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Benieuwd wat uw woning waard is?
www.jutter.nl | 0255-533900

8 oktober 2020

SC TELSTAR
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.
TOP OSS
Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op
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GRAM
ZATERDAG 10 OKTOBER 21.00 UUR

P l a t s:

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!
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VOOR UW OUDE GOUD

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 VOOR
weet waar
u aan toe
bent.
UW OUDE
GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Cheque

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.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
Iedere week
UW WONING
Iedere week

Willebrordgracht...

in deze krant:
in deze krant:

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
Dhr
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IJmuiden - Het ging behoorlijk tekeer maandagmiddag. 42,7 mm in 24 uur, een Nederlands record. De hevige regenval zorgde in de hele gemeente voor wateroverlast, zoals hier te zien is op de Willebrordstraat, die even veranderde in de Willebrordgracht. De afvoer van al dat water
Adres:
Pc:
Plaats: zich zorgen maken. Onze redactie legde die zorgen voor aan de gemeente. Elzorgde ook
voor de nodige problemen, waarover
veel mensen
ders in deze editie de antwoorden. (Foto: Erik Baalbergen)
Telefoon:
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Informatie
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Spaanse
Mandarijnen
Net 750 gram.
Per net 1.99

3.98

1t

Deze actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2020

VEILIG DE WINTER IN?

E-mail:

Opnamestop na corona-uitbraak teamleden

Geen nieuwe patiënten op
IC Rode Kruis Ziekenhuis

Verzakking na zware regelval

Vrouw valt in diep
gat onder trottoir
IJmuiden - De 64-jarige Coby Zeilmaker kreeg dinsdag de
schrik van haar leven tot letterlijk de grond onder haar voeten
verdween. Samen met haar man
Klaas fietste ze naar het Pleiadenplantsoen voor familiebezoek.
Het echtpaar zette de fiets voor
de deur op slot en op dat moment zakte Coby weg in een gat
van bijna twee meter diep. Klaas
vertelt: ,,Ik hoorde haar roepen,
maar ik zag haar niet, tot ik naar
beneden keek. Ze was bijna helemaal verdwenen in het gat. Alles zakte weg, ook de fiets viel
bijna in het gat.’’ Een omstander
greep de fiets vast, om te voor-

komen dat die bovenop haar terecht zou kunnen komen. Met
hulp van haar man wist Coby op
eigen kracht uit de diepe kuil te
klimmen. Ze raakte niet gewond,
maar had later op de dag wel veel
spierpijn. ,,Gelukkig doet mijn
vrouw altijd veel aan sport, anders was het leed waarschijnlijk
niet te overzien geweest’’, zegt
Klaas. Een medewerker van de
gemeente Velsen is direct na de
melding ter plaatse geweest om
de situatie te beoordelen. Het incident trok dinsdag veel bekijks,
omdat ook de school net op dat
moment uit ging. (Foto: Klaas
Zeilmaker)

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW

Beverwijk - Het Rode Kruis Ziekenhuis neemt deze week geen
nieuwe patiënten aan op de afdeling intensive care (IC). Ook
op de IC van het Brandwondencentrum is deze maatregel van kracht. Reden voor de
tijdelijke patiëntenstop op de
IC’s is dat een aantal medewerkers in thuisquarantaine zit.
Bij vier teamleden werd vorige week het coronavirus vastgesteld. Daarop is besloten om
een aantal medewerkers naar
huis te sturen en te onderzoeken of ook andere teamleden
besmet zijn met het virus. Dat
onderzoek loopt nog. Om met
de overgebleven situatie de op
de IC aanwezige patiënten van
optimale zorg te kunnen voorzien, is besloten om op de IC’s
tijdelijk geen nieuwe patiënten
aan te nemen. Op die manier
voorkomt het ziekenhuis dat de
medewerkers overbelast raken.
Net als elders in het land is ook
in het Beverwijkse ziekenhuis
sprake van een stijging in het
aantal coronapatiënten. Maandagmiddag lagen zes mensen
met het coronavirus in het Rode Kruis Ziekenhuis. De teamleden die preventief naar huis gestuurd zijn, blijven een week in
thuisquarantaine. In elk geval
zal de opnamestop voor de IC’s
voor deze periode van kracht
blijven. De situatie wordt voortdurend gemonitord en waar nodig bijgesteld. (Foto: Bos Media
Services)

Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

MAAK JE AFSPRAAK
VOOR DE BANDENWISSEL

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl
pvc

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

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

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

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

SAMEN
maken we het ZOVEEL MOOIER!
Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

OPBOUW

SERRE

braak.nl

BY RENE POST
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Verhalen in coronatijd
Het coronavirus raakt ons allemaal. Volhouden is lastig. In de infopagina leest u
aankomende tijd verhalen om elkaar door
deze tijd te helpen.

Reinette Broek (68), vrijwilligster bij woonzorgcentrum De Moerberg
Reinette werkte als gastvrouw in het restaurant van De Moerberg. Toen kwam corona.
Er veranderde tot op de dag van vandaag veel
voor haar.

Beste Velsenaren,

Na een relatief rustige zomer is het coronavirus aan een comeback bezig. Inmiddels zitten we middenin ‘de tweede golf’.
Iedere dag stijgt het aantal besmettingen in Velsen met dubbele
cijfers en net als u maak ik mij daar zorgen over. Jonge mensen
die besmet raken, blijven vaak bespaard van ernstige klachten.
Maar zij geven het virus ook door aan ouderen en kwetsbaren, en
dan wordt het een ander verhaal. Dat zien we nu gebeuren. Het
aantal ziekenhuisopnames stijgt en de zorg krijgt het opnieuw
zwaar.
Stevige aanpak corona
Daarom zijn de maatregelen aangescherpt. Er gelden kleinere groepsgroottes voor bijeenkomsten, de horeca sluit om 22.00
uur. We werken weer meer vanuit huis. We controleren scherp op
illegale feesten in onze recreatiegebieden, die zomaar een gevaarlijke besmettingshaard kunnen opleveren. Afgelopen weekend
grepen we in Velserbroek nog in bij een illegaal feest met 80
feestgangers! En er is nu een advies van het Rijk: kom je in een
openbare binnenruimte zoals een winkel, tankstation of museum:
zet een mondkapje op.
We krijgen corona alleen weg als we met zijn allen het juiste
gedrag laten zien. Anderhalve meter afstand houden, handen wassen en hoesten en niezen in je elleboog, zijn en blijven belangrijke basisregels om gezond en veilig te blijven.
Week van de Veiligheid
Veiligheid is ook buiten corona om een actueel onderwerp. Voor
jou en 70.000 andere Velsenaren werk ik hier 365 dagen per jaar
aan. Omdat ik wil dat iedereen in onze gemeente veilig is en
zich veilig kan voelen. Deze week geven we dit extra aandacht,
het is namelijk de Week van de Veiligheid.
Is veiligheid in Velsen een belangrijk thema? Zeker! We zijn
geen grote gemeente, maar hebben wel de veiligheidsproblemen
van een grote stad. Zo is onze internationale haven een interessant gebied voor drugshandel en andere smokkel. We hebben wijken
met sociale problematiek. Er is uitgaansgeweld en we kennen problemen die samenhangen met drugs.
In de Week van de Veiligheid hebben we het hier over. Ook onze
ondernemers en jongeren komen aan bod. Speciaal voor de jeugd is
het programma ‘Hackshield’ waarin kinderen leren over cybercrime
en online veiligheid. Voor ondernemers in Velsen starten we een
enquête waarin we hen vragen over hun ervaring met (on)veiligheid en hoe wij hen kunnen helpen weerbaarder te worden.
Ik ben benieuwd: wat betekenen veiligheid en weerbaarheid voor
jou? Wat zijn jouw ervaringen, welke onveilige dingen merk jij
in jouw omgeving? Voel jij je zelf weerbaar of zou je daarin
meer gesteund willen worden?
Vrijdagmiddag: Facebook Live
Vrijdag 9 oktober om 16.00 uur is er weer een Facebook Live sessie. Daarin hebben we het over de Velsense actualiteit rond corona én over de Week van de Veiligheid. Ik hoop dat je inschakelt en met mij en vele anderen in gesprek wilt gaan. Tot
vrijdag!
Jouw burgemeester, Frank Dales

Reinette: ‘Ik woon alleen. Het vrijwilligerswerk is mijn lust en mijn leven. Maar vanaf
20 maart mocht ik De Moerberg niet meer
in. Er gold een streng beleid voor vrijwilligers vanwege corona. Vier weken zat ik thuis.
Maakte tot vervelens aan toe het huis schoon
en wandelde door de Heerenduinen. Vaak
liep ik ook even langs De Moerberg, om een
glimp van bewoners op te vangen. Ik miste
hen vreselijk. En ook de collega’s en het werk.
Eten in het restaurant ervaren bewoners als
een uitje. Het is oprecht gezellig om er een
handje te helpen.
Het restaurant is nog steeds niet open. Mensen eten op hun kamer. Wel ging ik in april
weer aan de slag als vrijwilliger, maar met
een ander takenpakket. Onder andere organiseerde ik samen met nog vier vrijwilligers
de raamcontacten. Het was tijdelijk een goed
alternatief. Maar er werden ook heel wat
traantjes gelaten of weggeslikt; zo dicht bij
elkaar zijn zonder elkaar de hand te kunnen
reiken of te omhelzen is pijnlijk. Toen kwam
de periode dat één vaste bezoeker per bewoner was toegestaan. Mensen begrepen niet
wat er allemaal gebeurde. Het coronavirus
is een onzichtbare vijand. De bezorgdheid en
angst vloeide langzaamaan over in gelatenheid.
Op ‘het plein’, de ontmoetingsplek voor bewoners, lieten mensen zich weer wat vaker
zien. Even een krantje halen, een boodschap
doen of samen een kop koffie drinken. Als bewoners gedurende een gesprekje dichter bij
elkaar schoven om elkaar beter te verstaan,
was het ook aan mij om daar iets van te zeggen. Ook tegen dwarse bezoekers. Ik voelde me soms meer agent dan gastvrouw. We
spreken elkaar ook onderling aan wanneer
dat nodig is. Dat vindt iedereen oké.
Activiteiten lagen lang stil. Op het moment
dat het weer kon, pakte de activiteitenbegeleidster voorzichtig de draad weer op. Organiseerde koffiemomentjes per afdeling, met
nostalgische kopjes en vers gezette filterkoffie. Je moet iets langer wachten op je kopje
koffie, maar ondertussen verspreidt de geur
zich over de afdeling. Nu De Moerberg is
getroffen door corona, gaan deze koffiemomentjes niet door. Ook is het op ‘het plein’

weer stiller geworden. Uit angst voor besmetting blijven veel bewoners toch liever op hun
kamer, maar ik heb het volste vertrouwen dat
dit maar tijdelijk is en dat het snel weer drukker gaat worden op ’het plein’, met in achtneming van de voorgeschreven afstand natuurlijk. Tot die tijd zetten overburen hun deuren
open en drinken in de deuropening een kop
koffie.
De Moerberg is niet opnieuw gesloten. Want
die lockdown was onmenselijk zwaar voor
bewoners. Een ommetje maken buiten kan.
Evenals bezoek ontvangen, op voorwaarde
van de coronamaatregelen die gelden. Maar
de mate van vrijheid voelt ingeperkt. Dat
geldt ook voor mij en veel andere vrijwilligers. Ik heb thuis niemand die ik kan besmetten, of die kwetsbaar is. Daarom durf ik het
aan om me in te blijven zetten als vrijwilliger.
Maar ik kom niet op feestjes en verjaardagen en ook niet bij mijn oudere broer, vanwege mijn vrijwilligerswerk. Ik ben al drie keer
getest op corona, gelukkig negatief. Oudere
vrijwilligers, of vrijwilligers met een andere
thuissituatie dan ik moeten ervoor kiezen
tijdelijk te stoppen met hun werk. Ik spreek
weleens medevrijwilligers in de supermarkt.
Ze staan te popelen om weer naar De Moerberg te komen als deze weer coronavrij is. We
hebben het virus echt nog steeds serieus te
nemen. En voor elkaar te zorgen.’

Week van de Veiligheid
In heel Nederland staat deze week veiligheid centraal. Juist in het najaar, tijdens
de donkere dagen, want dan neemt de
kans op criminaliteit toe. Dit jaar staat de
Week van de Veiligheid in het teken van
weerbaarheid. Hoe kunnen ondernemers
en inwoners van Velsen weerstand bieden
tegen criminaliteit? Kun je je preventief
hierop voorbereiden? En welke rol kan de
gemeente hierin spelen?

De gemeente Velsen doet ook mee. Tijdens
deze week organiseren wij activiteiten om
bewustzijn te creëren rondom vormen van
criminaliteit en weerbaarheid. Hierbij wordt
natuurlijk rekening gehouden met de coronamaatregelen. Ook dit valt onder de noemer veiligheid. Zo gaat burgemeester Frank
Dales op 9 oktober via een Facebooksessie
in gesprek over veiligheid met Velsenaren.
Velsense winkeliers worden gevraagd mee
te doen aan een enquête. Zij krijgen de mo-

gelijkheid om kosteloos deel te nemen aan
diverse trainingen gericht op het tegengaan
van criminaliteit. Denk onder andere aan
overval-trainingen, tip en trick voor tegengaan van winkeldiefstal en bewustwording
op het gebied van cybercrime. Woensdag
7 oktober gaat Wethouder Jeroen Verwoort
in gesprek met junior cyberagents over hun
ervaringen met het project Hackshield. We
geven hernieuwde aandacht aan het landelijk project. Dit is een spannend spel over de
gevaren op internet. Het leert jongeren (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen
tegen cybercriminaliteit.
De aandacht voor veiligheid blijft natuurlijk
niet beperkt tot deze ene week. In komende
periode zullen er meer veiligheidsinitiatieven starten. Kortom, we gaan 365 dagen per
jaar samen integraal aan de bak voor een
weerbaar Velsen!
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Als ondernemer verduurzamen
en tegelijkertijd geld besparen?
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De Energiebus
Dat kan dus nu! Op 15 oktober en 5 november

De Energiebus wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij onze duurzame partners:
Duurzaam Bouwloket, Energiek Velsen, Omgevingsdienst Ijmond en HVC.

voor een duurzaam Velsen!

D

Zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming; we hebben er allemaal van gehoord.
Maar wat heb je er precies aan? En hoe werkt
het? Voordat je deze maatregelen zelf gaat
toepassen, wil je ze natuurlijk eerst goed begrijpen en het liefst aanraken en voelen.

.n

staat de energiebus op de markt in IJmuiden en op 22 oktober staat de bus bij de DekaMarkt in Santpoort-Zuid. De bus staat vol
duurzame energietechnologie. Tussen 11.00
uur en 16.00 uur kun je als inwoner van gemeente Velsen in deze mobiele showroom
rondkijken en van dichtbij zien hoe slim en
technisch hoogstaand duurzame oplossingen zijn geworden. Daarnaast is een specialist van het Duurzaam Bouwloket aanwezig
voor uitleg en vragen. We zorgen er natuurlijk voor dat dit coronaproof is.

ring

Wilt u geld besparen op uw energierekening? Comfortabeler wonen? En tegelijk
een steentje bijdragen aan een duurzame
samenleving? Op 15, 22 oktober en 5 november krijg je gratis advies en informatie
over energie besparen, duurzaam wonen,
slim verwarmen en duurzaam vervoer. Allemaal coronaproof vanuit de Energiebus.

klimaatbewuster leven en werken. Dit doen
we samen met inwoners en ondernemers.
Stel tijdens de Klimaatweken vragen,
lees mee, deel ervaring en kennis en
rgie
ne
ga in gesprek! Zo gaan we samen

de

Energiebus bezoekt Velsen!

Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht
voor slimmer energie opwekken, besparen en

aatvera

n

Aanmelden
Stuur een e-mail naar info@greenbizijmond.
nl en wij sturen u een link naar de webinar.

12 oktober t/m 6 november

Sc
h

Wij nodigen ondernemers uit Velsen daarom op maandag 12 oktober van 16.00 – 17.00
uur uit voor de webinar ‘Samen en lokaal bedrijven verduurzamen’. U doet inspiratie op

Klimaatweken 2020

oer

en we geven tips voor uw bedrijf. Eén van de
energieadviseurs van Klimaatroute vertelt u
over:
• De eerste resultaten van de uitgevoerde
energiescans: wat levert het op?
• Hoeveel CO2 en energie kunnen we met
elkaar besparen?
• Welke maatregelen helpen u geld te besparen?
• En wat kunt u nog meer doen om duurzaam te ondernemen?

rv

Ben je een ondernemer in Velsen? GreenBiz IJmond organiseert een webinar over
verduurzaming. GreenBiz IJmond is een
vereniging voor en door ondernemers die
kijkt naar duurzaamheidskansen voor uw
bedrijf. Door een gratis energiescan (uitgevoerd door organisatie Klimaatroute),
krijgt u inzicht in uw energieverbruik en
waar u geld kunt besparen. Er zijn al 100
energiescans uitgevoerd en er blijkt veel
mogelijk!
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plantenpech?

alléén de plant
voor bakkie!
De groene bak is alléén voor jouw
gft en etensresten. Ben jij er mooi
vanaf en maken wij er groen gas
en compost van!

Velsen viert Coming Out Day in
Stadsschouwburg
De wereldwijde Coming Out Day gaat op
zondag 11 oktober niet ongemerkt aan
Velsen voorbij. Op initiatief van de Gemeente Velsen organiseert een aantal samenwerkende lokale en regionale instellingen voor deze gelegenheid zelfs een
Coming Out Weekend, dat zich op zaterdag 10 en zondag 11 oktober gaat afspelen in de Stadsschouwburg in Velsen.

Blikvangende ingrediënten van de tweedaagse zijn een collegetour-achtige talkshow met
wethouder Marianne Steijn en een breed
scala aan filmvertoningen. In de talkshow op
zaterdag 10 oktober schuiven in ieder geval
de populaire schrijver en tv-maker Splinter
Chabot, theater- en televisiepersoonlijkheid
Barrie Stevens en de ambassadeur van het
Velsense Regenboogloket Youss Belkhrouff
aan.
Met de viering van de Coming Out Day geven gemeente Velsen en haar partners aan te

streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen. Gemeente Velsen organiseert haar Coming Out
Day in samenwerking met de Stadsschouwburg Velsen, Stichting Regenboog Loket,
Stichting Welzijn Velsen, COC Kennemerland en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.
De talkshow heeft gratis toegang. Reserveren en meer informatie over het programma
vindt u op www.velsen.nl/velsen-viert-coming-out-day-in-stadsschouwburg

hvcgroep.nl/gft

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

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit
de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen belang van de wijk, maar zijn geen
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de
gemeente en geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

Wijkplatform
IJmuiden-Zuid
IJmuiden-Noord

groepen. De vergaderingen zijn openbaar.
Voor meer informatie, ga naar de website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2020.
Vanwege corona is er een beperkt aantal bezoekers welkom bij de vergaderingen van
het wijkplatform. U kunt zich aanmelden
via https://www.wijkplatformsvelsen.nl/.

