Karate. De-
ze sporten worden al meer dan 40 jaar gegeven bij 
Aiki Budo Centrum Kops of afgekort: ABC Kops.
Eigenaar Jos Kops, 6e dan Judo en 3e dan Ju-Jutsu, 
Karate en Aikido, heeft inmiddels al duizenden kin-
deren uit IJmuiden en omstreken lesgegeven in een 
van deze sporten. Daarbij komt hij tot de conclusie, 
en met hem veel artsen, psychologen en onderwij-
zers dat de budosporten een goede ondersteuning 
bieden voor kinderen die wat meer zelfvertrouwen 
kunnen gebruiken, die gepest of lastiggevallen wor-
den. Spelenderwijs krijgen zij door de oefeningen 
en stoeispelen meer fysiek en mentaal evenwicht, 
zelfvertrouwen en zelfrespect. 

Als je deze sporten ontdoet van wedstrijdprestaties 
dan blijven ze over als assertiviteitstrainingen, waar-
bij ze zowel fysiek als mentaal beter voor zichzelf le-

ren opkomen; ze laten zich niet zomaar van hun 
plek duwen of stoten. Juist omdat er met een lich-
te vorm van geweld wordt gewerkt, leren deelne-
mers beter met dit geweld om te gaan, zonder dat 
ze zich in een hoek laten drukken of juist te agres-
sief gaan reageren. Jos Kops heeft al honderden kin-
deren binnen gekregen, waarbij er juist op dit punt 
van weerbaarheid min of meer een hulpvraag van 
ouders was. 
Jos is ook thuis in Neuro Linguïstisch Programme-
ren, waarbij het overwinnen van angsten en het 
ombuigen van belemmerende overtuigingen be-
langrijke onderdelen zijn. Budosporten zijn voor 
hem belangrijke interventies om gedragsverande-
ring mogelijk te maken, terwijl dit gewoon in de 
groepslessen plaats vindt met een hoop spelplezier. 
Voor meer informatie: 06-43250737 of www.abc-
kops.nl. (Foto: aangeleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

✩ 
Volgende thuiswedstrijd: zondag 30 augustus 12.15 uur Telstar - FC Volendam

Noord-tribune weer 
zichtbaar in Telstar stadion
Op het moment van schrijven 
wordt er hard gewerkt aan de 
Noord-tribune. Door de coro-
na perikelen is er gekozen voor 
een extra tijdelijke tribune zodat 

de beperkte capaciteit toch ver-
hoogd kan worden. Op dit mo-
ment wachten wij de laatste ver-
gunningen af om zodoende te-
gen FC Volendam op zondag 30 

augustus reeds te kunnen starten 
met een “volle” Noord-tribune. 
Hou de website in de gaten voor 
de laatste stand van zaken. (Foto: 
aangeleverd)

Belangrijke informatie kaartverkoop 
thuiswedstrijden Telstar
Het lange wachten zit er op! De 
voorbereiding is in volle gang, 
de laatste contracten worden 
opgemaakt en trainer Andries 
Jonker schaaft nog aan zijn tac-
tiek. Niets lijkt een mooi sei-
zoen in de weg te staan! Althans, 
op het veld.. Helaas hebben wij 
in Nederland nog altijd te ma-
ken de corona perikelen. Zo ook 
de Witte Leeuwen. Middels het 
KNVB protocol hebben wij het 
Telstar stadion zo kunnen inde-
len dat wij zo optimaal mogelijk 
gebruik maken van de beperkte 
capaciteit. Daarbij zal er op kor-
te termijn een extra tijdelijke tri-
bune geplaatst worden aan de 
noordzijde van het stadion. Dit 
zorgt er voor dat de capaciteit 
opgeschroefd kan worden. 
 
Onderstaande geeft u de beno-
digde informatie over het aanko-
pen van uw kaarten. De fysieke 
Support’63 kaart is in een later 
stadium beschikbaar in verband 
met leveringsproblemen. De fy-
sieke kaart is niet benodigd om 
online uw aankoop te doen. De 
rechten zijn toegekend aan het 
account waarmee u uw aankoop 
gedaan heeft.  Let op: de fysieke 
pas geeft geen toegang tot het 
stadion! 
 
Kaartverkoop
De verkoop voor de thuiswed-
strijden gaat in zijn geheel via 
ons online systeem. Alleen hou-
ders van de Support’63 kaart 
hebben de mogelijkheid om 
kaarten te kopen. Bent u geen 
eigenaar van deze kaart? Dan 
ziet u de wedstrijd(en) niet in 
uw overzicht nadat u bent inge-
logd. Per Support’63 kaart kunt 
u 1 kaart voor de thuiswedstrijd 

aanscha�en. De kaarten zijn per-
soonsgebonden en kunnen niet 
worden doorgegeven aan der-
den.
 
Gemiddeld gezien zullen wij 
14 dagen voor een thuiswed-
strijd starten met de verkoop. De 
wedstrijden zullen vanzelf in uw 
overzicht verschijnen wanneer u 
houder bent van de Support’63 
kaart. Let op: zorg dat u tijdig in-
logt en in uw pro�el kijkt of er 
onder het kopje clubcard een 
Support’63 kaart is toegevoegd 
aan uw account. Na de aankoop 
van uw kaart ontvangt u deze di-
gitaal in uw mail. Wij willen u vra-
gen deze uitgeprint mee te ne-
men naar de wedstrijd. 
 
Mocht er daags voor de wed-
strijd nog ruimte zijn op de tri-
bune, dan krijgen houders van 
de Support’63 kaart de moge-
lijkheid om een extra kaart aan 
te scha�en. Wij zullen in dat ge-
val de kaarthouders hierover in-
formeren. Mochten er op de dag 
van de wedstrijd kaarten over 
zijn, dan zullen deze in de vrije 
verkoop (alleen online) beschik-
baar gesteld worden. Die kans is 
echter nihil.
 