Locatie
De Spil
De Spil

Tijd
19:30
19:30

Datum
18 november
14 oktober
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Hondencontrole is gestart
Binnenkort controleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. De hondencontroleurs van de firma
Legitiem B.V. doet dit in opdracht van gemeente Velsen. Er wordt gecontroleerd
aan de hand van de gemeentelijke belastingadministratie. De hondencontroleurs
werken volgens de coronarichtlijnen van
het RIVM. En zij legitimeren zich met een
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

giftebiljet hondenbelasting achter.

Waarom controle?
Wie een hond heeft moet dat melden bij de
gemeente en moet hondenbelasting betalen. De gemeente verstuurt de aanslagen
daarvoor. Om dat goed te kunnen doen controleert de gemeente regelmatig op hondenbezit. Bent u niet thuis en vermoedt de hondencontroleur dat u een hond heeft die nog
niet geregistreerd staat? Dan laat de hondencontroleur een informatiebrief met een aan-

Ook kunt u bellen voor het aangiftebiljet hondenbelasting via 0255-567322. Als u geen
aangifte doet en de hondencontroleur treft
wel een hond aan, dan betaalt u niet alleen de
aanslag hondenbelasting, maar ook een boete.

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en was u nog niet
in de gelegenheid om daarvan aangifte te
doen? Dan kunt u uw hond alsnog aanmelden
bij de werkeenheid Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting downloaden via www.velsen.nl./ digitaal
loket./producten en diensten/ hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op
www.velsen.nl.

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
Voor de tweede hond
Voor de derde hond en elke volgende, per hond
Voor kennels

€ 92,76
€ 117,45
€ 131,94
€ 650,07

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop 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 website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 8 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 26 september tot en met 2 oktober 2020 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55, vervangen luifels (28/09/2020) 101867-2020

Jan Pieterszoon Coenstraat 4, vergroten zolderverdieping (01/10/2020) 103484-2020
Zeeweg 194, plaatsen dakopbouw (01/10/2020)
103662-2020
Acaciastraat
38,
plaatsen
dakopbouw
(01/10/2020) 103847-2020
Kennemerlaan 67, splitsen 3 appartementen
naar 2 appartementen (02/10/2020) 1043562020
Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen van berging (28/09/2020)
101741-2020
Dr. Kuyperlaan 48, plaatsen kozijn (achtergevel)
(02/10/2020) 104365-2020
Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 31, intern verbouwen
woning (29/09/2020) 102336-2020

Heirweg 2A, plaatsen buitenunit t.b.v. warmtepompinstallatie (29/09/2020)
Wijkerstraatweg 267, verbouw winkel naar
winkel met parkeergarage en 8 appartementen(01/10/2020)
103785-2020
Santpoort-Noord
Terrasweg
52,
legaliseren
dakterras
(27/09/2020) 101487-2020
Bosbeeklaan 22, kappen 2 bomen (achterzijde)
(27/09/2020) 101473-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping
(30/09/2020) 103191-2020
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen
(01/10/2020) 103459-2020 (Rijksmonument
Velserbroek
Marie Jungiusstraat

16,

kappen

boom

(26/09/2020) 101368-2020
Linie 7 te Velserbroek, veranderen gevels en verdieping(29/09/2020)102597-2020
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfafscheiding (01/10/2020) 103696-2020
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel (02/10/2020)
104218-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Dudokplein 16, inpandige

verbouwing
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(30/09/2020) 80096-2020
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, legaliseren verhogen , isoleren
dak, aanbrengen zonnepannen, plaatsen dakopbouw (zijkant) (29/09/2020) 82491-2020

Buitenhuizerweg 18, verhogen verdieping,
plaatsen nieuwe kap met 2 dakkapellen (voor en
achter) (30/09/2020) 67247-2020
Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorgevel),

gemeentevelsen |

gemvelsen |

plaatsen balkonhek, wijzigen gevel (achter- en
zijgevel) (29/09/2020) 82200-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Zuid

gemeente_velsen

DELTA Fiber Netwerk, op 6 en 9 oktober 2020,
locatie: Blekersveld 25 (28/09/2020) 1023382020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van 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 bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula
en bijgebouwen (Begraafplaats Duinhof )
(29/09/2020) 73179-2020(rijksmonument)
Planetenweg 14, legaliseren afvoerkanaal
(achtergevel) (30/09/2020) 72559-2020
De Lumeystraat 24, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel (01/10/2020) 92629-2020

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

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen 2 bomen
(30/09/2020) 88264-2020
Kerkerinklaan 34, vergroten 2e verdieping
inclusief 2 dakkapellen (01/10/2020) 905822020

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 4 (achterzijde ingang), kappen boom (29/09/2020) 980242020
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom
(30/09/2020) 86247-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 37 te Santpoort-Zuid
(29/09/2020) 86098-2020

Bekendmaking coffeeshopbeleid
De burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 24 september 2020 heeft
besloten:
1.
2.

het “coffeeshopbeleid Velsen 2020” vast
te stellen;
het “beleid coffeeshops en illegale ver-

3.
4.

kooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2013” in te trekken;
de “beleidsregels verdeling gedoogverklaringen coffeeshops” vast te laten stellen;
de besluiten onder 1, 2 en 3 daags na bekendmaking in werking te laten treden;

Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl of via
www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen.
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op
www.overheid.nl.

Vakgarage Koelemeijer
nu ook Ford servicepunt
IJmuiden - Vakgarage Koelemeijer heeft onlangs het dienstenpakket verder uitgebreid. Het
bedrijf is nu officieel erkend servicepunt van het automerk Ford.
Dit houdt in dat men hier nu ook
voor de aanschaf van een gloednieuwe Ford op het juiste adres is.
In augustus werd de eerste nieuwe auto door Michel Koelemeijer aan de trotse koper overgedragen.

Game Solution nu aan de Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Wat is er mooier
dan van je hobby je werk kunnen maken? Voor Tristan Kluft
werd die droom werkelijkheid.
Als fervent liefhebber van
computerspellen startte hij
een aantal jaren geleden met
een bedrijf aan huis. Vier jaar
geleden opende hij een winkel
aan de Kennemerlaan en nu is
zijn bedrijf verhuisd naar de
Lange Nieuwstraat 469. Een
nieuwe mijlpaal in het bestaan
van Game Solution is een feit!

maken heeft altijd al een grote
passie. De verzamelwoede sloeg
om in ondernemerschap toen
hij ontdekte dat er veel vraag
naar was. Met het verhuizen van
de winkel naar de nieuwe locatie is de opslagcapaciteit van het
magazijn maar liefst drie keer zo
groot geworden. ,,Ik hoef dus
vrijwel nooit meer ‘nee’ te verkopen als klanten om speciale producten vragen’’, vertelt Tristan
enthousiast.
Met zijn bedrijf Game Solution
was hij de afgelopen jaren ook
Voor Tristan Kluft was het spelen vaak op braderieën, beurzen en
en verzamelen van computer- evenementen te vinden. Omdat
spellen en alles wat daarmee te dergelijke activiteiten door de

uitbraak van het COVID-19-virus vrijwel allemaal stil liggen,
had hij volop de tijd om zich te
focussen op de toekomst van
de winkel. Toen hij het beschikbare winkelpand aan de Lange Nieuwstraat 469 in het vizier kreeg, was de keus snel gemaakt. Hij maakte een mooie,
ruime indeling met een frisse
uitstraling. Niet alleen gameconsoles, zowel oud als nieuw, maar
ook bijzondere verzamelobjecten en leuke nostalgische retro
reclameborden behoren tot het
assortiment.
De nieuwe winkel is deze week
geopend. (Foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum
extra open in de herfstvakantie

Driehuis - Het Pieter Vermeulen
Museum is ook in de herfstvakantie geopend. Naast de reguliere openingsdagen, woensdag,
vrijdag en zondag, zal het museum ook op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend zijn voor publiek.
Natuurlijk kunnen de bezoekers

weer genieten van de tentoonstelling Verborgen Vogeltuin met
spannende vragen en leuke weetjes. Voor een frisse neus kan ook
worden gekozen voor het Natuurpad.
Daarnaast wordt ook een nieuwe
Bomenroute aangeboden waarbij de wandelaar de grote vari-

eteit van bomen in en nabij het
Velsense landgoed Schoonenbeek kan ontdekken. Kortom,
voor elk wat wils.
Zowel voor museumbezoek als
Natuurpad en Bomenroute, dient
men wel online te reserveren. Zie
verder
www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn
de pijlers onder het succes van de
formule van Vakgarage. Dat geldt
zeker voor Vakgarage Koelemeijer aan de Trompstraat 9-11. Al
45 jaar staat het bedrijf alom bekend als deskundig en klantgericht adres voor onderhoud en
reparatie van alle merken auto’s.
Michel is de zoon van grondlegger Koen Koelemeijer, hij draait
intussen al ruim dertig jaar mee
in het bedrijf. Het openen van
een Ford servicepunt was een
voor de hand liggende stap: ,,Er
is geen dealer van Ford en eigenlijk is IJmuiden daar ook net iets
te klein voor, maar er zijn wel veel
bedrijven in deze regio. Van ouds-

her is Ford niet alleen op de particuliere markt, maar ook in bedrijfsauto’s een sterk merk. We
verwachten dan ook veel auto’s
met een grijs kenteken te zullen
leveren.’’
Kopers van een nieuwe Ford hebben bij Vakgarage Koelemeijer
dezelfde garantievoorwaarden
als bij een dealer van het merk.

De overkoepelende organisatie
Vakgarage en de aansluiting bij
BOVAG vormen voor de klant met
betrekking tot onderhoud en reparatie de garantie op kwaliteit.
Loop gerust eens binnen voor
een oriënterend gesprek of kijk
op www.vakgaragekoelemeijer.nl
voor uitgebreide informatie. (Foto: aangeleverd)

Voor alle patiënten en bezoekers Spaarne Gasthuis

Dragen mondkapje verplicht
Regio - Vanaf begin deze week is
het verplicht om binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis een
mondkapje te dragen. Dit geldt
voor alle patiënten en bezoekers
vanaf 13 jaar. Ook medewerkers
zijn beschermd. Zij dragen een
chirurgisch neusmondmasker of
face shield in de publieke ruimtes en daar waar de 1,5 meter tot
patiënt of collega niet mogelijk is.
Het Spaarne Gasthuis vraagt iedere patiënt en bezoeker om een
eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen en deze op te

zetten, voordat hij of zij het ziekenhuis binnenkomt. Het mondkapje wordt gedurende het gehele bezoek gedragen. Met deze
maatregel geeft het ziekenhuis
gehoor aan het dringend advies
van het kabinet om een mondkapje te dragen in een publieke
binnenruimte. Zo blijft het ziekenhuis een veilige plek. Voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
Het ziekenhuis moedigt daarnaast patiënten aan om vooral de afspraken met het zieken-

huis door te laten gaan. Het is
niet nodig om zorg te mijden. In
het ziekenhuis blijven ook de andere coronamaatregelen gelden.
Het houden van 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk alleen komen, regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en niet naar het ziekenhuis
komen bij klachten die lijken op
corona. Het Spaarne Gasthuis let
continu op de veiligheid van patiënten en medewerkers en indien nodig, worden de maatregelen aangescherpt.
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Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

We kiezen steeds vaker
voor gemak in de keuken
Regio - De manier waarop we
met ons avondeten omgaan
verandert. We kiezen steeds
vaker voor gemak in de keuken.
Maaltijdboxaanbieders
schieten als paddenstoelen uit
de grond en in de supermarkt
vind je steeds meer verspakketten. Maar wie écht gaat voor
gemak in combinatie met gezond eten kiest voor de maaltijdservice van Uitgekookt.

Bij Uitgekookt bestel je gezonde klant-en-klaarmaaltijden die
gratis bij je thuis worden bezorgd. Inderdaad, gezonde kanten-klaarmaaltijden: altijd vers,
met minimaal 200 gram groente en zonder onnodige toevoegingen. Eigenaar Johan van Marle: ,,Wij vinden dat iedereen altijd
lekker en gezond moet kunnen
eten. Ook als je geen tijd hebt om
te koken, als dit niet lukt of als je
gewoonweg je tijd liever aan iets
anders besteed. Onze maaltijden
zijn het gezonde alternatief voor
zelf koken.”
100.000e klant
Dat dit alternatief komt als geroepen blijkt wel uit de snelle groei
van het bedrijf. De maaltijden
vliegen als warme broodjes over
de toonbank en onlangs heeft
Uitgekookt voor haar 100.000e
klant gekookt. Een mijlpaal voor
het bedrijf waar gezond en lekker
eten al zes generaties in de familie zit. Van het telen van groente
en aardappelen, via een groentewinkel, tot aan de huidige maaltijdservice.
Elke week een wisselend menu
Omdat gezond eten ook gevarieerd eten betekent, staan er wekelijks meer dan 25 nieuwe maaltijden op het menu. Van een
smaakvolle pasta of een verrassende couscous, tot een traditionele stamppot. Het aanbod is
dan ook net zo divers als het type

klant dat bestelt bij Uitgekookt.
“Van drukke jongvolwassenen
tot minder mobiele senioren. On- Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij
dertussen weet iedereen ons wel een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een
te vinden.”
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
Vertrouwd gezicht als bezorger teruggehangen klokken aan de toren van het gemeentehuis.
Dat heeft Uitgekookt niet alleen
te danken aan het gezonde aan- Sinds begin vorige week is IJmui- dern, zakelijk en bijna rechthoebod. Ook service staat hoog in den weer bij de tijd. Niet dat kig gebouw. In 1962 wordt het
het vaandel. Johan: ,,Wij wer- IJmuiden ooit uit de tijd is ge- plan goedgekeurd en in novemken met eigen bezorgers die vas- weest, maar velen voelden zich ber dat jaar wordt de eerste paal
te routes rijden. Wie vaker be- wel verstoken van de tijd. Ergens geslagen. Ondanks twee strenge
stelt, ziet dus een vertrouwt ge- op tijd komen was er voor som- winters verloopt de bouw voorzicht. We merken dat onze klan- migen even niet bij. Vanaf begin spoedig. Op 24 september 1965 –
ten dit heel prettig vinden. Ze juni tot begin vorige week was de recentelijk dus 55 jaar geleden –
kunnen hun volgende bestelling tijd namelijk niet af te lezen van opent prinses Margriet het nieugewoon afgeven bij de bezorger. de toren van het gemeentehuis. we gemeentehuis aan Plein 1945.
Ook is het hierdoor eenvoudiger Als je de reacties rond Plein 1945
om bezorgafspraken te maken, en op de social media moet ge- De 46 meter hoge toren staat
bijvoorbeeld om de maaltijden in loven bepaalt de “stadhuistoren- precies in de as van de De Nooeen koelbox onder de carport te tijd” voor veel IJmuidenaren het straat en is, met de vier uurwerzetten. Je hoeft er dus niet voor ritme van alledag. En wellicht is ken op de galmgaten, een opjuist dat ritme bepalen vanuit het vallend element van het nieuwe
thuis te blijven.”
gemeentelijk gezag precies dat- gemeentehuis. Deze toren moet,
gene wat Dudok voor ogen heeft samen met de raadzaal, die ‘als
Geheel vrijblijvend
Vaker bestellen hoeft overigens gehad met zijn ontwerp voor het een vuist op het plein naar voren’
niet. Bij Uitgekookt zit je ner- “nieuwe” gemeentehuis van Vel- steekt, bijdragen aan zichtbaargens aan vast, het is geen abon- sen…
heid van de macht en de functie
nementsvorm. De ene klant bevan het lokale gezag, aldus Dustelt wekelijks, de ander als hij Het oude raadhuis in het dorp dok. Zou Dudok met de uurwereen drukke week voor de boeg Velsen barst halverwege de twin- ken, elk met een doorsnede van
heeft. De maaltijden bestel je tigste eeuw uit zijn voegen. In 2 meter en 70 centimeter en vervooraf, tot vier weken vooruit. Op 1949 geeft de gemeente de ar- lichte wijzers en wijzerplaten, dan
de dag voor bezorging beginnen chitect Dudok, die zich dan al uit- toch echt het dag- en nachtritde chefs met koken. ,,Onze maal- gebreid bezighoudt met de we- me van de Velsenaren hebben
tijden zijn gezonder dan afhalen, deropbouwplannen van Velsen, wil sturen? De toren van het geeenvoudiger dan een maaltijd- de opdracht voor het ontwerpen meentehuis behoort, samen met
boxpakket en goedkoper dan uit van een nieuw en veel groter ge- de hoge vuurtoren en de watermeentehuis voor Velsen. Dudok toren aan de Evertsenstraat, tot
eten gaan.’’
heeft de locatie al bepaald in zijn de hoog boven de IJmuidenin 1947 verschenen stedenbouw- se skyline uittorende en op groAlleen even opwarmen
Na ontvangst bewaar je de maal- kundig plan voor het nieuwe cen- te afstand zichtbare karakteristietijden tot vijf dagen in de koel- trum van IJmuiden. Eind 1949 ke torens! De schoorsteenpijpen
kast en hoef je ze alleen nog even komt hij met zijn eerste ontwerp aan de overkant rekenen we dan
op te warmen in de oven of mag- voor het Velser gemeentehuis.
maar even niet mee.
netron. Zo staat er binnen een Maar omdat de wederopbouw
paar minuten een verantwoorde hogere prioriteit krijgt en er plan- Al vanaf de opening van het genen zijn om de gemeenten Vel- meentehuis vormen de klokken
maaltijd op tafel.
,,Onze maaltijden zijn gezonder sen, Beverwijk en Heemskerk sa- op de toren een houvast voor
dan afhalen, makkelijker dan een men te voegen, verdwijnt Dud- omwonenden en de werkenmaaltijdbox en goedkoper dan oks ontwerp in de koelkast. In den en het winkelend publiek
uit eten gaan,” aldus Johan. (Foto: 1956 komt Dudok met een uit- rond Plein 1945. Maar na jaren in
gewerkt ontwerp voor een mo- weer en wind, verrijkt met de tyaangeleverd)

Aanvankelijk zal de restauratie
een maand duren. Helaas verkeren de uurwerken en de ophangconstructies in een veel slechtere
staat dan voorzien; die IJmuidense zeeluchten toch! Mede door
de vakantieperiode en leveringsproblemen door de coronacrisis,
duren de herstelwerkzaamheden
langer dan gepland. Eijsbouts wil
tenslotte kwali’tijd’ leveren en dat
mag wat extra tijd kosten.
Maar na bijna vier maanden is het
zover: op maandagochtend 28
september komen de vier opgeknapte en van nieuw bladgoud
en LED verlichting voorziene uurwerken weer voorrijden op Plein
1945. Als je zo’n klok op de grond
ziet staan met een monteur ernaast ervaar je pas hoe indrukwekkend groot het uurwerk is!
Nadat bij elke klok de wijzers zijn
gemonteerd, worden de klokken
onder grote belangstelling een
voor een voorzichtig opgehesen.
Het vertrouwde beeld van de toren met klokken is weer terug,
dag en nacht. Het lokale gezag
kan ons levensritme weer aansturen... Vanaf nu zal geen enkele
IJmuidenaar meer te laat komen!