Stoelkeuze
Het online systeem is zo inge-
richt dat er tussen de verschil-
lende stoelen genoeg afstand 
zit om aan de veiligheidseisen 
te voldoen. Per wedstrijd dient 
u een plek te selecteren waar u 
wilt zitten. Bezoekt u de wed-
strijd samen met anderen? Zorgt 
u er dan voor dat u samen be-
spreekt op welk gedeelte van de 
tribune u plaats gaat nemen. Het 
is niet mogelijk om vooraf voor 

meerdere wedstrijden te reser-
veren. Het komende seizoen zul-
len alle stoelen genummerd zijn. 
U dient plaats te nemen op de 
door u gekochte stoel. Hier mag 
in geen enkel geval van worden 
afgeweken in verband met mo-
gelijke contactonderzoeken.
 
Gedurende het seizoen 
2020/2021 zullen de Oost-tribu-
ne en de Noord-tribune inge-
richt zijn als publieksvakken. De 
vakken A en F zullen komend sei-
zoen niet fungeren als publieks-
vakken. Let op: de Noord-tribune 
is niet overdekt!
 
Gezondheid
Alle medewerkers en vrijwilli-
gers van Telstar zullen werken 
volgens de protocollen om het 
voor een ieder zo veilig mogelijk 
te maken. Daarbij vragen wij al-
le supporters zich te houden aan 
de richtlijnen en thuis te blijven 
wanneer zij te kampen hebben 
met de gezondheidsklachten zo-
als die beschreven zijn volgens 
het RIVM.
 
Daarnaast doet de club een 
dringend beroep op het gezon-
de verstand van een ieder die 
de wedstrijden bezoekt. Geza-
menlijk zorgen wij er voor dat 
de wedstrijden toegankelijk blij-
ven en het veilig blijft voor een 
ieder die de wedstrijden wil be-
zoeken. Wj zullen u tijdig infor-
meren over de extra maatrege-
len die gelden rondom de thuis-
wedstrijden.

Nog niet in het bezit van een 
Support’63 kaart? Koop hem 
vandaag nog via www.sup-
port63.nl

Telstar houdt AZ op gelijkspel
Aan bijna het einde van de oe-
fencampagne als voorberei-
ding op het seizoen 2020/’21 
heeft Telstar een knappe pres-
tatie geleverd. In het AFAS-sta-
dion wordt eredivisionist AZ 
op 1-1 gehouden. In de 40e 
minuut kopt Benaissa Bena-
mar zijn club op een 0-1 voor-
sprong. Pas twaalf minuten 
voor tijd kan aanvoerder Teun 
Koopmeiners vanaf de straf-
schopstip de gelijkmaker op 
het scorebord zetten. En daar 
blijft het bij.

De Alkmaarders hebben het ge-
hele oefenduel het meeste bal-
bezit maar Telstar heeft zijn zaak-
jes goed op orde. Op verzoek 
van oefenmeester Arne Slot spe-
len de Witte Leeuwen hetzelf-
de spelletje als de trainer/coach 
woensdag a.s. van Viktoria Plzen 
in de Champions League-ont-
moeting verwacht.
De eerste kans is voor de thuis-
club. In de 6e minuut kopt 
Myron Boadu de bal over het 
Telstar-doel. Vier minuten ver-
der schiet Tijjani Reijnders het 
leer voorlangs het doel van Tre-
vor Doornbusch. Eén minuut la-
ter schiet Oussama Idrissi de bal 
keihard op het Velsense doel. De 
bal stuit via de borst van keeper 

Doornbusch het veld weer in. 
Geen roodhemd in de buurt om 
zijn ploeg op een voorsprong te 
schieten. Hierna duurt het even-
tjes voordat er weer eens wat ge-
beurt voor één van beide doe-
len. In de 39e minuut zet Tijja-
ni Reijnders Oussama Idrissi aan 
het werk. Hij zet de bal voor. 
Myron Boadu is dicht bij de ope-
ningstre�er. Trevor Doornbus-
ch ligt in de weg en voorkomt zo 
de 1-0. Zestig tellen later is het 
wel raak. Wel aan de andere kant 
van het speelveld. Telstar neemt 
een hoekschop. Via een aantal 
blauwhemden komt uiteindelijk 
op het middenveld de vrijstaan-
de Daniel Adshead aan de bal. 
De proefspeler van Norwich City 
schiet de bal het volle vijandelij-
ke strafschopgebied in. Met een 
kopbal knikt Benaissa Benamar 
Telstar op een 0-1 voorsprong. 
Ook Ian Beelen loopt momen-
teel stage. De 18-jarige midden-
velder heeft een verleden in de 
jeugdopleiding van AFC Ajax en 
Vitesse.

Na rust is AZ weer de club met 
het meeste balbezit. Pas in de 
58e minuut valt het eerste wa-
penfeit te noteren. Myron Boa-
du haalt de achterlijn en zet de 
bal voor. Trevor Doornbusch is 

met een handje eerder bij de 
bal dan Dani de Wit en tikt de 
bal voor hem weg. Twee minu-
ten later speelt Tijjani Reijnders 
zich vrij in de zestien. Zijn schot 
gaat ver naast het Velsense doel. 
Weer twee minuten verder scha-
kelt Yael Liesdek zich goed in bij 
een Velsense aanval. Het schot 
van Cas Dijkstra spat uiteen op 
de rug van een Alkmaarder. In de 
78e minuut komt de thuisclub 
op gelijke hoogte. 
Teun Koopmeiners schiet een 
penalty raak nadat Yael Lies-
dek in zijn eigen strafschopge-
bied de bal ongelukkig tegen 
zijn arm krijgt: 1-1. Vier minu-
ten klater wordt Redouan Taha 
diep gestuurd. Hij probeert met 
een lob de 1-2 op het scorebord 
te zetten. Marco Bizot is goed bij 
de les en keert met één hand de 
bal. Eén minuut later krijgt Tijja-
ni Reijnders een geweldige kans. 
Voor het Velsense doel schiet hij 
het ronde speeltuig hoog over. 
De allerlaatste kans op een tref-
fer is voor Yukinari Sugawara). 
Owen Wijndal speelt de bal over 
de hele naar hem. Zijn schot, of is 
het een voorzet, gaat net naast. 
Niet veel later �uit de heer Was-
sink voor het einde van dit oe-
fenduel. (Tekst: Marja Korbee/Fo-
to: 1963-pictures.nl)
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Expositie Brederode in Playmobil 
verlengd tot eind september
Santpoort - De tentoonstelling 
Brederode in Playmobil met de 
leuke kijkspeurtocht is zo’n groot 
succes voor jong en oud dat be-
sloten is om de tentoonstelling 
te verlengen tot en met zondag 
27 september. Kom je ook het 
grote Playmobil-leger van Rid-
der Jan bekijken met de Slag bij 
Azincourt? Hij woonde op kas-
teel Brederode voordat het kas-
teel verwoest werd door woeden-
de Haarlemmers. Waarom kas-
teel Brederode verwoest werd? 

Omdat Brederode eerst hielp 
met Haarlem te belegeren! Dit 
en meer laten de 2500 Playmo-
bil-poppetjes zien. Op zondag 6 
september is de Ruïne alleen ge-
opend voor de drie concerten die 
gehouden worden. Het concert-
publiek kan dan natuurlijk gelijk 
de tentoonstelling bewonderen. 
De entree bedraagt €6,-. Kinderen 
van 4 tot en met 11 jaar € 5,50 en 
0 tot en met 3 jaar gratis toegang. 
Voor het concert geldt dat daarna 
de hoed rondgaat om de arties-

ten te belonen. Tickets reserveer 
je via de website www.ruinevan-
brederode.nl voor een Corona-
verantwoorde toegang. 
Wil je niet alleen bezoeker zijn, 
maar gastvrouw of gastheer van 
Brederode worden? Stuur een 
mail naar info@ruinevanbredero-
de.nl. Met dank aan de gemeente 
Velsen, het Ruigrokfonds en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds voor 
het mede mogelijk maken van de 
tentoonstelling. (Foto: Kees Sik-
kes)

Eerste overleg Wijkplatform Zee
en Duinwijk na de vakantieperiode
IJmuiden - Vorige week donder-
dag is het Wijkplatform Zee en 
Duinwijk weer voor het eerst bij-
eengeweest na de vakantieperi-
ode. Dit overleg was een oriënte-
rend overleg met onze wijkwet-
houder Sebastian Dinjens, met als 
hoofdthema kennismaking tus-
sen de leden van het wijkplatform 
en de wijkwethouder. Er werden 
verschillende onderwerpen be-
sproken, maar vooral afgetast wat 
wethouder Dinjens van het wijk-
platform verwacht en wat het 
wijkplatform van hem verwacht. 
De conclusie na het overleg was 
dat indien men elkaar nodig zou 
hebben bij bepaalde onderwer-
pen men elkaar nu ook weet te 
vinden.

Moestuin Dwarsligger
Een van de onderwerpen was 
meedenken over de sociale co-
hesie in de wijken Zee en Duin-
wijk, waar een van de leden van 
het wijkteam op insprong met 
het project ‘Moestuin Dwarslig-
ger’ onder de aandacht van de 
wethouder te brengen, Vorig jaar 
zomer is onder de bezielende lei-
ding van de bedenker en uitvoer-
der van dit project Ben Oorthuis 
dit project opgestart. In samen-
werking van Richard van Dorp, 
Dirk Gnodde, Dinny Oorthuis, 
Thamara Meester en niet te ver-
geten buurman Piet die spontaan 
meehielp met de opbouw, maar 
uiteraard ook alle andere vrijwilli-
gers. Tot doel om er een gezellige 
buurtmoestuin van te maken wat 
een mooie aanleiding is om Ne-
derlanders en Medelanders met 
elkaar te verbinden. Dit lukte re-
delijk goed, tot ook dit project 

werd getro�en door de coron-
acrises, waardoor de bewoners 
van de Zeestroom (dementeren-
de oudere) die ook een steentje 
bij konden dragen bij het onder-
houd van de buurtmoestuin even 
werd stopgezet. Maar ook de na-
schoolse opvang Partout geves-
tigd in de Dwarsligger heeft hier-
mee de ruimte om dingen te la-
ten groeien en bloeien. De initia-
tiefnemers en uiteraard het Wijk-
platform juichen dit toe en ho-
pen volgend seizoen het initiatief 
weer op te pakken om er een suc-
ces van te maken. ,,Laten wij dit 
jaar maar als verloren beschou-
wen om volgend jaar weer te 

gaan knallen met dit mooie initi-
atief’’, aldus bestuurslid Carrie Nu-
poort. Maar ook wijkwethouder 
Sebastian Dinjens juicht dit soort 
initiatieven toe en bekeek samen 
met Carrie Nupoort van het Wijk-
platform het mooie moestuinpro-
ject, zie bijgaande foto.
Maar het Wijkplatform Zee en 
Duinwijk gaat vanaf nu weer 
volaan vooruit om de lopende 
projecten zoals: het speelveld/
hondenuitlaatplaats Spinnekop-
laan, Vuilcontainers winkelcen-
trum en de remmende werking 
Duinparkpad westkant op kor-
te termijn gerealiseerd te krijgen. 
(Foto: aangeleverd)

Appartementencomplex
De Duinen officieel geopend

Het heeft lang geduurd, voordat het 
terrein aan de Lange Nieuwstraat, 
tussen de Spaarnestraat en Merwe-
destraat, kon worden getransfor-
meerd tot wat het nu is. Wethou-
der Floor Bal nam een duik in de 
geschiedenis van deze locatie en 
merkte op: ,,Wat er gestaan heeft 
was mooi door zijn lelijkheid.’’ 
Bijzonder is dat Bal ook wethouder 
was toen twee woningcorporaties 
in 2002 onderling streden om de-
ze locatie. Hij vertelt hoe hij destijds 
de vertegenwoordigers van Kenne-
merhave (nu Velison Wonen) en Wo-
ningbedrijf Velsen aan tafel kreeg 
voor overleg. ,,Het Waarderpolder-
overleg noemde ik dat. Ik heb voor-

gesteld om beter samen te werken, 
in plaats van elkaar te beconcurre-
ren.’’ Het woord samenwerking werd 
vorige week ook door Eric van Kaam 
uitgesproken. Hij prees alle partijen 
die bij de realisatie van het woon-
complex betrokken zijn geweest. 
,,Die samenwerking was fantastisch 
en de aannemer heeft echt kwaliteit 
afgeleverd.’’ Volgens Van Kaam is de 
uitstraling van het complex uitzon-
derlijk te noemen binnen de sector 
van sociale huurwoningen.