Terugkijken op een dag die je had willen overslaan

Fotograaf Reinder Weidijk legt herinneringen vast

WWW.PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

pisch IJmuidense ziltheid, de tijd
te hebben “bepaald” zijn de klokken aan restauratie toe. Op 3 juni
dit jaar worden de vier wijzerplaten met een kraan van de toren
gehesen. De restauratie is toevertrouwd aan de wereldberoemde
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken uit Asten. Eijsbouts heeft jarenlang wereldwijd al veel torens
en kerken voorzien van klokken
en carillons. In 2013 hebben ze
nog een zes ton zware klok voor
de Notre Dame in Parijs mogen
leveren. Het familiebedrijf is dus
goed genoeg om onze uurwerken te mogen restaureren!

Velsen - In de bizarre tijd waarin we nu leven is het bijna onmogelijk om iedereen op een waardige manier afscheid te laten nemen van een dierbare. Soms is

Beelden van een uitvaart, beelden van een dag die je had willen overslaan maar die later van
onschatbare waarde zullen blijken te zijn.

Fotograaf
Reinder Weidijk heeft jarenlange ervaring met het maken van
uitvaartreportages. Hij zegt: ‘,,Ik
begrijp dat er mensen zijn die
het een raar idee vinden, het is
niet feestelijk zoals een huwelijk.
Maar het is wel een heel belangrijke gebeurtenis en een dag die
vaak als in een roes aan je voorbijgaat. Later denk je misschien;
kon ik nog maar even kijken hoe
mooi het was, hoe bijzonder en
respectvol. Ik leg alles in stilte
vast en vaak hoor ik: ‘Je was er wel
het zelfs onmogelijk om recht te maar we hadden je niet echt in de
doen aan degene die je voor al- gaten zo geruisloos je werkte’.’’
tijd in je hart zal dragen. Dan is
het bijzonder als er later beel- Album
den zijn om op terug te kijken. Het resultaat van de opnamen

wordt verwerkt in een mooi klein
album en natuurlijk krijgt men de
beelden ook op een USB-stick.
Heel waardevol. Niet alleen voor
de mensen die aanwezig waren
en nog eens terug willen kijken
maar tegenwoordig ook voor diegenen die om uiteenlopende redenen, waarvan een belangrijke
reden het aantal toegestane gasten is, de uitvaart mee willen beleven op afstand.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Verwerking
Het blijkt dat terug kunnen kijken, kunnen herbeleven en details kunnen zien die je in eerste
instantie ontgaan zijn, belangrijk
is. Ook voor de rouwverwerking.
Reinder zegt hierover: ‘’De eerste dagen, de eerste weken en
zelfs jaren na het verlies kunnen
de beelden nog een zeer goede
bijdrage leveren aan de verwerking van het verlies van de dierbare. De beelden brengen troost

bij het terugkijken in het album,
op tv of computer/tablet. Ik doe
er alles aan om een zo mooi mogelijke herinnering mee te geven. Dat is mijn missie en dat is
ook een heel grote eer.’’ (Tekst: Ingeborg Baumann, foto’s: Reinder
Weidijk Fotografie)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Info: www.uitvaartfotovideo.nl.
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Metamorfose Afslankstudio Velserbroek
Velserbroek - De gezellige Afslankstudio Velserbroek heeft
een metamorfose gehad, is ruimer opgezet, warm en sfeervol. De studio is helemaal ingericht volgens de richtlijnen van
het RIVM. Overgewicht is slecht
voor de gezondheid, vooral buikvet is erg gevaarlijk. Vanwege corona is dat buikje een nog grotere zorg. Daarnaast hebben mensen met obesitas vaak aandoeningen aan de luchtwegen en komen diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten vaker voor. Het kan er
allemaal aan bijdragen dat mensen met overgewicht die het virus
oplopen, zieker worden en moeilijker herstellen.

Vet bevriezen is vet verliezen!
Dé oplossing tegen vet voor mannen en vrouwen. Met een blijvend resultaat, zonder operatie,
pijnloos, veilig en effectief. Annet
van Afslankstudio Velserbroek:
,,Het is geweldig dat we al zoveel
mensen hebben kunnen helpen
om van hun overgewicht af te komen. Vooral de erkenning van
bracht. Doordat het verkeer van de internist van het ziekenhuis, is
de N208 via de Rijksweg werd fantastisch. Hij zei: wat jullie presomgeleid ontstond er een fikse fi- teren is ons in een paar jaar niet
le. Uiteindelijk mochten de auto’s gelukt.’’ Annet is superblij met deer via het fietspad langs.
ze mooie erkenning vanuit het
ziekenhuis. Benieuwd naar de al- zoek aan Beauty & Afslankstudio
Beide voertuigen zullen door een lernieuwste afslankmethodes? Velserbroek aan de Klompenmabergingsbedrijf weggesleept. (Fo- Breng dan een vrijblijvend be- kerstraat 7. Voor meer informatie:
to: Michel van Bergen)

Gewonde bij frontale botsing naast
werkzaamheden N208 bij Velserbroek
Velserbroek - Bij een frontale
aanrijding op de Rijksweg in Velserbroek is vorige week donderdagavond een gewonde gevallen. Vanwege werkzaamheden
is de N208 richting Beverwijk ter
hoogte van Velserbroek afgesloten en werd het verkeer omgeleid
via de Rijksweg. Daar ging het om

half negen mis toen een automobilist naar het bord op de N208
keek en frontaal tegen een andere auto botste.

Meerdere ambulances kwamen
ter plaatse om hulp te bieden.
Een persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis overge-

Oranje Fonds zoekt kanshebbers
Appeltjes van Oranje 2021 in Velsen

Lessen van
een echte prof!
IJmuiden - Op basisschool De
Vuurtoren krijgen kinderen de
mogelijkheid een talent bij zichzelf te ontdekken, dat ze misschien nog niet kenden. In de
talent-uren kunnen alle leerlingen deze weken les krijgen
in honkbal van een speler van
het Nederlands Jeugdhonkbalteam, in yoga van yogajuf Cissy
Schaap in voetbal van een speler uit het eerste elftal van De
Kennemers of in boksen van een
professional op sportschool MiDo in Velserbroek.
De lessen van een echte professional vormen een uitdaging voor alle kinderen en: wie
weet komen er nog echte talenten bovendrijven! (Foto: aangeleverd)

Velsen - Het Oranje Fonds is de
zoektocht gestart naar bijzondere projecten uit Velsen die
kans maken op een Appeltje
van Oranje 2021. Dit jaar is het
thema Mentale Kracht en staan
de prijzen in het teken van projecten die ervoor zorgen dat
mensen die het mentaal niet
gemakkelijk hebben, zich weer
goed voelen. Projecten uit Velsen die aansluiten op het thema kunnen zich tot en met 1
november aanmelden via oranjefonds.nl/appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit handen
van Koningin Máxima.

Geen maximum van 30 toeschouwers

Ontheffing op maximum
bezoekersaantal voor Stadsschouwburg
Velsen/regio - Zeven theaters
en concertgebouwen in de veiligheidsregio Kennemerland,
die een zaalcapaciteit hebben
van meer dan 300 personen,
hebben ontheffing gekregen
op het maximum van 30 bezoekers. De ontheffing is een
tijdelijke maatregel die in eerste instantie geldt tot 19 oktober aanstaande. De ontheffing
geldt in Velsen voor de Stadsschouwburg.

bezoekerscapaciteit al teruggebracht op basis van de 1,5 meter
regel. Ook komen bezoekers gespreid binnen. De veiligheidsregio Kennemerland verwacht van
de bezoekers dat ze hun gezond
verstand gebruiken bij hun reis
en bezoek, dat ze afstand houden
en aanwijzingen van het personeel van de instelling opvolgen.
De veiligheidsregio Kennemerland kiest ervoor om de ontheffingen te richten op theaters en
concertgebouwen. De zeven inDe betreffende culturele instellin- stellingen krijgen de ontheffing
gen mogen maximaal 250 bezoe- omdat ze van groot regionaal bekers per programma toelaten en lang zijn en een vitale rol spelen
moeten er scherp op toezien dat voor de culturele infrastructuur.
alle bestaande RIVM-richtlijnen
in acht worden genomen. ,,Bij elk Tijdelijke ontheffing
besluit dat we als veiligheidsregio De ontheffing geldt voor de
nemen,” aldus voorzitter Marian- maatregel die het kabinet begin
ne Schuurmans, ,,staat de volks- vorige week nam om in binnengezondheid voorop. Dat geldt ruimten nog maar dertig persoook bij dit besluit. Het aantal be- nen toe te staan. Veiligheidsresmettingen en de ziekenhuisop- gio’s kregen van het kabinet de
names in de veiligheidsregio Ken- ruimte om ontheffing te verlenen
nemerland loopt snel op. Het be- aan gebouwen die van groot bezoek aan de betreffende instellin- lang zijn voor de regio. De ontgen moet daarom voor iedereen heffingen worden tijdelijk verveilig verlopen.”
leend en zijn in eerste instantie
van kracht tot 19 oktober aanGezond verstand gebruiken
staande. Afhankelijk van de ontDe instellingen zijn verplicht te wikkelingen in de besmettingen
werken met een online kaartver- kijkt het bestuur van de veiligkoopsysteem. Deze verplichting heidsregio of na 19 oktober meer
geldt ook voor reserveren, pla- instellingen in aanmerking kunceren en registratie. Eerder dit nen komen of dat moet worden
jaar hebben de instellingen hun afgeschaald. Indien noodzakelijk

023- 5490556. Zie ook: www.afslankstudiovelserbroek.nl. (Foto:
aangeleverd)

kan de ontheffing ook tussentijds
worden ingetrokken.
Financiële compensatie
De veiligheidsregio Kennemerland is zich bewust van de financiële problemen en de dreiging
van ontslag voor personeel. Daarom is de regio in gesprek met het
kabinet over financiële compensatie aanvullend op de bestaande
regelingen voor de cultuursector, het bedrijfsleven, zelfstandige ondernemers en sportverenigingen.
De instellingen die vanaf vandaag (1 oktober) tot in elk geval
19 oktober een ontheffing krijgen
op het maximaal aantal mensen
dat is toegestaan per programma zijn:
• Kennemer Theater, Beverwijk
• Patronaat, Haarlem
• Philharmonie, Haarlem
• Toneelschuur Haarlem
• Stadsschouwburg, Haarlem
• Schouwburg de Meerse, Hoofddorp
• Stadsschouwburg, Velsen

Het kan iedereen overkomen: dat
je mentale gezondheid je belemmert om volledig mee te doen
in de samenleving. Bijvoorbeeld
omdat je je depressief voelt, een
eetstoornis of dwangneurose
hebt of kampt met paniekaanvallen. Dit kan van tijdelijke aard zijn
of iets waar je je leven lang mee
te maken hebt. Mentale klachten hebben allerlei oorzaken en
komen voor in alle groepen van
de samenleving. Gelukkig zijn er

in ons Koninkrijk veel projecten
die vrijwilligers inzetten om deze
mensen te ondersteunen en bij
de hand te nemen. Zodat ze weer
mee kunnen doen in de maatschappij. Deze projecten maken
dit jaar kans op een Appeltje van
Oranje.

atieven die op succesvolle wijze
verschillende groepen mensen
verbinden of die ervoor zorgen
dat mensen weer meedoen in de
maatschappij. Alle winnaars van
een Appeltje van Oranje krijgen
een bronzen beeldje, gemaakt
door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks
Zichzelf zijn
reikt Koningin Máxima de prijSandra Jetten, directeur Oranje zen uit. In lustrumjaren wordt dit
Fonds: ,,Wanneer mensen kam- door Koning Willem-Alexander
pen met mentale problemen is gedaan.
het enorm waardevol als er iemand is die ze bij de samenleving Oranje Fonds
betrekt. Iemand die géén profes- Het Oranje Fonds bouwt aan een
sionele zorgverlener is. Waar ze sociale samenleving, waar mensteun aan hebben, die ze helpt sen er voor elkaar zijn en iederom hindernissen te overwinnen een mee kan doen. Daarom moen een stap verder te komen. Zo biliseert, versterkt en ondersteunt
kunnen deze mensen voelen dat het zoveel mogelijk mensen en
ze zichzelf mogen zijn en dat er organisaties die zorgen dat nieanderen zijn die voor ze klaar- mand er alleen voor staat. De
staan. We nodigen alle sociale steun bestaat uit inspiratie, adinitiatieven die dit mogelijk ma- vies, kennis en geld. Het Fonds
ken van harte uit zich aan te mel- kan dit doen dankzij o.a. de Naden voor de Appeltjes van Oran- tionale Postcode Loterij, de Neje 2021.”
derlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-AlexanDe prijzen
der en Koningin Máxima zijn het
De Appeltjes van Oranje worden beschermpaar van het Oranje
jaarlijks uitgereikt aan drie initi- Fonds.

Schoolkorfbaltoernooi gaat niet door
Velsen - Voor zaterdag 17 oktober staat in sporthal Zeewijk het
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi
op de agenda. Helaas ziet de organisatie zich met het oog op de
laatste coronamaatregelen genoodzaakt om het toernooi dit
jaar te annuleren. Het is gezien de
huidige beperkingen niet verantwoord om het toernooi door te
laten gaan.

Uiteraard organiseert men volgend jaar weer een schoolkorfbaltoernooi en ze hopen dan veel
enthousiaste kinderen te mogen
ontvangen.
Op woensdag 23 september en
maandag 28 september waren alle kinderen uit groep 3 tot en met
6 ter voorbereiding op het toernooi welkom tijdens de korfbalclinics. Daar hebben de kinderen

vast kunnen kennismaken met
korfbal en geoefend met gooien,
vangen en schieten. Er waren zo’n
25 kinderen aanwezig en er was
zeker wat talent te zien!
Lijkt het je leuk om te komen
korfballen en wil je een keer mee
komen trainen? Stuur dan een email naar info@dkv-ijmuiden.nl
om een afspraak te maken.

Naar de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Gemeente hevelt belastingtaken over
Velsen - De gemeente Velsen sluit
zich vanaf 1 januari 2021 aan bij de
Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR). Het college van de
gemeente Velsen deed onderzoek
bij drie organisaties met als doel om
haar belastingtaken onder te brengen. Daaruit kwam de BSGR als beste naar voren.

de werkzaamheden en verbetert
de dienstverlening aan inwoners en
bedrijven, aldus de gemeente in de
persbericht. De samenwerking leidt
daarnaast tot lagere kosten voor
de gemeente. Huishoudens ten
zuiden van het kanaal krijgen bovendien één gecombineerde aanOverige culturele instellingen in
slag voor de gemeente- en waterde regio zullen zich moeten houschapsbelasting. Huishoudens in
den aan de algemene maatregel
Velsen-Noord blijven twee aanslain de Noodverordening dat zij al- Lagere kosten en
gen ontvangen, omdat zij niet onleen activiteiten mogen organi- meer gemak voor inwoners
seren met een maximum aantal De toetreding tot en samenwerking der het Hoogheemraadschap van
van 30 bezoekers (exclusief per- met BSGR vergroot de continuïteit, Rijnland vallen, maar onder Holkwaliteit en betrouwbaarheid van lands Noorderkwartier.
soneel).

Wethouder Jeroen Verwoort ziet de
voordelen in één gezamenlijke aanslag: ,,Het onderbrengen van de belastingen bij de BSGR heeft niet alleen voordelen voor de gemeente.
We maken het de meeste inwoners
van de gemeente Velsen makkelijker omdat de lokale belastingen nu
voor veel van onze inwoners door
één organisatie worden belast. De
heffing van waterschapsbelasting
voor de huishoudens aan de zuidkant van het kanaal werd al verzorgd door BSGR. Zij krijgen voortaan dus nog maar één aanslag.”
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Ook nieuwsgierig?
Velsen - Nieuwsgierig, dat is een
goede eigenschap als je op de redactie werkt van een huis-aanhuisblad. Aan nieuwsgierigheid
ontbreekt het onze redactieleden niet maar wel aan ogen en
oren genoeg om die nieuwsgierigheid te voeden. Want we signaleren helaas niet alles wat in onze mooie gemeente plaatsvindt
en zijn daarom op zoek naar meer
oren en ogen die ons willen helpen.
Heb je een buurman met een
aparte hobby? Een familielid in

Velsen die iets bijzonders doet
voor zijn of haar medemens? Een
clubgenoot die een uitzonderlijke prestatie levert? Of kom je iets
anders tegen in je omgeving dat
interessant is voor je plaatsgenoten? En vind je het leuk daar een
verhaaltje met een foto over te
maken?
Dan maken we graag kennis. Laat
het weten via redactie@jutter.nl.
Wil je dit met zekere regelmaat
doen, ook op verzoek van ons ergens naartoe gaan en wat extra
verdienen? Leuk, mail ons!