Eén van de doelstellingen van Ve-
lison Wonen was het huisvesten 
van senioren in dit complex, in de 
hoop daarmee een aantal eenge-

zinswoningen vrij te kunnen spe-
len. Dat is slechts ten dele gelukt. 
,,Dat blijkt toch een ingewikkelde 
stap’’, reageert Van Kaam. Hij wijst 
op de emotionele overwegingen 
die vaak een rol spelen. ,,Het is vaak 
het huis waar de kinderen zijn op-
gegroeid. Maar soms is het ook de 
huurprijs, die mensen tegenhoudt.’’ 
Velison Wonen had zich ten doel ge-
steld om veertien senior huishou-
dens aan te trekken vanuit het be-
staande woningbestand, maar dat 
zijn er slechts zeven geworden. On-
der hen ook Bas en Rie Bos, twee ge-
boren IJmuidenaren die er wel voor 
kozen om hun eengezinswoning te 
verruilen voor een appartement in 
De Duinen. Omdat het overhandi-
gen van een sleutel een lastige klus 
is als je anderhalve meter afstand tot 
elkaar moet houden, was hiervoor 
iets ludieks bedacht. 
Van Kaam bond de sleutel aan een 
touwtje dat aan een drone hing en 
vervolgens vloog de drone naar het 
echtpaar Bos. (Bos Media Services)

IJmuiden - Voor de tweede keer in zijn nog maar korte carrière als 
directeur-bestuurder van Velison Wonen viel Eric van Kaam vori-
ge week de eer te beurt om een opening te verrichten. Het appar-
tementencomplex De Duinen, op de locatie waar voorheen KPN 
gevestigd was, was al in gebruik maar is nu ook o�cieel geopend. 
Bas en Rie Bos kregen de sleutel van hun woning uitgereikt. Dat 
gebeurde op bijzondere wijze, namelijk met behulp van een dro-
ne.

Op 11 en 13 september
Twee concerten in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Door de quarantaine 
maatregelen in Engeland wordt 
het Alkyona Quartet op vrijdag 
11 september om 20.00 uur het 
Alkyona Duo. Twee topmusici uit 
Londen die hun concertreis door 
Nederland hebben moeten aan-
passen en nu met een erg mooi 
programma dat ze ‘Reunited by 
Music’ noemen. Het zijn Emma 
Purslow- viool en Jobine Siek-
man, cello. 
Uitgevoerd worden Telemann, 
Vasks, Piazzolla, Kodaly en Ridout. 
Met dit concert viert het Alky-
ona Duo zowel dat zij herenigd 
zijn als duo – ze waren door Co-
vid-19 maandenlang in andere 
landen – , als dat ze herenigd zijn 
met hun publiek. Daarnaast bren-
gen zij werken van zeer verschil-
lende componisten samen in een 
concert dat alle kanten van het 
talentvolle duo belicht. Van een 
baroksonate tot tango en van het 
muzikale verhaal ‘Ferdinand en 
de Stier’ tot het verstilde ‘Castillo 
Intertior’ van Vasks. Er is voor ie-
der wat wils in deze muzikale vie-
ring.

Zondag 13 september om 15.00 
uur is het piano echtpaar Stahie-
vitch te gast. Geen quatre-mains. 
Wél speelt Vital de meesterlijke 
vier-delige sonate in A-groot van 
Schubert. Een symfonie voor pia-
nosolo. Aksana voert vier contra-

strijke preludes van Debussy uit. 
Poëtische en tot de verbeelding 
sprekende muziek. Dé kans om 
de totaal gereviseerde vleugel in 
al zijn kleur en klank te beleven.
Zondag 13 september om 15.00 
uur is het piano echtpaar Stahie-
vitch te gast. Geen quatre-mains. 
Wél speelt Vital de meesterlijke 
sonate in A-groot van Schubert 
en voert Aksana vier delen uit het 
boek Preludes van Debussy uit. 
Dé kans om de vleugel in al zijn 

kleur en klank te beleven.
 Vital en Aksana studeerden bei-
den in Minsk. Zij wisten zich daar 
door hun talent te onderschei-
den en kregen de kans om in 
Amsterdam aan het conservato-
rium hun masterdiploma te be-
halen. In 2007 studeerden zij af 
bij Hakon Austbö en Naum Gru-
bert. Met hun twee jonge kinde-
ren wonen ze in Amsterdam waar 
Vital als correpetitor pianist ver-
bonden is aan het Conservatori-
um. Aksana heeft naast haar les-
praktijk nog verschillende kamer-
muziek ensembles en begeleidt 
zij diverse koren.

Reserveren? Mail met penning-
meester@mosterdzaadje.nl Geef 
aan of het voor één of twee per-
sonen gaat. (Foto’s: aangeleverd)

Heeft herinrichting 
Kennemerlaan gefaald?
IJmuiden - Het moest een vei-
lige winkelstraat worden. Een 
straat waarin auto’s niet hard 
rijden, waarin �etsers zich vei-
lig kunnen bewegen en waar-
in voor het winkelend publiek 
altijd voldoende parkeergele-
genheid te vinden is. Een groots 
aangepakte en veelbespro-
ken herinrichting ligt inmiddels 
een aantal maanden achter ons. 
Heeft het geholpen?
Wie naar deze foto kijkt, kan het 
antwoord wellicht raden. Hard 

rijden kan de automobilist mid-
den op de foto in elk geval niet. 
Hij moet wachten tot er weer 
ruimte is om überhaupt te kun-
nen doorrijden. Aan weerszijden 
van de straat wordt het �ets-
pad volledig versperd door een 
bestelwagen en een vrachtwa-
gen wegens laad- en loswerk-
zaamheden. Met gevaar voor ei-
gen leven worstelt de �etser zich 
door deze onoverzichtelijke situ-
atie. 
Eerder lieten ondernemers uit 

de straat in deze krant al hun on-
genoegen blijken over het ver-
dwijnen van de blauwe zone. 
Ze menen dat vooral medewer-
kers van bedrijven er nu hun au-
to’s neerzetten, zodat er voor het 
publiek nauwelijks plaatsen over 
zijn. 