Jubileumactie Winkelcentrum Velserbroek
Viskade krijgt vorm
IJmuiden - Wie af en toe een kijkje
neemt aan de Halkade, zie de nieuwe viskade die er wordt aangelegd
geleidelijk gestalte krijgen. Al enkele maanden wordt gewerkt aan
een compleet nieuwe uitstraling
voor dit deel van de haven. Het

nieuwe stukje land is inmiddels
goed zichtbaar, straks moet dit een
sfeervolle plek worden waar het
goed toeven is en waar je, onder
het genot van een portie versie vis,
een groot deel van de haven kunt
overzien. (Foto: Ton van Steijn)

Blij verraste Jürgen Drieskens
wint 1500 euro aan waardebonnen
Velserbroek - Jürgen Drieskens is de winnaar geworden van de
jubileumactie die door Winkelcentrum Velserbroek werd georganiseerd. Afgelopen zaterdag werd bij loting bepaald dat hij de
hoofdprijs, voor 1500 euro aan waardebonnen van de winkels,
in ontvangst mocht nemen. De trekking werd door Rob van den
Berg, voorzitter van de winkeliersvereniging, verricht.
Het dertigjarig bestaan van Winkelcentrum Velserbroek werd gedurende de hele maand september gevierd met een scan- en winactie. Eigenlijk viel het jubileum al
iets eerder in het jaar, maar gezien
de toen geldende maatregelen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, besloot het bestuur van de winkeliersvereniging
om de actie wat op te schuiven.
Vorige maand kun het plan alsnog
uitgevoerd worden. Elke betalende klant kreeg, ongeacht de hoogte van de besteding, een scanvoucher. Daarmee maakte men direct
kans op een prijs. Het leverde leu-

ter klonk het dan ‘Ik heb prijs’, dat is
natuurlijk heel leuk. Af en toe was
iemand wel een minuut lang aan
het scannen, zoveel scanvouchers
had men gekregen.’’

na mocht iedereen een oranje balletje in een grote kom doen. Door
Van den Berg werd één balletje uit
de bak gevist en het nummer dat
erop stond, hoorde bij winnaar Jürgen Drieskens. Eigenlijk was het de
Elke dag werden prijzen uitge- bedoeling geweest om samen met
ke momenten in de winkels op. deeld, daar zaten ook de dertig zijn echtgenote naar het winkelRob van den Berg was dertig jaar hoofdprijzen tussen. Die beston- centrum te komen, maar omdat zij
geleden al van de partij. Zijn bloe- den uit een uitnodiging voor de zich niet lekker voelde, nam hij in
menwinkel Bloemberg behoorde trekking van de superprijs die afge- zijn eentje de honneurs waar. ,,Het
tot de eerste winkels op deze lo- lopen zaterdag verloot. Iedereen is eigenlijk haar prijs’’, liet hij wecatie en doet nog altijd goede za- die het geluk had om deze uitno- ten. Op de vraag bij welke winkels
ken. Rob vertelt: ,,We zijn intussen diging te mogen ontvangen, kon hij de gewonnen waardebonnen
twee keer naar een ander winkel- sowieso zaterdagmiddag een paar denkt te gaan besteden, moest
pand verhuisd. We begonnen in mooie prijzen in ontvangst ne- hij dan ook het antwoord schulhet pand tussen Bruna en Vomar, men. Er was namelijk een fraai win- dig blijven. Dat wilde hij aan zijn
daarna verhuisden we naar num- kelpakket samengesteld ter waar- vrouw overlaten. Met de feestelijmer 36 en nu zitten we op 38.’’ In de de van vijftig euro. Daarbij had De- ke uitreiking, die uiteraard gepaard
winkel zag hij de hele maand sep- kaMarkt nog een extra pakket voor ging met het uitdelen van taart en
tember blij verraste gezichten van elke deelnemer samengesteld om een feestelijk drankje, is een einde
winnaars bij de scanzuil. ,,Soms het najaar goed mee door te ko- gekomen aan de succesvolle jubihoorde ik iemand zeggen ‘Ik win men. Ook kregen alle deelnemers leumactie. (Tekst en foto: Bos Metoch nooit wat’ en vijf seconden la- een mooi boeket bloemen. Daar- dia Services)

Wagen Rijkswaterstaat gecrasht op A9 bij Velsen-Zuid
Stemmen voor horecaprijzen

Frederik Ambachtelijke
Friet genomineerd
IJmuiden/Velsen-Noord - De
hoogste waardering en de meeste stemmen kreeg Frederik Ambachtelijke Friet vorig jaar bij de
Nederlandse Horeca Prijzen. Het
bedrijf aan het Kennemerplein
21b sleepte daarmee de prijs ‘Cafetaria van het jaar’ in Velsen in de
wacht. Inmiddels hebben eigenaar Remco Natzijl en zijn zoon
Sem, die er de scepter zwaait, een
tweede vestiging geopend aan
de Pontweg 1d te Velsen-Noord.
Begin deze maand startte de
stemronde voor de prestigieuze
awards. Frederik Ambachtelijke
Friet is wederom genomineerd.
Na eerder een succesvol bedrijf
in Amsterdam te hebben opgezet, besloot ondernemer Remco Natzijl om in 2019 een tweede zaak in IJmuiden te openen.
Een frietzaak met een luxe uitstraling, maar verrassend normale prijzen. Op kwaliteit wordt niet
bespaard. Frederik Ambachtelijke Friet staat voor vers, ambachtelijk, eerlijk en puur natuur. De
friet wordt dagelijks handmatig
gesneden en twee keer per dag
voorgebakken. Hoewel de focus
ligt op de verkoop van friet, biedt

het bedrijf ook een mooi assortiment snacks aan, die stuk voor
stuk met dezelfde zorg bereid
worden. De naam Frederik verwijst naar Frederik van Pruisen,
hij was het die in de zeventiende
eeuw de aardappel in Europa introduceerde. De pracht en praal
van de Gouden Eeuw komen terug in de luxe uitstraling van het
bedrijf. In juni ging de vestiging
bij de veerpont in Velsen-Noord
open met hetzelfde assortiment
plus wat extra toevoegingen. De
vestiging in IJmuiden is dagelijks
vanaf 12.00 geopend, in VelsenNoord van donderdag tot en met
zondag tot 19.30 uur. Remco en
Sem vinden het een grote eer dat
ze wederom genomineerd zijn
voor ‘Cafetaria van het jaar’, maar
die prijs kunnen ze alleen winnen
als de klanten hun waardering laten blijken door te stemmen. Dat
kan via www.horecaprijzen.nl/
frederik-ambachtelijke-friet-3.

In IJmuiden dagelijks geopend
van 12.00 tot 20.00 uur. VelsenNoord: maandag, dinsdag en
woensdag van 12.00 tot 18.30 uur,
donderdag tot en met zondag tot
19.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Een weginspecteur
van Rijkswaterstaat is dinsdagavond
gewond geraakt bij een verkeersongeval op de A9 bij Velsen-Zuid. Rond
tien voor elf ging het mis en crashte de wagen op de snelweg richting
Beverwijk. Volgens getuigen zou de
wagen met blauwe lichten onderweg zijn toen het mis ging. De snelweg was op dat moment behoorlijk
nat door regenplassen. De wagen
kwam na de crash op zijn dak tot
stilstand. Meerdere hulpdiensten
kwamen ter plaatse. De bestuurder
is door ambulancepersoneel opgevangen en na de eerste zorg naar
het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Door het ongeval is
de snelweg richting Beverwijk helemaal afgesloten geweest. (Foto: Michel van Bergen)

Luxe hondenbuffet
voor Dierendag
Velsen - Gewoonlijk organiseert
Welkoop Santpoort op of rond
Dierendag een bijzonder evenement voor dieren en hun baasjes,
maar dat moest dit jaar in zeer bescheiden vorm vanwege de geldende beperkingen rond het coronavirus. Maar omdat Dierendag
de verjaardag van het huisdier is
koos men nu voor een heus hondenbuffet.
Enkele houten pallets dienden als
geïmproviseerde dinertafel, die
feestelijk aangekleed werd met
een tafellaken en mooie schalen
en zelfs feestelijke champagne-

glazen. Natuurlijk niet gevuld met
spijzen en drank voor de mens,
maar met een geheel op de viervoeters aangepaste hoeveelheid
lekkernijen. Ook werd voer in een
ballenbak verstopt, zodat de honden enige moeite moesten doen
om hun feestmaal bijeen te scharren.
Een geslaagde actie van Welkoop
Santpoort, die nog eens onderstreept dat de winkel meer is dan
alleen een tuincentrum. Ook voor
diverse diervoeders en bijpassend
deskundig advies zijn klanten hier
welkom. (Foto: Ellen Gouda)
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Gemeente: ‘wateroverlast viel niet te voorkomen’

Regenbui van maandag was
simpelweg te zwaar
IJmuiden - De gemeente Velsen heeft in de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in het verbeteren van de riolering. Toch
ging het maandag weer fout. Straten kwamen tijdens zware regenval blank te staan en op verschillende plaatsen liepen schuren
en kelders vol water. Ook een basisschool en een kinderdagverblijf kregen te maken met wateroverlast. Hebben alle genomen
maatregelen dan geen effect gehad? We vroegen het aan de rioolexperts van de gemeente Velsen.
Op vier locaties in IJmuiden zijn
door de gemeente grote bassins
gebouwd. Die bevinden zich onder meer in de Maasstraat en
Willebrordstraat. Er is ook geïnvesteerd in het afkoppelen van
schoon hemelwater. Dit hemelwater wordt bij de hogere zandgronden geïnfiltreerd in de bodem. Toch merkten de bewoners
in het betreffende gebied weinig van de genomen maatregelen. ,,Wanneer worden die bassins in werking gesteld en wie beheert dat’’, vraagt een inwoonster
van de Maasstraat zich af. Een logische vraag, maar in de praktijk
blijkt het allemaal net iets anders
te liggen.

door een zogenaamde overstort.
De locaties Maasstraat en Hoofdstraat (Santpoort) zijn retentiebassins, hierin wordt tijdens hevige neerslag water geborgen.
Wanneer er in het riool weer
ruimte is, wordt dit water terug
in het riool gepompt. Bij een retentiebassin zit veelal geen oppervlaktewater in de buurt. De locaties Willebrordstraat en Orionweg zijn bergbezinkbassins. Deze
gedragen zich in eerste instantie
op dezelfde wijze als de retentiebassins. In tegenstelling tot een
retentiebassin kan water uit een
bergbezinkbassin overstorten op
het oppervlaktewater. Het rioolwater dat overstort naar het oppervlaktewater wordt door een
bergbezinkbassin (door bezinking) ook deels gereinigd.

tomatisch. Bij een bepaald waterpeil in de riolering stroomt het
over naar de bassins. Naast de
bassins zijn er ook twaalf overstortputten die op het oppervlaktewater kunnen lozen.
Heeft het systeem maandag
naar behoren gefunctioneerd?
Ja, de bassins zijn gevuld geraakt en de overstortputten naar
het oppervlaktewater (zoals het
Noordzeekanaal) waren in werking. In het gemengde stelsel bevindt zich een aantal stuwputten
die het rioolwater stuwen, zodat
niet al het regenwater in een keer
naar het laagste punt stroomt.

Hoe valt de ontstane wateroverlast dan te verklaren?
Er is maandag tussen 14.00 en
16.00 uur in IJmuiden erg veel
neerslag gevallen. Uit gegevens
van de regenradar blijkt hoe lokaal deze bui is geweest. De riolering is ontworpen op een bepaalde hoeveelheid water (beschermingsniveau). Er vallen soms buiHoe werkt het systeem?
en die dit beschermingsniveau
De bassins zijn leeg. Pas als door
overschrijden. Landelijk wordt
neerslag in het gemengde riooldoor gemeenten (dus ook Velsen)
stelsel een bepaald niveau wordt Treedt het systeem
gewerkt aan klimaatstress bereoverschreden, worden ze ge- automatisch in werking?
keningen en klimaatadaptatie
vuld. Het niveau wordt bepaald Het vullen van de bassins gaat au- van extreme buien.

Ruim honderd boetes uitgedeeld
bij twee illegale feesten
Velserbroek/Haarlemmerliede - De politie heeft zaterdag op
zondagnacht een illegaal feest
gestopt in een bunker vlakbij de
Westbroekerplas in Velserbroek.
Bij de bunker hadden zich tientallen mensen verzameld.
Van zoveel mogelijk aanwezigen werden de gegevens genoteerd. Een boete zullen deze
personen later thuis gestuurd
krijgen. Later in de nacht heeft

de politie ook een eind gemaakt
aan een illegaal feest bij een viaduct aan de Haarlemmerstraatweg / A200 ter hoogte van Haarlemmerliede. Ook daar werden de gegevens van de aanwezigen genoteerd. Ruim twintig personen kunnen een boete
thuis verwachten.
Streng optreden
De politie zal samen met part-

Vrijdag 16 en zondag 18 oktober

ners streng optreden tegen illegale feesten.

Santpoort - De huiveringwekkende liederencyclus ‘Die Winterreise’ van Schubert bestaat uit 24
liederen van schoonheid, verdriet
en loutering. Op vrijdag 16 oktober om 20.00 uur worden deze in
‘t Mosterdzaadje gespeeld en gezongen door de veelzijdige musicus Mattanja van den Bos.
In de afgelopen jaren ondernam
Mattanja van den Bos (sopraan)
meermaals deze eenzame, muzikale reis, daarmee de oer-uitvoering van Schubert spiegelend. Want, toen Franz Schubert
(1797-1828) ‘die Winterreise’ voltooid had in 1827, bracht hij deze
in intieme kring ten gehore, waarbij hij zichzelf met zijn lichte, hoge stem op de piano begeleidde.
Een emotionele reis van één persoon, tot aan de grenzen van de
eenzaamheid. Als publiek word
je direct betrokken bij de muziek.
Het is een ervaring die je niet onberoerd laat.
Mattanja van den Bos (1984) is
klassiek zangeres, violiste, multi-instrumentalist en componiste.
Viool studeerde ze aan het conservatorium van Enschede haar
zangstudie voltooide ze aan het
conservatorium in Amsterdam.
Ze deed de internationale opera
academie te Tivoli en won de 1e
prijs op het internationale opera-

Duo Kaleidoscope met fluitduetten uit de 19e eeuw
Twee geweldige fluitistes, Katja
Pitelina en Reiko Tsuiki, samen het
Duo Kaleidoscope, brachten eerder al hun instrumenten in ‘t Mosterdzaadje tot klinken. Op zondag
18 oktober om 15.00 uur zijn ze te
horen met een programma waarop ze beiden op een originele 19e
eeuwse Frans Romantische fluit
spelen. Uitgevoerd worden virtuoze fluitduo’s van Kuhlau, Doppler, Tulou en Briccialdi. Sommige van deze composities zijn gebaseerd op populaire operathema’s. Het was dé manier om bui-

IJmuiden - De komende maanden gaan de werkzaamheden
aan de nieuwe zeesluis onverminderd door. Er wordt gewerkt
aan het onderhoudsdok van de
deurkas van het binnenhoofd
(nummer 1 op de foto) en de
voorbereidingen voor de loswal
Zuidersluiseiland (nummer 2 op
de foto) gaan van start. Verder
wordt er gewerkt aan de weginrichting aan de noordzijde
(nummer 3 op de foto).
Onderhoudsdok binnenhoofd
Het onderhoudsdok binnenhoofd (nummer 1 op de foto) is
het gedeelte van de deurkas van
het binnenhoofd (kanaalzijde)
waar de reservedeur wordt ge-

plaatst. De komende maanden
wordt gewerkt aan de afbouw
van de wanden en de vloer van
dit onderdeel van de deurkas.
Als de wanden en vloer klaar zijn,
vindt de verdere afbouw van dit
onderhoudsdok plaats.
Loswal Zuidersluiseiland
OpenIJ gaat de komende periode starten met de werkzaamheden voor een nieuwe loswal op
het Zuidersluiseiland aansluitend
aan de loods van Fa. Heida (nummer 2 op de foto).
Het eiland wordt uitgebreid en
voorzien van deze nieuwe loswal, die mede zal worden ingezet
als auto-afzetsteiger. De keerlus
op het oostelijk deel van het Zui-

Mensen met informatie over
dit soort feesten kunnen bellen
met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via
Meld Misdaad Anoniem: 08007000. Vermoedens van illegale
feesten (zoals voorbereidingshandelingen) kunnen ook wor- Velsen - De plannen voor BRAK IJmuiden en het Pieter Vermeulen
den doorgegeven.
Museum (PVM) lijken van de baan te zijn. Burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad om niet verder te gaan met
het miljoenen kostende project. Het advies komt een paar weken eerder dan verwacht. Er zijn te veel onzekerheden in het traject dat zou moeten leiden tot de bouw van een wetenschappelijk
centrum voor klimaat en milieu.

dersluiseiland blijft behouden. In
september 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden en
het inrichten van het bouwterrein.
Weginrichting noordzijde
Voor de weginrichting aan de
noordzijde van de nieuwe sluis,
op het zuidersluisplateau van de
Noordersluis, wordt de komende
periode de wegrichting gerealiseerd (nummer 3 op de foto). Om
het mogelijk te maken om hier de
nieuwe wegaansluiting te maken,
worden obstakels op het zuidersluisplateau verwijderd. Voordat
dit kan plaatsvinden, wordt het
hekwerk omgezet. (Foto: aangeleverd)

Advies college aan gemeenteraad:

Stoppen met BRAK

Schuberts ‘Winterreise’ en Duo
Kaleidoscope in ‘t Mosterdzaadje
concours Piero Sardelli te Rome
(2013). Als singer-songwriter, violiste en zangeres trad ze op in o.a.
New York, Buenos Aires en Kaapstad. Ze maakt voorstellingen
rond haar eigen muziek, waarin
ze met zang, piano, gitaar, ukelele en viool een muzikaal verhaal
vertelt.

Nieuwe zeesluis, wat gebeurt
er de komende maanden?

ten het grote theater toch de geliefde operamuziek te horen.
De naam van hun duo doen Katja en Reiko eer aan. Zoals in een
caleidoscoop bonte glasstukjes telkens wisselende patronen
vormen, zo laten Katja en Reiko
met hun fluiten steeds weer andere kleuren horen. Katja en Reiko hebben eerst hun traditionele dwarsfluitopleiding cum laude
afgerond. Daarna volgden beiden
een specialisatie in oude muziek,
bij Barthold Kuijken aan het Haagse conservatorium. Ook die studie
wisten ze met onderscheiding te
bekronen. Ze spelen sinds 2006
samen, werken in vooraanstaande barokorkesten, en zijn ook actief als solist en in kamermuziek.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord. Reserveren via
de website: www.mosterdzaadje.
nl of via penningmeester@mosterdzaadje.nl. (Foto’s: aangeleverd)

overeenstemming konden komen. Dit zijn de partijen die zich
bezighielden met de toekomstige ontwikkeling van dit gebied.
Het college had aanvankelijk veel
vertrouwen in de aantrekkingskracht die uit zou gaan van de gebiedsontwikkeling, maar nu die
In het beleidsplan van BRAK/ weinig toezeggingen en men ver- optie wegvalt, is een nieuwe siPVM staat dat de organisatie het wacht niet dat dit voor het eind tuatie ontstaan. Dit gegeven, in
nieuw te bouwen pant volledig van de maand anders zal zijn. In combinatie met de tijdsdruk voor
in eigendom wil nemen. Voor de de eerste week van november het rond krijgen van de financiebouw ervan had de gemeente- moet de gemeenteraad echter al ring, heeft het college doen beraad een bedrag van 2,9 miljoen een besluit nemen, omdat dit ge- sluiten om de raad nu negatief
euro opzij gezet.
koppeld is aan de discussie over te adviseren. Een bittere pil voor
Volgens het college zijn er waar- de gemeentelijke begroting voor de gemeenteraad, aangezien het
schijnlijk mogelijkheden om risi- volgend jaar.
voorbereidende traject al tonnen
co’s voor de gemeente af te dekheeft gekost.
ken als het gebouw in eigen- De gemeente ging aanvankelijk
dom komt van BRAK/PVM. ,,Het uit van een synergie tussen het Herhuisvesting
zal echter nog tijd vergen dit ze- nieuw te bouwen BRAK/PVM en Pieter Vermeulen Museum
ker te stellen. Zelfs als het kan zal de verdere ontwikkeling van de Het besluit heeft consequenties
het veel additionele afspraken kustplaats IJmuiden aan Zee. De- voor de herhuisvesting van het
vereisen, ook met externe par- ze week werd duidelijk dat die Pieter Vermeulen Museum, die
tijen’’, schrijven B&W aan de ge- gebiedsontwikkeling voorlopig met een no go niet meer in BRAK
meenteraad. Een tweede punt geen doorgang zal vinden, aan- zal geschieden. Zodra dit besluit
van zorg is dat de externe finan- gezien Seaport IJmuiden Onroe- gevallen is, start het college hierciering van het project nog niet rend Goed BV (SOG) en Kondor voor een separaat traject op. (Bos
goed op gang is gekomen. Er zijn Wessels Vastgoed (KWV) niet tot Media Services)

Onverwachte monsterscore
bij competitiestart damclub
Velsen - Hoewel de clubavond
van Damclub IJmuiden (DCIJ)
alweer een tijd aan de gang is,
was het voor het eerste team
wachten op de start van de nationale competitie. Doordat
maar liefst drie van de elf tegenstanders zich vanwege Corona hebben teruggetrokken
uit de hoofdklasse B, moest
DCIJ pas afgelopen zaterdag
aan de bak. Tegenstander RDC
Rijnsburg vocht de afgelopen
seizoenen om promotie naar
het hoogste niveau, maar is
dit seizoen wat verzwakt. Desondanks zag niemand de 14-2
overwinning van DCIJ aankomen.
Halverwege de wedstrijd leek
het nog alle kanten op te kun-

nen gaan. De 21-jarige Max
Doornbosch, die goede resultaten boekt op de clubavond,
kwam al in de opening een
schijf voor. Ook Jesse Bos en
Martin van Dijk hadden een
goede stand. Captain Wim Winter en Krijn ter Braake daarentegen hadden het zwaar en
ook Kees Pippel moest alle zeilen bijzetten tegen de kopman
van RDC. Alles leek echter mee
te zitten.
Na snelle zeges van Bos en Van
Dijk kon Pippel nog net remise
afdwingen en ook Winter pakte
vanuit een verloren positie nog
een punt.
Krijn ter Braake had als compensatie voor zijn slecht ontwikkelde lange vleugel een

voorpost genomen. Toen deze
op het bord bleef, keerden de
kansen en wist Ter Braake met
een truc in het eindspel verrassend te winnen. Ook Doornbosch haalde de winst binnen,
waardoor DCIJ op een monsterzege afstevende. Stijn Tuijtel en Bram van Bakel maakten
het feest compleet.
Tuijtel had terreinvoordeel geboekt en wikkelde op fraaie
wijze naar een winnend eindspel af. Van Bakel zorgde voor
een regelrechte stunt. Zijn op
papier veel sterkere tegenstander probeerde spanningen te
creëren, maar Van Bakel speelde stoïcijns tegen en benutte optimaal de zwaktes in de
stand.
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Ursula Koks van Paviljoen Noordzee.