Al met al lijkt het erop dat de 
herinrichting van het gebied 
niet heeft geleid tot het gehoop-
te resultaat. (Tekst: Bos Media 
Services, foto: Jeroen van Duijn)
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Beleef het Benoorden tijdens de 
open dag op zaterdag 29 augustus
Regio - Op zaterdag 29 augus-
tus is er de unieke kans om Fort 
benoorden Spaarndam en het 
naastgelegen munitiebos van 
binnenuit te leren kennen. Die 
dag worden rondleidingen over 
het terrein verzorgd. Het aantal 
plaatsen is beperkt en vooraf re-
serveren is noodzakelijk. Inschrij-
ven kan via www.hetBenoorden.
nl.

Door de slechte staat waarin het 
Benoorden verkeert en de kwets-

baarheid van sommige elemen-
ten zijn grote delen normaal ge-
sproken niet publiek toeganke-
lijk. 
Zaterdag gaan de poorten van 
het fort open en kun je de unieke 
schilderingen bewonderen, van 
de natuur genieten en naar de 
verhalen luisteren. 

De rondleidingen vinden in klei-
ne groepjes plaats zodat voldaan 
kan worden aan de coronaricht-
lijnen.

Participatieprogramma
De open dag maakt onderdeel 
uit van het participatieprogram-
ma hetBenoorden.nl dat recrea-
tieschap Spaarnwoude onlangs 
is gestart voor het Fort benoor-
den Spaarndam en het munitie-
complex. Het doel is om samen 
met het publiek na te denken 
over een nieuwe toekomst voor 
‘Het Benoorden’, waarbij de bele-
vingswaarde wordt vergroot en 
de cultuurhistorische waarde be-
houden blijft. (Foto: aangeleverd)

Zonnebloem aan de wandel
IJmuiden - Na een aantal maan-
den kon er weer een activiteit 
georganiseerd worden. Met 
vijf gasten en zeven vrijwilli-
gers heeft De Zonnebloem af-
deling IJmuiden West een wan-
deling gemaakt naar Landgoed 
Beeckestijn waar zij een rust-

punt vonden bij de Brasserie 
voor een kopje ko�e/drankje 
met gebak. Na een rondwande-
ling door de tuinen, met uitleg 
van voorzitter Jan, is koers ge-
zet naar het IJspaleis in Driehuis 
waar nog heerlijk genoten werd 
van een ijsje.

Daarna weer richting het OIG 
gebouw gewandeld waarna de 
gasten weer door de vrijwilli-
gers werden thuis gebracht.
Het is de bedoeling om bij mooi 
en droog weer regelmatig te 
blijven wandelen met gasten. 
(Foto: aangeleverd)

Bij wegwerk Van den Vondellaan
Fietsers en bromfietsers negeren 
afstapgebod en komen ten val
Driehuis - Fietsers en brom�et-
sers die het werkvak aan de Van 
den Vondellaan willen passeren, 
moeten daarbij afstappen. On-
langs ging het enkele malen fout 
nadat bestuurders ervoor kozen 
om op de �ets of brom�ets te blij-
ven zitten. Dat leverde enkele val-
partijen op. Een buurtbewoner: 
,,Het is gevaarlijk, ik heb er al een 
paar keer iemand zien vallen. Een 
wielrenner verloor zijn evenwicht 
en viel, een vrouw viel met haar 
elektrische �ets en draagt nu gips. 
Een man uit Velserbroek kreeg 
drie keer een lekke band.’’ De Van 
den Vondellaan wordt momen-
teel van een nieuwe asfaltlaag 
voorzien. Ter hoogte van de Hië-
ronymus van Alphenlaan zijn rij-
platen neergelegd, maar die zijn - 
in tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden - in dit geval niet 
bedoeld om op te rijden. Ze vor-
men een tijdelijk voetpad, daar-
om heeft de aannemer maan-
dag aan weerszijden een bord ge-

plaatst waarop staat dat �etsers 
moeten afstappen. Desondanks 
wordt er nog steeds over de rij-
platen ge�etst. Deze week liggen 
de rijplaten er nog, de gemeen-
te zet overdag tot 16.00 uur twee 
extra verkeersregelaars in om �et-
sers en brom�eters erop te wijzen 

dat ze moeten afstappen. Het ligt 
in de bedoeling om de Van den 
Vondellaan morgen weer open te 
stellen voor het verkeer, maar dat 
hangt af van de weersomstandig-
heden. Bij zware regenbuien zal 
het werk aan de weg uitlopen. 
(Foto: aangeleverd)

Weer diensten in de Naaldkerk
Santpoort - Op donderdag 3 
september om 9.30 uur start de 
doordeweekse viering weer in de 
Naaldkerk, ofwel OLVAB kerk. De 

zondagsviering begint weer op 6 
september om 10.30 uur. Tevens 
is er verkoop van  fairtrade artike-
len van de Wereldwinkel. Meer in-

formatie: 023-5378731. De kerk-
dienst in de Naaldkerk wordt ge-
houden conform de regels van 
RIVM.