Corona-zomer: hoe is het de strandpaviljoens vergaan?

Velsen - De herfst heeft definitief zijn intrede gedaan. Na een zomer, die voor de horecagelegenheden op het strand het hoogseizoen moest betekenen, begint nu voor hen het laagseizoen. Tijd voor
een terugblik. Hoe kijkt men terug op het draaiende houden van een strandpaviljoen in de bijzondere zomer van 2020?
Ursula Koks, meewerkend eigenaresse van paviljoen Noordzee, vat
het kordaat samen. ,,In geen 43
jaar dat dit paviljoen draait, heb
ik zo’n rare zomer meegemaakt.
In maart hebben we veel aan onderhoud gedaan en geïnvesteerd
in onze kiosk buiten. Maar nu het
allemaal langer gaat duren en
door de coronamaatregelen geen

Jonathan Michielen van Timboektoe.

Duitsers meer ons paviljoen bezoeken, vind ik het het eng worden. Ik voel mij een soort gevangen in mijn eigen zaak. Normaal
gesproken zou ik juist nu zelf vakantie nemen en familie en vrienden in Duitsland bezoeken. Ik ben
daar niet welkom! Dat heb ik nog
nooit meegemaakt.” Aan de lockdown in maart koestert Ursula

ook goede herinneringen. ,,Onze
kiosk buiten mocht openblijven,
dat was fijn. Het werd mooi weer
en hier op het strand hebben we
alle ruimte. Het was in zekere zin
ook wel gezellig, net als vroeger. Mensen namen een kleedje mee om te picknicken, gezinnen speelden met elkaar. Strandgangers namen weer net als vroeger eigen stoeltjes en koelboxen
mee.”
Ursula, zelf kwetsbaar door haar
leeftijd, neemt de inkomstenderving maar een beetje voor lief.
,,Er zijn geen besmettingen met
covid-19 gemeld onder de gasten of personeel, dat is heel wat
waard. Er vallen veel inkomsten
weg door met name het moeten
missen van alle events, feesten en
partijen, maar dat is nu eenmaal
zo. Tja, en dan moet de herfstvakantie nog komen. Tot ongeveer
5 november was het wel gebruikelijk, dat er nog veel met name
Duitse vakantiegangers hier kwamen eten. Dat valt nu allemaal
weg. Maar dat weet je. Het ergste
vind ik, dat ik mij sociaal zo moet
inhouden. Ik ben zo gewend aan
een praatje maken en aan tafel
te schuiven bij mijn gasten. Nu
moet ik zelfs nee verkopen, zoals
op een dag als vandaag, als er ondanks de fikse regenbuien toch
meer dan 30 mensen even willen
bijkomen hierbinnen.”
,,Het was hard werken” vat Anneke van Egmond, bedrijfsleider van Zilt aan Zee, de zomer
van 2020 samen. ,,De lockdown
in maart was een drama. Een verschrikking. Ons team bestaat uit
zeven personen. Wij zaten bij elkaar en keken elkaar aan, zo van,
wat nu?” Na een aantal weken van
schilderen, onderhoud en nadenken kwamen er ideeën. ,,Corona
werkte als katalysator voor een
plan, wat al latent aanwezig was’’,
vult Mindy Koomen aan. Zij opende met een compagnon een kiosk
buiten, het Zilt Beach Bedden en
Zilt IJshuis. ,,De luiken gingen op
dag 1 omhoog en er stond al een
rij mensen in de wacht. Het was
ook mooi weer, dat was echt een
mooi cadeau.” De samenwerking

Anneke van Egmond en Mindy Koomen van Zilt aan Zee.
werd compleet, toen Zilt aan Zee
op veilige wijze een take-away
voor maaltijden startte en men
in het Zilt IJshuis een paar meter
verderop een drankje kon scoren, om vervolgens op het ruime
strand een plekje te zoeken om
te picknicken. ,,Het kwaad voor
2020 is reeds geschied.’’, verzucht
Anneke. ,,Alle events, feesten en
bruiloften zijn afgelast. Dat is niet
meer goed te maken, maar er zijn
zaken waar ik toch goede herinneringen aan over hou. Zoals het
gedoogbeleid van de gemeente.
Door de boardwalk en het verharde terras, de bedjes en de herontdekking van het strand voor veel
mensen, die niet op vakantie konden, kwam IJmuiden op een heel
andere manier op de kaart. Men
kon flaneren en genieten van het
strand, zoals menigeen in Spanje en Griekenland gewend is. Ook
de onderlinge samenwerking van
al onze teamleden is door alle narigheid versterkt. Mooi om dat te
ervaren.” Mindy sluit zich hierbij

aan. ,,Ondertussen gaat de ontwikkeling van nieuwe initiatieven gestaag door. Zo hebben we
sinds kort verschillende mogelijkheden voor flexwerkers, om
met een dagkaart hier te werken.
Je kan hier prima sollicitatiegesprekken houden of een dagdeel
op veilige wijze werken. We hebben hier de ruimte, de mogelijkheden en gaan uit van wat wél
kan.”
Jonathan Michielen is als mede-eigenaar van strandpaviljoen Timboektoe in Velsen-Noord
dankbaar voor het gedoogbeleid van de gemeente Velsen. ,,In
maart hebben we ons eerst gericht op onderhoud, maar ook op
wat kan wèl. Toen wij 1 juni weer
open mochten, kregen wij meer
ruimte voor terras en konden we
toch onze capaciteit vasthouden.“
Het grootste drama wat deze zomer gedragen moest worden,
was het wegvallen van events en
bruiloften.

,,Naast Timboektoe hebben wij
een aparte ruimte voor feesten
en partijen, Kamango. Alles, alles is afgelast. Ik heb zo’n 40 mensen op de loonlijst. Dat baart mij
wel zorgen voor hoe het verder
zou moeten, als er weer een lockdown zou komen.”
Wie de hele zomer bleven komen
waren de surfers. ,,We gingen op
standje creatief en de buitenbar
was een uitkomst. We zijn nu een
arrangement voor flexwerkers
aan het ontwikkelen. Kamango
biedt ons komend najaar extra
ruimte in geval Timboektoe vol is.”
Besmettingen onder personeel of
gasten zijn er niet geweest gelukkig. ,,Het personeel heeft zich bewonderenswaardig flexibel ingezet. Ik heb veel van ze gevraagd
en ze maken het meer dan waard.
De samenwerking is enorm goed,
ik wil blijven zoeken naar zaken,
die wèl kunnen en creatief blijven
nadenken.” (Tekst en foto’s: Arita
Immerzeel)
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Aange naam!
Baby’s gezocht

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. Veel Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom in deze rubriek de mogelijkheid om uw (klein)kind i
voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Kinderboekenweek
op de Jan Campertschool

AANGENAAM!

Driehuis - Vrijdag was schrijfster Irene van der Laan in het kader van de Kinderboekenweek
op bezoek bij de Jan Campert
School te Driehuis. Ze las voor uit
‘Het Avontuurlijke Kinderkeuzeboek.’ Een boek waar je zelf mag
kiezen waar het verhaaltje over
gaat. Je kiest een hoofdpersoon
(Stef of Sophie), een dier (een giraffe, lammetje of een olifant) en
een plek waar het zich afspeelt
(in een tuin, op vakantie, of in een
kasteel).

IJmuider Zee- en Havenmuseum
in herfstvakantie extra open
IJmuiden - Het museum is in de
herfstvakantie van 10 t/m 18 oktober alle middagen, behalve
maandag, geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren vooraf voor
een tijdslot is momenteel verplicht en kan via de website van
het museum.
De week valt samen met de week
van de industriecultuur. In het
museum vinden daarom diverse workshops plaats zoals tekenen door Eric J. Coolen, schilderen door Marcella van Zanten en
workshops voor kinderen door
het HEMLAB. Inschrijven voor deze workshops kan via de website

van de industriecultuur.
Vanaf 10 oktober exposeert
de bekende Haarlemse tekenaar en illustrator Eric J. Coolen
in de loodsenzaal met tekeningen die hij de afgelopen jaren in
zijn eigen en klare stijl heeft gemaakt van markante gebouwen
in IJmuiden. In de industriezaal
zijn foto’s te bewonderen van een
aantal (amateur)fotografen die
tijdens de industriecultuurweek
van 2019 zijn gemaakt. Deze foto van het verlichte museum is
vorig jaar gemaakt door Ko van
Leeuwen.
De tentoonstelling SAIL IJmuiden

gaat de laatste weken in en loopt
nog tot en met 31 oktober.
(Groot)ouders met kinderen kunnen met één van de vier speurtochten gerust door het museum lopen, natuurlijk met inachtneming van alle regels en met
een reservering vooraf. Dit geldt
ook voor het escapespel. Plan dus
gauw uw bezoek en reserveer
een tijdslot via www.zeehavenmuseum.nl.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007. www.zeehavenmuseum.nl. (Foto: Ko van
Leeuwen)

Michaëlsfeest op Waldorf aan Zee
IJmuiden - Dinsdag 29 september heeft de onlangs geopende
vrije schoolstroom Waldorf aan
zee het Michaëlsfeest gevierd. Op
elke vrije school worden de grote jaarfeesten, die zijn verbonden
met de vier seizoenen, gevierd.
Het Michaeëlsfeest is verbonden
met de herfst. Michaël wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en voor een goede oogst.
Voor de mens is hij de helpende
hand in strenge winters, hij geeft

kracht om door de winter te komen. Maar er is meer: het Michaelsfeest is het feest van de engel
die een draak verslaat. Michaël
spoort ons aan om onze kracht te
gebruiken: we kunnen het kwaad
in onszelf en om ons heen leren
herkennen, en het bestrijden.
Het Michaëlsfeest is dus ook het
feest van de moed. Vandaar dat
de dag werd gestart met het
prachtige verhaal van Joris en
de draak. Vervolgens hebben de
leerlingen heel wat draken ver-

Groep 3 koos voor Sophie, het
lammetje en op vakantie. Zo
hoorden ze hoe Sophie mocht
helpen bij de geboorte van twee
lammetjes.
Bij groep 4 kwamen de jongens
in het verweer. De meiden waren
in de meerderheid, dus logisch
dat er voor Sophie werd gekozen.
Toen mochten de jongens samen
voor het dier kiezen. Dat werd de
olifant. En ze waren op vakantie.
Ademloos luisterden de kinderen
naar het verhaaltje.
Daarna mochten ze zelf aan de
slag. Als klas een eigen verhalenboek maken, hoe leuk is dat! In
groepjes van drie of vier verzonnen ze hun eigen verhaal. Iedereen mocht iets verzinnen. De een
koos voor de hoofdpersoon, de
ander voor het dier en weer een
ander voor waar ze zijn.

Aange naam!
zijn oog door een mier. De koala
sloeg het beestje weg. Maar daar
werd zijn oog alleen maar dikker
van.’’
Irene loopt naar het volgende tafeltje. ,,Kijk dit is de arena’’, zegt de
jongen trots. Hij laat zijn mooie
tekening zien. Ajax tegen Juventus wordt er gespeeld. Op mijn
vraag wie er zou winnen hoeft hij
niet te twijfelen: ,,Ajax natuurlijk’’.

zal dat een mooi verhalenboek
worden!
Meer informatie over het boek
van Irene van der Laan? www.
hetkinderkeuzeboek.nl. (Foto’s:
aangeleverd)

,,Kijk, ik maak heel veel zand.’’ En
inderdaad, het blaadje papier
kleurt al mooi geel. Daarachter tekent het meisje de zee. Naast haar
wordt een hond getekend en tegenover haar tekent een klasge,,Dit is een koala’’, legt een van nootje een kat. ,,Ja, want ze gaan
de meiden uit. Ze houdt haar te- met elkaar spelen op het strand.’’
kening omhoog waarbij de ko- Ze waren nog niet allemaal klaar,
ala halverwege een palmboom maar gelukkig mogen ze het op
is. ,,En toen werd hij gebeten bij een ander moment afmaken. Wat

Nieuwe expositie in Zee- en Havenmuseum

‘IJmuiden in klare lijnen’
door Eric J. Coolen

poseert in het museum zijn afdrukken en kaarten te koop bij
de receptie van het museum.
Eric heeft ook dit jaar weer het
affiche van de week van de industriecultuur ontworpen. In
deze week geeft Eric Coolen op
zaterdag 10 en zaterdag 17 oktober workshops in het museum. Er is beperkt plaats voor deze workshops en inschrijven kan
via de website industriecultuur.
nl.

slagen. Ze hebben met bijenwas een kaars versierd, drakenbroodjes gebakken en een hele
grote draak gemaakt in de zandbak. Dan moet je wel samenwerken! De dag werd feestelijk afgesloten met hun wip wap waaiers
en vurig gezongen drakenliederen! ,,We hebben moed opgevat
om de komende donkere tijd in
te gaan, extra waar in deze verwarrende tijden’’, aldus een van
de leerkkrachten. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Tekenaar en illustrator Eric J. Coolen is geen onbekende in onze regio. Met regelmaat verschijnen in de regionale dagbladen zijn tekeningen
van bijzondere gebouwen.
Zijn stijl is eigen en ‘in klare lijnen’. In de afgelopen jaren heeft
Eric ook een aantal bekende gebouwen in IJmuiden vastge-

legd, waaronder natuurlijk het
markante gebouw van het museum, zoals te zien op de prachtige affiche van de tentoonstelling.
Met ingang van zaterdag 10 oktober tot en met 31 januari 2021
zijn deze tekeningen te zien in
de Loodsenzaal van het museum. Van de werken die Eric ex-

Het museum is in de week van
de herfstvakantie van 10 tot en
met 18 oktober alle middagen,
behalve maandag, geopend van
13.00 tot 17. 00 uur. Daarna regulier geopend op woensdagzaterdag en zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Voor
de jeugd zijn er vier speurtochten en een escapespel. De laatste zaterdag van de maand is
het altijd motorendraaimiddag.
Voor een bezoek aan het museum moet momenteel een tijdslot worden gereserveerd en dit
kan via de website www.zeehavenmuseum.nl.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden, telefoon 0255 538007.
www.zeehavenmuseum.nl. (Tekening: Eric J. Coolen)
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Hoogovenmuseum weer open voor publiek
Velsen-Noord - Sinds kort is het Hoogovensmuseum weer geopend. Het museum, toont het verleden en heden van het welbekende staalbedrijf in IJmuiden. Het Hoogovensmuseum is gevestigd
in een historisch gebouw, de oude buizengieterij, dat gelegen is achter het congrescentrum op het
terrein van Tata Steel in Velsen-Noord. De redactie nam er een kijkje op een rustige zondagmiddag.
willigers zijn allemaal gepensioneerd en alleen al door hun leeftijd kwetsbaar. Ik hou afstand en
er mogen niet meer dan 30 bezoekers in ons grote museum
zijn. Iedereen moet zich van te
voren aanmelden en ik heb een
mondkapje bij de hand.”
Spiering geniet zichtbaar van
het weer kunnen vertellen. ,,Kinderen zijn het mooiste om rond
te leiden. Ze zijn zo spontaan
met hun vragen. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld ook twee
meisjes, die op de middelbare school zaten en een scriptie
,,Echt druk is het nog niet, maar chief bij en een deel verzorgt de schreven over staal. Ik was onwe zijn blij dat we na de coro- rondleidingen. Behalve de gewe- der de indruk van hun kennis. Er
nastop van zeven maanden weer zen industrie toont ons museum komen hier ook weleens univeropen zijn en mensen veilig kun- ook hoe de situatie tegenwoor- sitaire studenten of mensen uit
nen ontvangen en rondleiden.” dig in de staalindustrie is.” Spie- de politiek. Soms is hun interesAan het woord is de heer Ton ring is een groot voorstander van se naar de techniek van het heSpiering. Als vitale 70-plusser is de persoonlijke ontmoeting met den groter dan naar kennis van
hij al vijf jaar betrokken bij het de bezoeker. Hij beantwoordt het verleden, valt mij op.” Er koHoogovensmuseum. ,,Het muse- graag de vragen, geeft de uit- men ook veel mensen puur voor
um wordt gerund door ongeveer leg waar om gevraagd wordt en het archief, om er rond te snuffe45 vrijwilligers. Een deel van hen zoekt de aansluiting die nodig is len, weet Velsenaar Spiering, die
doet het onderhoud, een deel om zijn kennis over te dragen. En zelf bij Hoogovens werkte. ,,Net
doet onderzoek en houdt het ar- dat alles coronaproof. ,,De vrij- als de meeste vrijwilligers, al zijn

er ook bij, die elders werkten, bijvoorbeeld bij Fokker. En er zijn
ook vrouwen in ons team. Heel
leuk, we versterken elkaar.” Het
is een schat aan weetjes en feiten, die bij Spiering opborrelen,
als hij in de oude buizengieterij rondloopt. Over de paar honderd verschillende staalsoorten,
over de oventemperaturen, die
oplopen tot 2300 graden Celsi-

us, over houten pakkingen, over
vuurvaste stenen en over de eerste computers. Maar ook over de
toekomst en welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn.
,,Vroeger gingen we naar Japan
om er te leren over de staalindustrie. Tegenwoordig komen
de Japanners bij ons!” lacht Spiering, als hij zijn enthousiaste betoog afsluit.

VV IJmuiden trots op de jeugdtrainers
Velsen-Zuid - Dit seizoen heeft de
jeugd van VV IJmuiden een grote
stap gemaakt. Hoofd Jeugdopleidingen Mike Finch heeft samen

met de jeugdcommissie voor elk
jeugdteam één of meerdere trainers op de jeugdteams gezet,
waardoor alle jeugdteams twee

keer per week kunnen trainen.
Een grote groep trainers is op dit
moment bezig met een trainerscursus van de KNVB. De kwaliteit

van de trainingen schiet omhoog.
Vanaf de mini’s tot en met de O19
lopen de trainers in het groen
hun trainingen te geven. Dertig

jeugdteams spelen op de zaterdagen op een vol sportpark. Een
genot om naar te kijken.
Op de foto is een groot deel van

Meer informatie? www.hoogovensmuseum.nl
Het Hoogovensmuseum is geopend op zaterdag en zondag
van 10.30 uur tot 16.00 uur. In
verband met de herfstvakantie
is er een extra openstelling op
woensdag 14 oktober. Reserveren online is noodzakelijk. (Tekst
en foto’s: Arita Immerzeel)

alle trainers te zien die zich wekelijks voor de jeugd van VV
IJmuiden inzetten. (Foto: aangeleverd)
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Museum Beeckestijn doet mee
aan de Maand van de Geschiedenis
Velsen-Zuid - Tijdens de maand
oktober organiseert Museumhuis
Beeckestijn iets extra’s voor de
bezoekers binnen het thema van
de Maand van de Geschiedenis:
‘Oost-West’. Leer over Engelse tuinen, Franse serveertechnieken en
Italiaans marmer.
Bezoekers krijgen bij binnenkomst een QR-code waarmee ze
op een extra webpagina terecht
komen met meer informatie over
het huis maar dan toegespitst op
het thema van De Maand van de
Geschiedenis. Op deze webpagi-

na vertellen wij de bezoeker over
details/voorwerpen in het huis
die van ver komen. Loop langs
bouwmaterialen, meubels en objecten uit alle windstreken van de
wereld. Wat weet je bijvoorbeeld
over Italiaans marmer? Wat is het
verschil tussen een Franse en een
Engelse tuin? Hoe dek je een tafel
op Franse dan wel Russische wijze? Over al deze dingen, én meer,
kun je tijdens de Maand van de
Geschiedenis leren.
Het kaartje met de QR-code is
daarnaast een kortingskaart
waarmee belangstellenden nog

het hele jaar met €2,- korting bij
een volgend Museumhuis naar
binnen kunnen.
Maand van de Geschiedenis
Een aantal Museumhuizen van
de Vereniging Hendrick de Keyser doet mee aan de Maand van
de Geschiedenis. De deelnemende Museumhuizen zijn: Huis Bartolotti, Huis Van Eysinga, Huis Van
Meerten, Huis Bonck (als open,
half okt), Huis Van Ravesteyn en
natuurlijk Huis Beeckestijn.
Zie voor meer informatie: www.
museumhuizen.nl.
Van links naar echts familie Van Dijk, beheerders, Jan Morren en Lucy de Pagter. (Foto: Ruud Okker)

Opening Tentoonstelling op
Brederode en Kinderboekenweek

VVH Velserbroek MO-11 herfstkampioen
Velsen - De meiden van VVH Velserbroek MO-11 zijn herfstkampioen geworden. Een prachtige prestatie in het allereerste seizoen van dit kersverse team. Met
een zinderend spannende laatste
speeldag van de eerste periode
werd de periodetitel veiliggesteld.

Het grootste deel van het team
stond na de zomervakantie voor
het eerst op een voetbalveld. Dat
de periodetitel binnen handbereik was, werd al duidelijk toen de
meiden, met nog één speeldag
te gaan, de ranglijst aanvoerden.
Maar concurrenten DSS, DEM en
Alliance waren niet ver weg, dus
er kon nog van alles gebeuren. Zaterdag was Alliance de tegenstander en ook die club maakte nog
kans op de periodetitel. Het doel
was simpel: ,,Winnen, dan weten
we het zeker”, vertelde coach Leonie in de voorbespreking. Met
spanning in de benen klonk het
fluitsignaal voor de eerste helft en

werd vol voor de aanval gegaan.
Al snel kwamen kwam de voorhoede in de buurt van de goal
en werd vlot in de wedstrijd gescoord. Een uitstekende start.
Maar het bleef spannend, Alliance
wist met goed voetbal flink partij
te bieden en gaf zich niet gewonnen. Met rust stond het uiteindelijk 2-1 voor VVH, dus de meiden
moesten nog flink aan de bak.
Met een goed middenveld en uitstekende verdediging werd het in
de tweede helft zelfs 3-1. Daarna
werd het zwaarder; Alliance kwam
steeds vaker opzetten met goed
spel en de regen viel neer op de
velden. Steeds meer ballen schoten van de voet en de enorme inspanningen van eerder zorgen
voor meer vermoeidheid. Alliance
profiteerde daarvan en kwam terug tot 3-2.
Met nog een kwartier te gaan
was het voor VVH Velserbroek alle hens aan dek. In de laatste time-

out probeerde de meiden nog één
keer alles met elkaar te bespreken
om de wedstrijd te kunnen winnen. Maar Alliance ging door en
het werd 3-3. Vijf minuten voor tijd
maakte VVH Velserbroek daar 4-3
van en leek de buit binnen. Na een
corner kwam Alliance nog keer
voor de goal en wist vlak voor tijd
toch nog te scoren. Met een eindstand van 4-4 werd het afwachten.
Hevig teleurgesteld verlieten de
meiden het veld. DSS kon kampioen worden door van DEM te winnen, maar slaagde daar niet in. Dat
leverde VVH Velserbroek alsnog
de kampioenstitel op.
De komende weken zijn er even
geen wedstrijden, maar gaan de
meiden weer goed trainen om
nog beter te worden en meer op
elkaar ingespeeld te raken. Wat
de nieuwe ronde gaat bieden valt
nog niet te voorspellen, maar van
deze titel wordt nu toch wel even
genoten! (Foto: aangeleverd)

Raadsvragen over voortgang
uitvoering regenboogbeleid
Velsen - Velsen is inmiddels 2
jaar regenbooggemeente. Afgelopen jaren heeft de gemeente op verschillende manieren zichtbaar activiteiten
uitgevoerd zoals de comingoutdag en het hijsen van de regenboogvlag. Raadslid Marc
Hillebrink (D66Velsen) heeft
afgelopen week raadsvragen
gesteld om onder meer inzicht te krijgen in de tot op heden uitgevoerde activiteiten
en besteding van de beschikbare zogenaamde regenbooggelden.

Op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen Regenbooggemeente geworden. Uitgangspunt van het Velsens regenboogbeleid vormt vanuit ‘inclusie’ (‘iedereen doet mee’) de aandacht voor respect, acceptatie
en emancipatie van LHBTI-inwoners. Met het opgestelde beleidsplan ‘Regenboogemeente Velsen’
(2019 -2022) stelt de gemeente
Velsen zich ten doel: het verminderen van discriminatie door respect te hebben voor de ander,
vergroten van acceptatie en bevorderen van (sociale) veiligheid

onder de Velsense LHBTI-inwoners. Hiervoor heeft de gemeente 6 speerpunten uitgewerkt te
weten: zichtbaarheid, ouderen,
zorg, onderwijs, sport en bijzondere doelgroepen.
In overleg met het regenboogpanel, bestaande uit de regenboogpartners (o.m.: COC Kennemerland, Stichting Welzijn Velsen,
Telstar in de Wijk en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
(BDK)), besluit de gemeente over
de inzet van het budget. Voor de
jaren 2019 – 2022 is jaarlijks een
uitvoeringsbudget van € 40.000
beschikbaar.
D66Velsen hecht veel belang bij
een goede voortzetting en monitoring van het regenboogbeleid.
D66Velsen heeft daarom de volgende vragen:
1. Welke meetinstrumenten hanteert het college om de voortgang van het regenboogbeleid
te meten en in hoeverre brengen
deze instrumenten de Velsense
situatie voldoende in beeld?
2. Kan het college aangeven wat
de voortgang is van de speerpunten in het regenboogplan.
Welke speerpunten zijn inmid-

dels gerealiseerd en welke speerpunten behoeven de aandacht
om tot de totale realisatie te komen in 2022.
3. In welke maten zijn de Velsense LHBTI-inwoners bij de voorbereiding- en uitvoering van de
speerpunten daadwerkelijk betrokken. In hoeverre zijn afgelopen periode initiatieven van LHBTI-inwoners uitgevoerd?
4. Een groot deel van het budget wordt ingezet in het zogenaamde Regenboogloket. Wat is
de werkwijze en doelstelling (en)
van dit loket? Hoeveel klanten/
cliënten werden in 2019 en de
eerste helft van 2020 bereikt? Op
welke manier worden klanten/
cliënten tot nu toe geholpen?
Voelen de cliënten zich daadwerkelijk ook geholpen? Op welke wijze wordt het budget nog
meer ingezet?
5. Wat is de reden waarom voor
2020 er geen gezamenlijk uitvoeringsplan/actieplan met de regenboogpartners ligt. In hoeverre zijn de voorbereidingen voor
uitvoeringsplan/actieplan 2021
gaande en wanneer wordt het
uitvoeringsplan/actieplan aan de
raad gepresenteerd.

Santpoort-Zuid - Zaterdag is de
nieuwe tentoonstelling geopend
met bijzondere maquettes, die
het verhaal vertellen van Brederode en Onderduikers en de Verdwenen Buitenplaatsen. De familie Van Dijk was verheugd de
maquette van hun vader op Brederode te zien dankzij een bruikleen van museum Museon in Den
Haag. Jan Morren, auteur en maquettebouwer van de buitenplaatsen, kreeg terecht een pluim
voor zijn werk.
Komend weekend is het Kinderboekenweek met het the-

ma En toen... Beheerder Angelique Schipper is ook schrijfster
en bezig met haar nieuwe kinderboek ‘Juffrouw HEndriKS en de
vloek van de Ruïne van Brederode’. Want waarom is het kasteel in
een ruïne veranderd? Angelique
vertelt alvast een verhaal uit haar
boek over Yolande de Lalaing,
onze laatste kasteelvrouwe die
als gifmengster de stad Utrecht
moest verlaten.
Op zondag is Yolande de Lalaing
persoonlijk aanwezig. Van haar
hand is in de Donjon een bijzondere collectie Brederode-poppen

Asieldier van de week

te zien. Ridder Reinout in harnas
is gemaakt door haar zoon Juriaan toen hij 12 jaar oud was. Ook
op andere plekjes op de Ruïne
kun je een verhaal tegenkomen.
Beheerder Rob heeft een koffer
met oude kinderboeken over Brederode. En toen? Kom maar kijken en luisteren! Reserveer je tickets via www.ruinevanbrederode.
nl. De Ruïne is dankzij dat het een
Ruïne is Coronaproof!
Met dank aan de gemeente Velsen voor het mede mogelijk maken van de tentoonstelling.

Asieldier van de week

IJmuiden - Maak kennis met onze grote, knappe kerel Khal Drogo! Maar jullie mogen hem gewoon Drogo noemen hoor. Drogo is een gecastreerde Anatolische Herder reu van 6,5 jaar oud.
Helaas is er weinig bekend over
Drogo zijn verleden.
Wij hebben Drogo leren kennen
als een super grappige, vriendelijke reus. Normaal kenmerken
Kangals zich doordat ze afwachtend zijn naar onbekende mensen, maar Drogo heeft hier eigenlijk niet zoveel last van. Hij vindt
mensen vooral heel gezellig. Hij
komt dan ook graag even een
knuffel bij je halen en lekker samen ravotten met zijn speeltjes
vindt hij geweldig. Daar wordt hij
echt super blij van. Drogo mag
zich echt een reus noemen, want
hij weegt maar liefst 60 kilo! Een
hele sterke kerel dus. Hier moet
zeker rekening mee gehouden
worden tijdens de wandelingen.
Drogo kan namelijk nog wel eens
uitvallen naar andere honden en
katten vindt hij maar al te leuk
om achter aan te rennen. U moet
dus zeker stevig in uw schoenen
staan om deze jongen tegen te
houden! Natuurlijk zijn wij er druk
mee bezig om hem te leren dat
hij andere honden op straat gaat
negeren en ze netjes kan gaan

passeren. Drogo wordt dan dus
ook niet bij andere honden of bij
katten geplaatst. Wij zoeken voor
Drogo een nieuwe eigenaar met
ervaring met honden en het liefst
ook met zijn ras. Drogo zou graag
een lekkere warme mand in huis
krijgen, als terreinhond gaat hij
namelijk echt niet gelukkig worden. Wel is het fijn als er een (ruime) tuin is waar hij samen met u
in kan ravotten. Wij gaan er vanuit
dat Drogo na gewenning en rus-

tig opbouwen, zeker een paar uur
alleen thuis kan blijven, een daarbij dan ook zeker uw huis wil bewaken.
Herkent u zich hierin? En wilt
u deze prachtige vent nog een
mooie toekomst geven? Neem
dan gauw contact met ons op.
(Foto: aangeleverd)
Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8, 1971 JE IJmuiden, tel.:
088-8113450, e-mail: kerbert@
dierenbescherming.nl.

Datalek Kenter Jeugdhulp
blootgelegd door RTL Nieuws
Santpoort-Noord - Kenter Jeugdhulp is door RTL Nieuws op de hoogte gesteld van het feit dat een journalist van RTL via een oude domeinnaam van een rechtsvoorganger
van Kenter, de Jeugdriagg, toegang
heeft verkregen tot vertrouwelijke mailgegevens van en over (onder andere) haar cliënten. Daarnaast
heeft de journalist toegang verkregen tot de polisgegevens van alle
zorgverzekerden in Nederland.

delijk is dat de oorzaak een menselijke fout was. De oude domeinnaam
van de rechtsvoorganger van Kenter, de Jeugdriagg.nl, had moeten
worden afgesloten, maar dat is niet
gebeurd. Kenter heeft ook vast kunnen stellen dat de gegevens van de
cliënten en die van zorgverzekerden
- naast de betreffende onderzoeker
van RTL nieuws - niet in handen van
derden terecht zijn gekomen.

de gebracht. De toegang tot het oude domein is afgesloten en er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zijn alle betrokkenen geïnformeerd. Ook
de toegang tot de gegevens van
Nederlandse zorgverzekerden is afgedicht. Kenter heeft een telefoonteam samengesteld voor vragen die
per mail en telefonisch binnenkomen. Tenslotte laat Kenter - aanvullend op de jaarlijkse security checkOndernomen acties
een derde onafhankelijk partij diepMenselijke fout
Kenter heeft onmiddellijk actie on- gaand onderzoek doen naar de staKenter geeft aan dat Inmiddels dui- dernomen en de beveiliging op or- tus van de databeveiliging.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Filmavond
voor vrouwen

De Brulboei - In uw buurthuis is
woensdagavond 14 oktober de
grote zaal weer bioscoopzaal. U
ziet dan de film DOWNTON ABBEY. In 1927 krijgen Robert en
Cora Crawley het bericht dat koning George V en koningin Mary
een bezoek zullen brengen aan
Downton Abbey. Dit zorgt voor
veel beroering, zowel bij de familie als bij het personeel. De Brulboei is ingericht naar de richtlijnen van het RIVM voor ons aller veiligheid. Dat betekent dat
het aantal bezoekers beperkt is
én dat het reserveren van een
kaartje verplicht is. Er is maximaal plaats voor 25 personen en
op is echt op! De film begint om
20.00 uur en een kaartje kost nog
steeds 3 euro. Meer weten? Bel
0255-510652 en zie ook www.
welzijnvelsen.nl

Activiteiten bij buurt- en wijkcentra
van Stichting Welzijn Velsen
Deze nieuwe maatregelen hebben vooral betrekking op het
aantal deelnemers per ruimte en
de tijden wanneer de bar open
is. Verder is er vanaf maandag 5
oktober bijgekomen dat bezoekers in de publieke ruimtes van
de buurt- en wijkcentra van SWV
mondkapjes moeten dragen. In
de overige lokalen geld een dringend advies.

bij binnenkomst om brononderzoek mogelijk te maken (naam,
telefoonnummer, datum en tijd);
1,5 meter afstand houden tot elkaar, geen handen schudden en
niezen in je elleboog; en het advies om je laten testen als je vermoedt dat je symptomen hebt.
De maatregelen zijn besproken
met alle medewerkers van de
centra en worden goed gehanteerd. De veiligheid van onze beNaast de nieuwe maatregelen zoekers staat voorop. Samen zorgelden in onze centra natuurlijk gen we ervoor dat de activiteiook nog steeds de basisrichtlij- ten op een veilige manier kunnen
nen die opgesteld zijn door het plaatsvinden. U bent dus weer
RIVM. Te weten: Handen ontsmet- van harte welkom in onze centra De Brulboei - Na de gedwongen sluiting als gevolg van het
ten bij binnenkomst; registreren in Velsen.
coronavirus start IJmuiden wat...
op donderdag 29 oktober weer
voorzichtig op. Zoals gebruikelijk draaien we twee films. Als eerste “De werkpaarden van de wereldzeeën” over Wijsmuller IJmuiof een buurtsportcoach. U gaat dan contact op met Elisa Strating den en Smit Rotterdam. Na de
actief aan de slag: van een fysio- van Ergotherapie Doen Velsen via pauze een tweetal korte reportatherapeutische test, beweging in 088-8227000 / 06-29372572 of ges over het werk aan boord van
en om het buurtcentrum tot een met Nicole Sheridan van Stichting de Wiron 2 en de Helen Mary. De
wandeling in de natuur.
Welzijn Velsen via 0255-510186. eerste film begint om 20.00 uur.
U kunt ook een mail sturen naar Kaarten à 3,00 euro moeten voorAanmelden of meer informatie: elisastrating@ergo-doen.nl Deze af besteld worden bij De Brulboei
De bijeenkomsten zijn op woens- cursus is tot stand gebracht in het en er is geen vrije inloop. I.v.m.
dagochtend van 10.00 tot 12.00 kader van het Sport- en Preven- de coronamaatregelen kunnen
uur in Buurtcentrum de Spil in tieakkoord Velsen en betreft een maximaal 25 personen worden
IJmuiden. De eigen bijdrage voor samenwerking van Stichting Wel- toegelaten en op is echt op! Meer
de gehele cursus is 20 euro, in- zijn Velsen, Zorgbalans, Senioren- weten? Bel 0255-510652.
clusief koffie of thee. Wilt u een coach Kennemerland, de Drive/
aanvraagformulier
ontvangen onderdeel van De Zorgspecialist,
of eerst meer informatie? Neem Doen Ergotherapie en CareworX.

RD

IJmuiden wat
vertel je me...