Bokalift 1 vertrokken uit IJmuiden
IJmuiden - Na een verblijf van ruim een week in IJmuiden vertrok eind vorige week de Bokalift 1 van Bos-
kalis vanuit de IJmondhaven met onder meer de bij Breman geassembleerde boormal aan boord. Deze 
boormal gaat getest worden op een rotsige zeebodem bij Frankrijk. Daarna komt de boormal weer terug 
naar IJmuiden om afgebouwd te worden. De Bokalift 1 werd geassisteerd door de IJmuidense slepers Ju-
piter en Arion. Bij het uitvaren leverden de strandhuisjes op het kleine strand een mooi en voor de foto-
graaf dankbaar voorgronddecor op! (Foto: Erik Baalbergen)

Stadsschouwburg begint aan 
slotmaand zomerprogrammering
Velsen- De Stadsschouwburg 
Velsen maakt zich op voor de slot-
maand van haar zomerprogram-
mering. Augustus gaat landelijk 
de geschiedenisboekjes in als de 
heetste maand sinds jaren, maar 
voor de Velsense schouwburg 
was het vooral de eerste draai-
maand van haar gloednieuwe ci-
nema ín de theaterzaal. Ondanks 
de door corona beperkte zaal-
capaciteit heeft de schouwburg 
haar duizendste �lmbezoeker in-
middels mogen begroeten.  

Nederlands Film Festival
De maand september bevat op 
meerdere gebieden blikvan-
gende items. Vol trots meldt de 
schouwburg dat zij als kersver-
se cinema verbonden is met het 
Nederlands Film Festival (bekend 
van de Gouden Kalveren). Dit be-
tekent dat er tijdens de festival-
periode van 25 september tot en 
met 3 oktober een selectie van 
het festivalprogramma ook in Vel-
sen te zien zal zijn. Een aardig ex-
traatje voor de �lmliefhebbers. 
Verrassend veelzijdig theateraan-
bod 
Los van de �lmprogrammering 

dienen zich op het theaterpodi-
um deze nazomer ook weer de 
eerste theatermakers aan. Heel 
ver vooruit wordt er nog niet ge-
programmeerd, maar veel makers 
popelen om zich weer te kunnen 
presenteren. 

Na het smaakvolle kinderthe-
aterjuweeltje GEEL (6 septem-
ber) wordt ruim baan gemaakt 
voor het veelzijdige, bijna legen-
darische theaterfenomeen Jan 
Rot (16 september) en het altijd 
spraakmakende, kersverse caba-
retidool Stefano Keizers (24 sep-
tember, zie foto). De september-
maand wordt afgesloten met 
de luid geprezen festivalachtige 
voorstelling SHAKE SHAKE SHAKE 
(30 september), waarin een op-
zwepende dansvoorstelling en 
een dampend popconcert in el-
kaar overgaan.  

Bekend is inmiddels ook dat iets 
verder weg in het najaar de popu-
laire theatermakers De Verleiders 
naar Velsen komen met hun zeer 
tot de verbeelding sprekende 
voorstelling Pandepaniek. Daarin 
leggen de heren haar�jn en met 

humor uit wat er allemaal mis is 
met ons geldstelsel, de topban-
kiers, de oppermachtige indu-
striëlen en de paniek rondom de 
pandemie. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Stefano Keizers (foto: Julie Hrudo-
va))

Kunstenaarsduo Bier en Brood 
begint aan tweede muur
IJmuiden - Het kunstenaarsduo 
Bier en Brood heeft de street art 
op de 60 meter lange muur aan 
de Kromhoutstraat afgerond. Ze 
zijn dinsdag aan het begin van 
de middag, in de stromende re-

gen, begonnen met het tekenen 
van de contouren op de muur bij 
Wageningen Marine Research, de 
ronde muur bij de rotonde Dok-
weg - Linnaeusstraat - Trawlerka-
de. 

De Typisch IJmuiden van volgen-
de week gaat in op deze muur-
schilderingen voor het project 
Kantje Pikken, Bier en Brood en 
Amsterdam Street Art. (Foto: Erik 
Baalbergen)
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Pieterkerk opent weer, 
met bijzonder jubileum
IJmuiden - Op 30 augus-
tus opent de Pieterkerk op de 
uiderkruisstraat, na maanden 
gesloten geweest te zijn, weer 
haar deuren voor een eucha-
ristieviering. Om 10.00 uur gaat 
Pastoor George Paimpillil voor 
in een bijzondere viering. 
Natuurlijk houdt men zich aan 
de richtlijnen van het RIVM.
Gevierd wordt die dag het 
60-jarig jubileum van de kerk. 
Van het originele gebouw, zo-
als op de foto, is nog slechts het 
priesterkoor over. Na een uit-
gebreide verbouwing, waar de 
sloop van een groot deel van de 
kerk aan vooraf ging, is de hui-
dige kerk heropend op 30 juni 
2002.
Het is een intieme kerk die nu 
plaats biedt aan ongeveer 50 
kerkgangers (1,5 meter uit el-
kaar).

In de maand september is er 
nog elke zondag om 10.00 uur 
een viering maar vanaf novem-
ber is er nog maar één viering 
in de maand op de vierde zon-
dag. De doordeweekse eucha-
ristieviering is nog steeds op 
donderdag om 09.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

OV-reiziger Haarlem-
IJmond geeft bus een 7,9
Regio - Het busvervoer in de re-
gio Haarlem-IJmond krijgt ge-
middeld een 7,9 van de reiziger. In 
deze regio verzorgt de provincie 
Noord-Holland het busvervoer. In 
het ‘Jaarverslag 2019 Openbaar 
Vervoer provincie Noord-Holland’ 
valt verder te lezen dat 90% van 
de bussen op tijd rijdt en dat er 
steeds meer bussen zonder uit-
stoot (zero-emissie) komen. 

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mo-
biliteit en Bereikbaarheid van 
de provincie Noord-Holland: ,,Ik 
ben heel trots op de hoge waar-
dering van onze reizigers. Dat is 
meer dan alleen een welverdiend 
schouderklopje voor de chauf-
feurs en andere medewerkers. 
Goed gewaardeerd openbaar 
vervoer wordt ook goed gebruikt. 
Iedereen die de bus pakt in plaats 
van de auto, draagt bij aan de 
leefbaarheid in Noord-Holland.” 

Het ‘Jaarverslag 2019 Openbaar 
Vervoer provincie Noord-Holland’ 
rapporteert over het aanbod, het 
gebruik en de kwaliteit van het 
openbaar vervoer. 