LEE

In september zijn er weer een
aantal activiteiten in de buurt- en
wijkcentra van SWV begonnen.
Het welzijnswerk is een van de
vitale beroepen. Het is onze taak
om ook in deze Corona-tijd activiteiten te organiseren en te ontwikkelen. Zodat bewoners uit Velsen weer de mogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten.
Helaas lukt het niet om alle activititeiten door te laten gaan.
Naar aanleiding van de aangescherpte richtlijnen van de Rijksoverheid met betrekking tot bestrijding van Covid-19 heeft
Stichting Welzijn Velsen ook haar
maatregelen weer aangepast.

GEA

De Spil - Op woensdagochtend
4 november start deze nieuwe
cursus speciaal voor 55+ers. In
zes bijeenkomsten krijgt u vanuit het concept van Positieve Gezondheid een brede blik op uw
gezondheid en het actief ouder
worden. Aan de hand van 6 thema’s komt uw persoonlijke doel
in deze cursus steeds meer in
zicht. De cursusgroep bestaat
uit maximaal 10 deelnemers en
wordt begeleid door een fysiotherapeut, ergotherapeut, een
seniorencoach, een leefstijlcoach

Wijktuin Oud IJmuiden
zoekt tuinmaatjes
De Brulboei - Een aantal percelen in Wijktuin Oud IJmuiden, de
volkstuin gelegen naast Buurthuis de Brulboei, wacht met
smart op een groene opleving.
Een deel van de volkstuin wordt
met enthousiasme onderhouden en biedt tuinders volop voldoening bij iedere oogst. Helaas
is ook een deel van de volkstuin
aan zijn lot overgelaten; inheemse (on)kruid- en plantensoorten
tieren er (te) welig. Het buurthuis
wil hier maar al te graag iets aan
veranderen en heeft daarom toe-

nadering gezocht met de R.I.B.W.,
een instelling die cliënten met
psychische achtergrond begeleidt. Een van de mogelijkheden
is bijvoorbeeld om de volkstuin te
gebruiken als een vorm van dagbesteding in de buitenlucht. Geinteresseerde cliënten zouden er
dan, wellicht onder begeleiding
van een enthousiaste vrijwilliger
met verstand van tuinieren, kunnen (leren) tuinieren. Aan hen zal
dan wel enige structuur geboden
moeten worden. En een plan van
aanpak, want waar begin je im-

Buurtbemiddeling Velsen
In iedere buurt komen weleens
onenigheden tussen buren voor.
De hond blaft de hele dag, gillende kinderen of nare luchtjes van
de kliko van de buren die u kunt
ruiken in de tuin. Meestal kunnen buren deze kleine irritaties
oplossen in een gesprekje met
elkaar. Als de situatie na een gesprek niet verbetert, kan dit er

NNU

BLIJVEN DOEN: blijf bewegen!

voor zorgen dat uw woonplezier
verdwijnt en kunnen de irritaties
leiden tot ruzie.
Al meer dan 10 jaar kunt u als inwoner van Velsen kosteloos terecht bij Buurtbemiddeling Velsen met vragen over een verstoorde relatie met uw buren.
Wij hebben een team enthousiaste vrijwilligers die bemiddelen

Wie wandelt
mee?

mers als groene leek, als je voor
zo’n weelderig stukje woestenij
staat? Vind jij het leuk om -veelal onervaren- mensen de lol van
een volkstuin bij te brengen? En
heb je geduld en neem je de tijd
om anderen iets uit te leggen?
Meld je dan snel aan via Carolien
Breed, beheerder Buurthuis de
Brulboei, e-mail: breed@welzijnvelsen.nl , of via Bianca Hoogerwerf, medewerker van R.I.B.W., email: b.hoogerwef@ribw-kam.nl
Of kom gewoon een keertje langs
op een dinsdag.

bij burenconflicten. Zij helpen u
om er samen met uw buren uit
te komen. Neem gerust contact
met ons op als u te maken heeft
met een (driegend) burenconflict. Buurtbemiddeling Velsen is
bereikbaar op telefoonnummer
0255-548520. Meer informatie
kunt u ook lezen op www.buurtbemiddelingvelsen.nl.

Het Terras - Veel mensen zullen
denken; mij niet gezien, ik blijf
liever thuis bij de warme kachel.
Toch is het belangrijk om in beweging te blijven en vooral van
buitenlucht/licht te profiteren.
Wandelen houdt u fit en gezond.
Op maandagochtend wandelt
een groepje mensen van 10.00
tot 10.45 uur vanaf Dorpshuis het
Terras in Santpoort-Noord door
het Burgemeester Rijkenspark.
Een wandeling in rustig tempo waarna ze met elkaar koffie/
thee drinken. De activiteit is gratis, koffie of thee voor eigen rekening. De wandeling gaat altijd
door tenzij het plenst. Een beetje
regen of kou kan men zich op kleden. U hoeft zich niet van tevoren
aan te melden.

Blijf niet langer
alleen thuis
zitten!

De Spil - Vindt u het leuk om weer
eens iemand te spreken en heeft
u behoefte aan gezelligheid dan
ontvangen wij u graag in Buurtcentrum de Spil. Op diverse tijden
in de week is er gelegenheid om
gezellig en veilig samen zijn in
kleine groepjes. Dit onder begeleiding van een gastvrouw. Bel de
Spil en vraag naar Hanna of geef
De Brulboei - In Buurthuis de nu plaats voor meer deelnemers. komen kijken. De kosten zijn 2,50 uw telefoonnummer door dan
Brulboei is ook het klaverjassen Doet u mee?
wordt u teruggebeld. Wij ontvanper keer. Graag tot ziens!
weer gestart. Elke dinsdagmid- U wordt ontvangen met een gra- Meer weten? Bel Buurthuis De gen u graag na telefonische afdag is deze gezellige kaartmid- tis kopje koffie of thee. Iedereen Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmui- spraak. Meer weten? Bel: 0255dag die start om 13.30 uur. En er is is welkom, ook als u eerst eens wil den, 0255-510652.
510186.

Klaverjassen in De Brulboei

Conny Braam in Het Terras

Het Terras - Op donderdag 22 oktober geeft Conny Braam 2 lezingen over haar nieuwste boek ‘Wij
zijn de wrekers over dit alles’. Het
boek gaat over de dodenmars die
75 jaar geleden vanuit Auschwitz
met een lange stoet uitgeputte gevangenen, naar het westen
trekt. Zuidafrikaanse sergeant Jakob Witbooi ontmoet daar de
Joodse Amsterdammer Wolfie Waterman. Heimelijke gesprekken
met Wolfie doen hem inzien dat
zijn vertrouwen in de belofte van
Churchill dat meevechten tegen

de nazi’s de gekoloniseerde soldaten stemrecht zal opleveren, onterecht is. Het einde van de oorlog
zal de Zuid-Afrikanen apartheid
brengen. Zal het leven in het Westen anders zijn? Na afloop kun je
het boek kopen en wordt het door
Conny gesigneerd. Kaartjes kunt u
reserveren via de website: gebruikers-dorpshuis-het-terras.nl of telefonisch 023-3031228. 1e lezing
om 14.00 uur – zaal open 13.30 uur
2e lezing om 16.00 uur – zaal open
om 15.30 uur. Toegang 7,50 incl.
Koffie/thee.

VACATURE TOP 5 OKTOBER
Hobbykok of -kokkin voor Dorpshuis het Terras vac.nr: 2009
Wij zoeken een zelfstandig werkende (hobby) kok die 1x per 2 weken
een maaltijd wil bereiden op donderdagochtend.
Vrijwilligers Tussenschoolse opvang Rozenbeekschool
vac.nr: 2003
De Rozenbeek (Velserbroek),zoekt vrijwilligers om in de lunchpauze
de leerlingen kunnen te helpen.
Buurtbemiddelaar
vac.nr: 1994
Buurtbemiddeling Velsen is op zoek naar vrijwilligers die willen bemiddelen bij burenconflicten.
Vrijwilliger met technische achtergrond voor Forteiland
vac.nr: 1993
Het Forteiland bij IJmuiden zoekt vrijw. voor techn. onderhoud op
dinsdag/woensdag en donderdag van 8:00-14:30u.
Secretaris Bestuur Hospice De Heideberg
vac.nr: 2010
Voor een uitgebreide beschrijving van deze veelomvattende functie zie onze website.
Voor meer vacatures en informatie kunt u op dinsdag van 12.15 tot
15.15 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij: Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr.10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142

1970 AC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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8 oktober 2020
filmgprogramma: vandaag Rafiki Webinar ‘Samen en lokaal bedrij(17.00 uur) en Moonlight (20.00 ven verduurzamen’ voor onderuur).
nemers in Velsen, 16.00-17.00
uur. Aanmelden: info@greenbizijmond.nl en u krijgt een link naar
de webinar.

▲

13 OKTOBER
IVN-excursie: monumentale bomen op de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord, 14.00-15.30 uur. Verplicht aanmelden: marryvdgeest@gmail.com. (Foto: IVN ZK)

8 OKTOBER

Telstar-FC Oss, 21.00 uur.

Kinderboekenweek in de bibliotheek tot en met 13 oktober. Programma: zie www.bibliotheekvelsen.nl. (Beeld: aangeleverd)

Optreden NoWoC Ensemble om
20.00 uur in ’t Mosterdzaadje
aan de Kerkweg 29 te SantpoortNoord met een culturele uitwisseling geïnspireerd door folklore, traditionele en kunstmuziek.
Kaarten per e-mail reserveren via
penningmeester@mosterdzaadje.nl. Info via telefoonnummer
023 5378625. (Foto: aangeleverd)

10 OKTOBER

Milo Berlijn met ‘Mens erger je
niet 1.5’ in Kennemer Theater Beverwijk, 21.30 uur. Kaarten vanaf € 19,00 voor voorstelling om
21.30 uur (19.30 uur is uitverkocht) zijn te reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453. (Beeld:
Matthijs Becker)

9 OKTOBER

Ruïne van Brederode open 11.0017.00 uur. Expo t/m 28/10: ‘Brederode, Onderduikers en Verdwenen Buitenplaatsen’. www.ruinevanbrederode.nl. (Foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum in Driehuis is open van 13.00 tot 17.00
uur. Info en reserveren: www.pietervermeulenmuseum.nl.

Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland ter gelegenheid van 25-jarig jubileum. ‘Vier
de herfst’ met een zintuigenwandeling bij zonsopkomst, doe yoga
in het zand, ga op ontdekkingstocht bij de ruïne van Brederode,
trek eropuit met de boswachter,
geniet van culinaire (herfst)gerechten bij onze gastheren, maak
een bijzondere fietstocht en nog
veel meer. Kijk voor alle activiteiten op https://www.np-zuidkennemerland.nl/beleefweek. (Foto:
aangeleverd)

Beleef de duinen in de herfst:
IVN-excursie in de duinen vanaf
ingang Bleek en Berg, Bergweg
Bloemendaal, 7.45 - 9.30 uur. Verplicht aanmelden: www.np-zuidkennemerland.nl. (Foto: IVN ZK)
Hoogovensmuseum in VelsenNoord open van 10.30 tot 16.00
uur. Tot einde jaar expositie 70
jaar Breedband. Informatie en
aanmelden via: www.hoogovensmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p.. Tickets uitsluitend online via www.museumhuizen.nl.

11 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zie zaterdag.

Vervolg Coming Out Day in Stadsschouburg Velsen met vandaag
filmprogramma: A Perfectly Normal Family inclusief voorfilm
(11.00 uur), Maurice (14.00 uur,
foto: aangeleverd), Watamula &
Marlon Brando inclusief nagesprek (17.00 uur) en Deux (20.00
uur).

Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. SAIL
IJmuiden/IJmuiden in Klare Lijnen door Eric J. Coolen/foto’s Industriecultuur 2019/4 speurtochten/escapespel. www.zeehavenmuseum.nl.

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland:

Zee- en Havenmuseum extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
SAIL IJmuiden/IJmuiden in Klare Lijnen door Eric J. Coolen/foto’s Industriecultuur 2019/ Hemlab voor kinderen/4 speurtochten/escapespel. www.zeehavenmuseum.nl.

Regio - Dit jaar viert Nationaal Park Zuid-Kennemerland haar
25ste verjaardag, een zilveren jubileum. Daarom organiseren we
in de herfstvakantie voor het eerst een Beleefweek. Een week vol
kleinschalige (buiten) activiteiten voor jong en oud die samen
met de ondernemers onder de vlag van het Nationaal Park worden georganiseerd. Gelukkig kunnen we in deze onzekere tijd
nog zonder al te veel beperkingen de natuur in!

14 OKTOBER

Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zie zaterdag.
Ruïne van Brederode zie vrijdag.
Pieter Vermeulen Museum zie
vrijdag.

Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zie zaterdag.
Museumhuis Beeckestijn zie zaterdag.
Pieter Vermeulen Museum zie vrijdag. (Extra i.v.m. herfstvakantie)
Energiebus bezoekt markt IJmuiden: gratis advies en informatie
over energie besparen, duurzaam
wonen, slim verwarmen en duurzaam vervoer. 11.00-16.00 uur.

Zingen met soep voor 60-plussers van 12.00 tot 13.15 uur in
culturele broedplaats De 3Klank
Pianoduo Isabelle van Dooren en aan de Driehuizerkerkweg 34a
Henning Schmidt om 15.00 uur te Driehuis. Aanmelden via inin ’t Mosterdzaadje aan de Kerk- fo@koelproductions.nl of 0255
weg 29 te Santpoort-Noord met 755243.
werk van Fazil Say, Piazzolla, Barber, Britten en Schubert. Kaarten Zee- en Havenmuseum geopend
per e-mail reserveren via pen- van 13.00 tot 17.00 uur. SAIL
ningmeester@mosterdzaadje. IJmuiden/IJmuiden in Klare Lijnl. Info via telefoonnummer 023 nen door Eric J. Coolen/foto’s In5378625. (Foto: aangeleverd)
dustriecultuur 2019/4 speurtochten/escapespel. www.zeehavenmuseum.nl.

Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zie zaterdag.
Velsen viert Coming Out Day
een weekend lang in de Stadsschouwburg Velsen, te beginnen
met een gratis te bezoeken talkshow om 14.00 uur met o.a. Splinter Chabot en Barrie Stevens. Reserveren via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Verder uitgebreid

De opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend
brein, start 10.30 uur bij ontmoetingscentrum Zeestroom aan het
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. Info via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734/06 82681507.

Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Museumdag Industriecultuur/SAIL IJmuiHoogovensmuseum zie zaterdag. den/IJmuiden in Klare Lijnen
Ruïne van Brederode zie zater- door Eric J. Coolen/foto’s Industriecultuur 2019/ Hemlab voor
dag.
speurtochten/esMuseumhuis Beeckestijn zie za- kinderen/4
capespel. www.zeehavenmuseterdag.
Pieter Vermeulen Museum zie um.nl.
vrijdag.
Wijkplatform
IJmuiden-Noord
Appelfeest als start van de Dutch vergadert (openbaar) in De Spil,
Food Week op recreatieboerde- 19.30 uur.
rij Zorgvrij in Spaarnwoude vanaf
13.00 uur. Vooraf inschrijven via
023-5202828 max 2 huishoudens
per tijdslot van 10 min. Informa15 OKTOBER
tie: zorgvrij@spaarnwoude.nl.

12 OKTOBER
De Grote Drie in Concert in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15
uur. Een concert dat afgeleid is
van de musical ‘Adèle Conny Jasperina – de Grote Drie’. Kaarten
vanaf € 21,00 voor vrijdag 9 oktober om 19.30 en 21.30 uur zijn te
reserveren via www.kennemertheater.nl of via 0251-221453.
(Foto: Robin Kamphuis)

Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00
uur in kerkgebouw Het Kruispunt aan het Zon Bastion 3 te Velserbroek. Ook inbreng is mogelijk. Info via telefoonnummer 023
5384997.

IVN-excursie: Vogeltrek in de Hekslootpolder en de Gruijters (Haarlem-Noord) van 09.30 tot 12.30
uur. Aanmelden (verplicht) via Pieter Vermeulen Museum zie vrijericvanbakel@hetnet.nl.
(Foto: dag. (Extra i.v.m. herfstvakantie)
IVN ZK, Ronald Cassee)
Sap maken en boter maken op
recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude, 13.00-16.00 uur.
Ook donderdag.

Ruïne van Brederode zie vrijdag.
Diverse activiteiten in het kader
van de Kinderboekenweek.
Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. SAIL
IJmuiden/IJmuiden in Klare Lijnen door Eric J. Coolen/foto’s Industriecultuur 2019/Workshops
Eric Coolen en Marcella van Zanten/4 speurtochten/escapespel.
www.zeehavenmuseum.nl.

Beleefweek in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zie zaterdag.

Sap maken en boter maken op
recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude, 13.00-16.00 uur.

Wandelgroep voor mantelzorgers van 13.30 tot 14.30 uur vanInformatiepunt Sociaal Wijkteam af zwembad Heerenduinen aan
bij Stichting Buitengewoon aan de Heerenduinweg 6 te IJmuide Galle Promenade 70 geopend den. Deelname is gratis, aanmelvan 15.00 tot 16.00 uur voor vra- den niet nodig. Verzamelen bij
gen over wonen, geldzaken, ad- ‘P Bus’ voor de ingang van het
ministratie, persoonlijke proble- zwembad. Informatie via infomen, gezondheid enz. Info via mantelzorg@socius-md.nl of 088
www.swvelsen.nl of 088 8876970. 8876900.