Aanbod
In totaal biedt de provincie 26 
buslijnen aan in de regio Haar-
lem-IJmond, waaronder twee R-
Netlijnen, één buurtbus en twee 
nachtbussen.

Gebruik
In 2019 is het aantal reizigers in 
Haarlem-IJmond met 6% geste-
gen. Met name de betrouwba-
re en frequente R-Netlijnen 382 
(IJmuiden-Amsterdam) en 385 
(Haarlem-IJmuiden) trokken in 
2019 meer reizigers dan in 2018. 

Kwaliteit
Het aantal bussen dat op tijd rijdt 
is opnieuw iets toegenomen en 
ligt net boven de 90%. De bus 
naar Zandvoort heeft het vaakst 
last van onvoorziene vertragin-
gen. Op zomerse dagen loopt 
de bus vast in het drukke ver-
keer naar het strand. Ook het re-
latief hoge aantal uitgevallen rit-
ten (0,39%) in het concessiege-
bied Haarlem-IJmond is daar 
deels door te verklaren. In de an-
dere concessiegebieden ligt het 
rituitvalpercentage rond de 0,1. 

De klanttevredenheid wordt jaar-
lijks door het CROW in de lande-
lijke OV-klantenbarometer geme-
ten. De reiziger geeft het busver-
voer in de regio Haarlem-IJmond 
een 7,9, wat net iets hoger is dan 
het landelijke cijfer.

In dezelfde barometer laten rei-
zigers weten vooral verbetermo-
gelijkheden te zien in het aantal 
haltes en stiptheid. Verder valt op 
dat alhoewel chau�eurs meer in-
cidenten melden dan in 2018, de 
reiziger de sociale veiligheid in 
2019 even hoog waardeert met 
een 8,1.

Minder uitstoot
De provincie wil dat de bussen 
die in haar opdracht rijden zo min 
mogelijk uitlaatgassen produ-
ceren en streeft daarom naar zo 
veel mogelijk elektrische bussen. 
Eind 2019 was zo’n 15% van alle 
bussen in Haarlem-IJmond elek-
trisch.  

Openbaar vervoer
De provincie Noord-Holland ver-
leent in drie regio’s het alleen-
recht voor het verzorgen van 
openbaar (bus)vervoer, de Gooi 
en Vechtstreek, Haarlem-IJmond 
en Noord-Holland Noord. In alle 
drie deze concessiegebieden ver-
zorgde Connexxion in 2019 het 
openbaar vervoer in opdracht 
van de provincie Noord-Holland. 
In het gebied rondom Amster-
dam is de Vervoerregio Amster-
dam verantwoordelijk voor het 
openbaar vervoer. 

Maatregelen coronavirus
Terwijl in 2019 het aantal reizigers 
nog steeg, is in 2020 het gebruik 
van het openbaar vervoer afge-
nomen door de maatregelen die 
genomen zijn om het coronavi-
rus COVID-19 onder controle te 
houden. De impact hiervan op 
het OV-gebruik op lange termijn 
is nog niet te bepalen. Provincie 
Noord-Holland houdt de ontwik-
kelingen nauwlettend in de ga-
ten. Samen met vervoerders en 
andere opdrachtgevers in het 
openbaar vervoer onderzoeken 
we wat vervoerders nodig heb-
ben om Noord-Holland bereik-
baar te houden en reizigers veilig 
te laten reizen.

Concerten in 
de Ruïne van Brederode
Santpoort - Zondag 6 septem-
ber is bij goed weer alsnog een 
hele concertdag in de Ruïne van 
Brederode met in achtneming 
van de Corona-regels. Op 5 ju-
li dwong storm de organisato-
ren helaas tot afgelasten van de-
ze dag.
Er zijn 6 september drie concer-
ten van een uur met geheel ver-
schillende muziekstijlen te bele-
ven. Die dag is daarvoor in drie 
apart te reserveren blokken van 
twee uur verdeeld.
Blok 1 van 11.00 tot 13.00 uur. 
Concert om 11.30 uur door The 
Civilized met Americana. Kaarten 
verkrijgbaar.
Blok 2 van 13.00 tot 15.00 uur. 
Concert om 13.30 uur door Dock-
side met Ierse muziek. Kaarten 
verkrijgbaar.
Blok 3 van 15.00 tot 17.00 uur. 
Concert om 15.30 uur door Eys-
ker en Ruis met een combinatie 
van folk, rock, klassiek en humor. 
Uitverkocht inhaalconcert.
Voor informatie en om te reser-

veren zie de website www.ruine-
vanbrederode.nl.
De concerten zijn buiten, dus 
weersafhankelijk. Bij niet door-
gaan krijgt iedereen tijdig be-
richt.
Vrijdagavond 28 augustus speelt 
het Little Tango Orchestra. Dit in-
haalconcert is ook reeds geheel 
uitverkocht.
Op de Ruïne is tevens de wegens 
succes verlengde tentoonstelling 
‘Brederode in Playmobil’ te bele-
ven. In Playmobil worden delen 
uit de geschiedenis van de Bre-
derodes uitgebeeld met diverse 
kastelen en het grote Playmobil-
leger van Ridder Jan van Bredero-
de die bij de Slag van Azincourt 
om het leven kwam.

Entree Ruïne €6,- , kinderen 4 tot 
en met 11 jaar €5,50. Na a�oop 
van ieder concert is de inhoud 
van de hoed voor de muzikanten. 
Neem dus cash geld mee om hen 
rijkelijk te kunnen belonen. (Foto: 
aangeleverd)

Senioren Vereniging 
Velsen gaat klootschieten
Velsen - In samenwerking met SV 
Full Speed organiseert Senioren 
Vereniging Velsen op woensdag-
ochtend 16 september een wed-
strijdje klootschieten. Het be-
stuur van SV Full Speed heeft met 
ons meegedacht aan een groeps-
activiteit coronaproef. 
Klootschieten is een werpsport 
waarbij deelnemers een met lood 
gevulde houten bal (de kloot) on-
derhands zo ver mogelijk probe-
ren te werpen. 
De deelnemers krijgen speluit-

leg door (bestuurs)leden van de 
vereniging SV Full Speed. Ze leg-
gen een parcours van 1 uur en 45 
minuten af op landgoed Beec-
kestijn. Voor drankjes wordt ge-
zorgd. Kosten: € 5,00 per persoon 
en € 2,00 per drankje. 
Het minimaal aantal deelnemers 
om het door te kunnen laten 
gaan is 12 personen. Belangstel-
lenden kunnen zich vóór 7 sep-
tember opgeven bij Margret de 
Graaf, 06-55847976 of secretaris@
svvelsen.nl.

De vakantie is alweer achter de 
rug. De eerste schoolweken zit-
ten er alweer op. En ik heb deze 
vakantie de tijd gehad om heel 
veel te lezen. Gelukkig had ik ook 
tijd om volwassenboeken te le-
zen. Maar de meeste boeken wa-
ren toch prachtige kinderboeken.
Er vielen mij twee prentenboe-
ken op. De eerste ontving ik van 
uitgeverij ‘De vier windstreken’. 
Mick en het monster geschreven 
door Marcus P�ster. Mocht je de-
ze naam bekend voorkomen, 
hij schreef onder andere ook De 
mooiste vis van de zee.
De titel trok mij erg omdat mijn 
lieve nee�e ook Mick heet. Dat 
soort dingen maken mij altijd erg 
nieuwsgierig.
Het boek valt zeker niet tegen. 
Het muisje Mick gaat op be-
zoek bij zijn vriendinnetje Zoë. 
Zij woont op het platteland, ter-
wijl Mick uit de grote stad komt. 
Terwijl Zoë nog even iets lekkers 
klaarmaakt, gaat Mick al op on-
derzoek uit. Zoë waarschuwt nog 
voor de katten die daar veel rond-
lopen.
Mick gaat wandelen, maar schrikt 
van een enorm monster en komt 
gillend aan bij Zoë. Hij is zo bang 
van een monster, dat ze samen 
op onderzoek uitgaan. Maar is 
het wel een monster dat Mick 
heeft gevonden?
Een heerlijk prentenboek over 
het overwinnen van angsten. 
En dat sommige dingen erger 

en spannender lijken dan dat ze 
daadwerkelijk zijn.
Marcus P�ster stelt ook deze keer 
zeker niet teleur wat betreft tekst 
en tekeningen. De tekeningen 
zullen kinderen zeker aanspre-
ken. Ook zij zien wel eens mon-
sters, die er misschien wel hele-
maal niet zijn. 

Mick en het Monster van Marcus 
P�ster, uitgegeven door ‘De vier 
windstreken’. Leeftijd: 4-6 jaar.

En dan nog een tip:
In een van mijn columns heb ik 
het wel eens gehad over Op zoek 
naar Tom. Nu is daar een nieuw 
boek van uit. Op zoek naar Tom 
bij de Romeinen. Uitgegeven door 
Condor. Prachtige zoekplaten 
over de Romeinen. 

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Motorendraaimiddag in 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Zaterdag 29 augus-
tus van 13.00 tot 17.00 uur draai-
en de motoren in de motorenhal 
van het Zee- en Havenmuseum.
In de motorenhal staan diver-
se oude motoren van o.a. Brons, 
Kromhout, Industrie en Bolnes 
opgesteld.
De meeste zijn oude scheepsmo-
toren, maar er staan ook moto-
ren die voorheen in een gemaal 
dienst deden.
Gedurende de middag worden 
de motoren opgestart door de 
machinisten.
Leuk om te combineren met een 

bezoek aan de tentoonstelling 
SAIL IJmuiden en/of Koopvaardij 
en Visserij 75 jaar bevrijd.
Via de website van het museum 
kan vooraf een tijdslot voor en-
tree van het museum worden ge-
reserveerd en dit wordt aanbevo-
len door het museum.
Het museum is regulier geopend 
op woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. De museumkaart is geldig.
Zie voor meer informatie en re-
serveren van een tijdslot www.
zeehavenmuseum.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Vernieuwd vogelkijkpunt 
Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Bij het Duin-
meer in Duin en Kruidberg is het 
vogelkijkpunt vernieuwd! 
Het houten hutje stond er al ruim 
25 jaar en was slecht aan het 
worden. Het nieuwe vogelkijk-
punt is van cortenstaal. Nu is het 
deels nog grijs, maar door weer 
en wind zal het helemaal roest-
bruin kleuren. De ronde vorm en 
het schuine afdakje passen mooi 
in het duinlandschap. Je kijkt uit 
op het Duinmeer. Hier zijn bijna 
altijd vogels te zien. Parmantige 
kuifeendjes, drukke oeverloper-
tjes, geoorde futen, meerkoeten, 
stoere aalscholvers, meeuwen en 
soms ook zwanen. 
Het vogelkijkpunt heeft ook een 
naam gekregen: ‘Ruuds Verge-
zicht’. Deze Ruud is gepensio-
neerd boswachter Ruud Luntz. 
Hij is in 2019 met pensioen ge-
gaan na vele jaren met veel liefde 
en kennis in en voor Natuurmo-
numenten in Duin en Kruidberg, 

Midden-Herenduin, Heerendui-
nen en Koningshof te hebben ge-
werkt. Hij is regelmatig in het ge-
bied en zal hier zelf ook wel eens 
te vinden zijn.

Zelf op pad
Het Duinmeer ligt in het noord-
westelijke natuurzone van het 
Nationaal Park langs een rus-
tig wandelpad. Tip: print de lan-
ge wandeling ‘landgoed Duin en 
Kruidberg’ die op de website van 
Natuurmonumenten te downloa-
den is. Die vertelt je over mooie 
plekken onderweg en leidt je ook 
langs dit vogelkijkpunt! Het is een 
ronde van bijna 14 kilometer met 
prachtige uitzichten, dus doe je 
wandelschoenen aan en neem 
drinken en wat te eten mee. 
Ook is het leuk om een keer mee 
te gaan op excursie met een van 
de gidsen van Natuurmonumen-
ten. Leden krijgen korting! (Foto: 
aangeleverd)
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