Beleefweek ter
gelegenheid van jubleum

De eerste Beleefweek
Het Nationaal Park telt zo’n 30 ondernemers die zich gastheer van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland mogen noemen. Daarnaast
zijn er nog 24 enthousiastelingen in opleiding. Deze gastheren en gastvrouwen kunnen bezoekers de mooiste plekjes wijzen en bijzondere verhalen over
het gebied vertellen. Tijdens de
Beleefweek organiseren de gastheren samen met het Nationaal
Park bijzondere activiteiten voor
jong en oud. Denk aan een zintuigenwandeling bij zonsopkomst,
een ontdekkingstocht bij de ruine van Brederode, een wandeling langs het oude vissersvrouwen pad met de boswachter, een
culturele wandeling in Wandelpark Caprera en nog veel meer.
Het doel van de Beleefweek is om
samen met de gastheren bezoekers te laten ervaren wat Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo
bijzonder maakt en ze te inspireren ook eens een andere plek in
het park te bezoeken.
Kijk op www.np-zuidkennemerland.nl/beleefweek voor alle activiteiten en meld je aan om zeker te zijn van een plekje! Tijdens
de Beleefweek worden uiteraard
de nieuwe maatregelen van het
RIVM in acht genomen.
25 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 ontstaan uit een
samenwerkingsverband van de
terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN,

particuliere eigenaren, IVN Natuureducatie, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem,
Bloemendaal en Velsen en de
provincie Noord-Holland.
Dit samenwerkingsverband richt
zich op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied en cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast wil het
Nationaal Park dat omwonenden
en bezoekers de natuur en cultuurhistorie kunnen beleven en
meer leren over alles wat er in het
gebied groeit, bloeit en leeft.
Er is de afgelopen 25 jaar veel veranderd in het Nationaal Park. Zo
zijn er 3 natuurbruggen gerealiseerd, is de waterwinning gestopt en helpen grote grazers
sinds 2005 het gebied open te
houden. Mede dankzij deze en
andere ontwikkelingen in het beheer, leeft zo’n 40% van alle planten diersoorten in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. ,,Een resultaat waar we trots op zijn’’, vertelt
voorzitter Cees Roem. ,,Ook de
komende jaren blijven we ons inzetten voor het verbeteren en behouden van dit bijzondere duingebied. Met de Beleefweek vieren we deze herfst samen met
onze partners en onze bezoekers
deze bijzondere mijlpaal.”
Lees in de digitale jubileumuitgave, te downloaden via www.npzuidkennemerland.nl/25-jaar-nationaal-park-zuidkennemerland
wat er nog meer veranderd is de
afgelopen 25 jaar. (Foto: aangeleverd)

Paal staat overwinning
Strawberries H1 in de weg
Driehuis - Nog altijd is het eerste
herenteam van hockeyclub KHC
Strawberries zonder overwinning
dit seizoen in de 3e klasse A. Zij
speelden afgelopen zondag, heel
toepasselijk op dierendag, een
uitwedstrijd tegen de Utrechtse club Zwaluwen. Een overwinning voor de aardbeien zat er dit
keer zeker in, maar onder andere
de paal stond dit in de weg waardoor het duel in een 2-2 gelijkspel
eindigde.
Strawberries begon sterk aan
de wedstrijd en had al snel het
meeste balbezit. Zwaluwen zette een goede press neer, maar
de Driehuizenaren wisten zich er
vaak onderuit te hockeyen dankzij veel beweging op het middenveld. Toch kwam de thuisploeg
op voorsprong na een spaarzame Zwaluwen-uitbraak over de
zijkant van het veld. Dat één Zwaluw nog geen zomer maakt, werd
duidelijk dankzij de gelijkmaker
van Strawberries-aanvaller Sierd
de Vos. Hij had even later zijn
tweede doelpunt kunnen scoren,
maar de paal stond hierbij in de

weg. Vlak voor de rust kwam Zwaluwen opnieuw op voorsprong
na een geslaagde strafcorner.
In de tweede helft ging de ploeg
van trainer Robbert Zevalkink
naarstig op jacht naar de gelijkmaker en Strawberries creëerde
een hoop kansen. Ook de strafcornerspecialisten kwamen aan
bod in dit duel. Verdediger Eric
de Jong sleepte een corner hard
in de hoek en scoorde de verdiende 2-2. In het laatste kwart van de
spannende
degradatie-kraker
kreeg Zwaluwen enkele kaarten.
Dit numerieke voordeel aan spelers wist Strawberries echter niet
om te zetten in doelpunten. Casper Herrebrugh was het dichtste
bij de winnende treffer, hij sloeg
een backhandschot hard op de
paal.
Strawberries staat na vijf duels
zonder overwinning op de negende plaats met drie punten
dankzij evenveel gelijkspelen. Komende zondag komt Hisalis, bivakkerend op de vijfde plaats,
op bezoek in Driehuis. (Finn van
Leeuwen)
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Druk om aan verwachtingen te voldoen

Veel stress bij scholieren
in Kennemerland
Regio - In de GGD-regio Kennemerland voelen veel scholieren
(51%) zich (zeer) vaak gestrest. Het cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen ervaren het vaakst stress door school
of huiswerk (39%). Meisjes ervaren ruim anderhalf keer zo vaak
stress dan jongens. Van de leerlingen die stress ervaren, zegt
ruim de helft dat de stress van invloed is op de lichamelijke of
geestelijke gezondheid. Dit en meer blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, een onderzoek van GGD Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van leerlingen in de 2e en 4e klas van het
voortgezet onderwijs.

Volop herfst in Driehuis

Driehuis - Op de Driehuizerkerkweg vormt een explosieve groei van paddenstoelen mede het decor van de nu toch wel definitief ingezette
herfst. Het lijkt hier te gaan om het bundelmosklokje, dat als zeer giftig te boek staat. (Foto: Arita Immerzeel)

Stimuleringsprogramma vanuit het rijk

Actieve rol voor SportSupport
in GIDS-gemeente Velsen
Velsen - Gezond in de Stad
(GIDS) is een stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, met als doel gemeenten te helpen bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden in woonwijken. SportSupport geeft voor gemeente Velsen
invulling aan het GIDS-project
in de wijken Velsen-Noord en de
Zee- en Duinwijk in IJmuiden.
SportSupport-buurtsportcoach
Jerry van Akkeren organiseert het
GIDS-programma in IJmuiden, collega Yoran Wezepoel doet dat in
Velsen-Noord. Jerry: ,,GIDS is een
interventie- of educatieprogramma, dat gaat om het bijbrengen
van het belang van gezond eten
en bewegen. Daarbij richten we
ons op kinderen die het echt nodig hebben, die qua motoriek on-

voldoende vaardig zijn of bijvoorbeeld overgewicht hebben. Ook
geven wij de ouders waardevolle
tips & tricks, zoals wat te doen met
een moeilijke eter of stimulerende
spelletjes voor op straat.”
Lessenreeksen
Het GIDS-project in IJmuiden is
bedoeld voor leerlingen van basisscholen De Pleiaden, De Zefier
en De Origon, en bestaat uit twee
‘hoofdinterventies’ of reeksen van
telkens zes lessen.
Voor de reeks Vallen & Opstaan
worden leerlingen uit groep 1 tot
en met 8 gescreend op hun motoriek, met de mogelijkheid door
te verwijzen naar fysiotherapeut
Maas. Leerlingen met onvoldoende motorische vaardigheden worden in extra beweeglessen vanuit GIDS aangemoedigd om méér
en béter te bewegen. Gezond eten

& Bewegen richt zich op de groepen 5 tot en met 8, waarbij leerlingen per week eerst een uurtje sporten en daarna zelf mogen koken in
buurtcentrum De Dwarsligger.
Preventief inzetten
Jerry: ,,Het is slecht gesteld met de
motorische vaardigheid van jongeren en daarom is het zo noodzakelijk dat we preventief vol inzetten
op de basisjeugd. Want hoe vaar-

diger op jonge leeftijd, hoe meer
ze geneigd zijn om later te blijven
bewegen. En vooral die jonkies vinden extra beweging echt heel leuk.”
,,De grotere kinderen vinden de
kooklessen weer fantastisch. Ouders zijn vaak enorm verrast over
het plezier dat hun eigen kind
heeft in voedselbereiding. Dat enthousiasme kan zo aanstekelijk
zijn, dat er soms blijvende veranderingen worden doorgevoerd. Dat
kinderen bijvoorbeeld meer betrokken worden bij de keuze voor
avondmaaltijd of ontbijt, wat de
sfeer thuis ten goede komt, maar
ook gezondere eetgewoonten in
de hand werkt. En dat wil je!” (Foto’s: Archief SportSupport)

Genieten voor vroege vogels

Velserbroek- Voor degenen die vroeg opstaan zijn deze dagen mooie zonsopgangen mee te maken. Vrijdag was op de fly-over van de Velserbroekse Dreef dit mooie beeld een paar minuten te zien en te beleven. (Foto: Arita Immerzeel)

In het najaar van 2019 hebben
ruim 7.400 leerlingen, wonend
in Kennemerland, een vragenlijst
ingevuld over hun gezondheid,
welbevinden en leefstijl. Het onderzoek vindt elke 4 jaar plaats en
is uitgevoerd door alle GGD’en in
Nederland, samen met het RIVM.
Naast de landelijke thema’s heeft
GGD Kennemerland een aantal
extra thema’s toegevoegd. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd vormen een van de
informatiebronnen voor het gezondheidsbeleid in de negen gemeenten van de GGD-regio Kennemerland. Gemeenten en GGD
gaan samen bespreken welke uitkomsten nadere aandacht nodig
hebben en/of zich lenen voor een
preventieve aanpak.

helft van tien jaar eerder. Toch
zegt nog steeds 8% van de leerlingen dat ze recent op school
zijn gepest, dit is net zoveel als
landelijk. Pesten via internet is
niet veranderd sinds 2013, toen
het onderwerp voor het eerst is
nagevraagd: 5% van de leerlingen is recent gepest via internet,
wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

Dalende trend
voor alcohol en tabak
Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen tabak en
alcohol meer worden verkocht.
Ook mogen jongeren onder de
18 in het openbaar geen alcohol bij zich hebben. Het alcoholgebruik onder de leerlingen in
Kennemerland laat een duidelijPrestatiedruk komt
ke daling zien de afgelopen tien
óók vanuit de leerling zelf
jaar, al gaat de daling de laat36% van de leerlingen voelt pres- ste jaren niet meer hard. In 2009
tatiedruk om aan de eigen ver- dronk 44% van alle leerlingen in
wachtingen te voldoen en 22% de maand vóór het onderzoek alom aan andermans verwachtin- cohol, in 2019 was dat 26%: 40%
gen te voldoen. Bij deze laatste van de vierdeklassers en 10% van
groep gaat het vaak om het vol- de tweedeklassers. Bovendien
doen aan de verwachtingen van dronk nog 17% van alle leerlinouders (77%) en in iets mindere gen de afgelopen maand minmate aan de verwachtingen van stens 5 drankjes bij één gelegenleraren of school (29%). In totaal heid (vierdeklassers: 28%, tweeervaart 44% van de leerlingen deklassers: 5%). Ook het percenprestatiedruk om aan eigen en/ tage rokers is sinds 2009 afgenoof andermans verwachtingen te men, maar nog steeds rookt 4%
voldoen.
van alle leerlingen minstens één
keer per week.
Gepest worden
op school gehalveerd
De rapportages van de GezondSinds 2009 ziet GGD Kennemer- heidsmonitor Jeugd zijn in de Geland een daling in het percentage zondheidsatlas van GGD Kenneleerlingen dat recent op school merland op www.gezondheidsis gepest: in 2019 is het bijna de atlaskennemerland.nl te vinden.

Voorlezen op Zorgvrij

Velsen-Zuid - Iedere eerste
woensdag van de maand lezen
de vrijwilligers van recreatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude een

verhaal voor. het voorlezen is voor
kinderen van 4 tot en met 7 jaar
en begint om 15.00 uur. Deelname is gratis. (Foto: aangeleverd)

Pipi in de boomgaard

Velsen-Zuid - O nee, Pippi zet
vrijdag 16 oktober boerderij
Zorgvrij in Spaarnwoude op stelten! Speel doldwaze spelletjes in
en om de boerderij: koeienvlaaiwerpen, jeu du Koe, proefspel
met eetbare spullen van de boerderij, boomgaardspel en het bo-

ter, kaas en eieren spel.
Locatie: Boerderij Zorgvrij.
Kosten: €7,50 contant of met Tikkie.
Tijden: 11.00, 12.30 en 14.00 uur.
Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Aanmelden
via
Whatsapp
0650290236. (Foto: aangeleverd)
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Bevolkingsonderzoek zoekt medewerkers

Oktober is borstkankermaand
Regio - Tijdens de borstkankermaand in oktober wordt ieder
jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor borstkanker. Het thema dit jaar is ‘Borstkanker heb je
niet alleen’ met speciale aandacht
voor de rol van naasten en de impact die de ziekte ook op hen
heeft. Bevolkingsonderzoek Nederland steunt dit jaarlijkse initiatief.

NL-Alert wordt steeds vaker
ingezet in Noord-Holland

Regio - NL-Alert wordt steeds
vaker ingezet bij noodsituaties.
Zo zijn vorig jaar in heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog
33. Dit is een goede ontwikkeling: ook Noord-Hollanders
worden bij steeds meer noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd.
Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, terroristische aanslag
of onverwacht noodweer.

In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat je moet doen en waar
je meer informatie kunt vinden.
Ruim 8 op de 10 mensen waarderen dat NL-Alert wordt ingezet
bij een noodsituatie, blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke
Veiligheid. Mensen uit het onderzoek geven bijvoorbeeld aan dat
ze meteen willen weten wanneer
er in de buurt een brand is uit-

gebroken, waarbij giftige stoffen
vrijkomen. Ze vinden het prettig
om te weten wat ze moeten doen
in zo’n situatie. In een NL-Alert
lees je bij zo’n brand direct dat je
de deuren en ramen moet sluiten
en de ventilatie moet uitzetten.
NL-Alert op de mobiel
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te
doen. Mobiele telefoons zijn tegenwoordig standaard ingesteld
om NL-Alerts te ontvangen. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat
je mobiel een hard en doordringend alarmgeluid horen. Zie je
een NL-Alert? Lees meteen het
bericht en kom in actie. De helft
van de mensen informeert na een
NL-Alert ook anderen, zoals familieleden, buren en vrienden. Zo
weten ook de mensen om hen
heen wat er aan de hand is en wat
zij moeten doen.

Van brand tot
gevaarlijke stroming in zee
In december 2012 is NL-Alert voor
het eerst ingezet bij een brand.
Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts
uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten. Het alarmmiddel wordt
bij verschillende noodsituaties ingezet. Zo zijn in de zomer strandgasten met een NL-Alert gewaarschuwd voor de gevaarlijke stromingen in zee. In maart dit jaar is
een NL-Alert verzonden om mensen te wijzen op de belangrijkste
instructies om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Publiekscampagne van start
Op 5 oktober is de publiekscampagne ‘Wees alert bij een NLAlert’ gestart, die te zien is op tv,
in tijdschriften en online. De campagne moedigt mensen aan meteen in actie te komen als zij een
NL-Alert zien. (Foto: aangeleverd)

Bevolkingsonderzoek
Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een van de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Nederland uitvoert. Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is
het zo vroeg mogelijk ontdekken
van de ziekte borstkanker.
Vroege opsporing redt levens
Maar liefst één op de zeven vrouwen in Nederland krijgt met
borstkanker te maken. Tijdens de
borstkankermaand staan we wereldwijd stil bij deze meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Onze collega’s vervullen dagelijks een belangrijke rol in het
vroegtijdig opsporen van borstkanker. Uit de jaarlijkse analyse van het Erasmus MC blijkt dat
door dit bevolkingsonderzoek
jaarlijks tussen de 850 en 1075 levens worden gered. Het is dus be- gens laten onderzoeken op een
tekenisvol werk.
van onze 69 locaties in Nederland.
Collega’s gezocht
Men is op zoek naar nieuwe colleTijdens deze themamaand geeft ga’s die een bijdrage willen levehet bevolkingsonderzoek graag ren aan de vroege opsporing van
extra aandacht aan dit werk. Jaar- borstkanker. Zo help je ook echt
lijks krijgen 1,3 miljoen vrou- bij het redden van levens.
wen in Nederland de oproep om Bianca Jongbloets, mammolaborstonderzoek te laten verrich- borant : ,,Je werkt heel zelfstanten. Daar geven 1 miljoen vrou- dig en dat maakt het ook verantwen gehoor aan, die zich vervol- woordelijk werk: je moet steeds

weer zorgen dat de vrouwen zich
zo veel mogelijk op hun gemak
voelen én dat de radiologen alle informatie krijgen die ze nodig
hebben. Je maakt het verschil en
je draagt echt iets bij.”
Kijk voor meer informatie op de
website www.bevolkingsonderzoeknederland.nl of op www.
werkenbijbevolkingsonderzoek.
nl. (Foto: aangeleverd)

Grote uitbreidingen
elektriciteitsnet Noord-Holland

Regio - In Noord-Holland gaat
netbeheerder Liander de komende jaren minimaal tien
nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 25 stations
uitbreiden. Dit is nodig om aan
de snel toenemende vraag naar
netcapaciteit te kunnen blijven
voldoen en huidige en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Zo kondigde Liander een derde knelpunt in de Haarlemmermeer
aan, waardoor het aantal bedrijven op de wachtlijst voor
extra elektrisch vermogen in
deze regio snel toeneemt.
Nederland schakelt om naar een
duurzame energievoorziening.
Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom
die via het elektriciteitsnet naar
de verbruikers elders in het land
getransporteerd moet worden.
Daarnaast vragen onder meer
de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer
en duurzame woonwijken steeds
meer elektriciteit. In het vorige week gepubliceerde Investe-

ringsplan 2020 – 2029 beschrijft
Liander de grote uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen in de
netten. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te
kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling
van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In een infographic maakt Liander per provincie
duidelijk waar de uitbreidingen
gepland zijn.
Meer elektriciteitsverdeelstations en dikkere kabels
Noord-Holland kenmerkt zich
door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen
en groeiende glastuinbouw. Er is
bovendien veel ruimte voor de
opwekking van groene stroom.
Deze ontwikkelingen vragen veel
van het elektriciteitsnet. Op basis
van de toenemende vraag naar
netcapaciteit voorziet Liander dat
in Noord-Holland tot 2030 30 van
de 46 elektriciteitsverdeelstations
overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander de komende
jaren veel nieuwe stations bouwen, bestaande stations uitbrei-

den en nieuwe en dikkere kabels
leggen.
Slimme, efficiënte inrichting
van het toekomstige
energiesysteem
Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan
het energienet van vandaag en
morgen. In het vorige week gepubliceerde Investeringsplan 2020 –
2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen
in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze
tot stand komen. Een belangrijke
stap omdat Nederland voor een
langjarige verbouwing staat om
de energietransitie mogelijk te
maken. Een verbouwing waarbij
meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De
energietransitie vraagt vooral ook
om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme,
efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. (Foto:
aangeleverd)

Lifeguard van de Reddingsbrigade waarschuwt zwemmers in zee. (Foto: Reddingsbrigade Nederland)

Aantal geredde zwemmers: 394 in 2019, 770 in 2020

Reddingsbrigade ziet zorgelijke
toename zwemmers in levensnood
Regio - In de zomer van 2020
kwamen de lifeguards van de
Reddingsbrigade veel vaker in
actie voor zwemmers in de problemen dan het jaar ervoor.
In totaal werd aan 770 zwemmers hulp geboden deze zomer.
Zwemmers die uit een levensbedreigende situatie moesten
worden gered steeg naar 164,
waar dat in 2019 nog 68 zwemmers in levensgevaar betrof.
Het totaal aantal hulpverleningsacties steeg in de afgelopen zomer van 5.604 naar 6.018
ten opzichte van een jaar eerder.
Daarmee is dit het derde opeenvolgende jaar dat de reddings-

brigades een stijging van het gelijk en vraagt het uiterste van
aantal hulpverleningen waarne- onze hulpverleners’.
men.
Voorlichting
Onervaren
De Reddingsbrigade heeft afgeKoen Breedveld, directeur van lopen zomer zoveel als mogelijk
Reddingsbrigade
Nederland, voorlichting gegeven, in dat kanoemt de situatie zorgelijk: ‘We der stelt Breedveld: ‘Ik roep de
hadden verwacht dat veel Ne- politiek op om meer te investederlanders naar de kust zouden ren in voorlichting over zwemkomen deze zomer. Dat gebeur- veiligheid zodat zwemmers bede ook. De aanhoudende hitte ter beslagen naar stranden en
speelde daarin mee. De hulpver- recreatiegebieden toekomen,
lening was daarop ook op inge- en onze hulpverleners minder
richt. Dit jaar zien we echter veel vaker in actie hoeven te komen’.
mensen naar het strand komen, De hulpverleningscijfers laten
die weinig ervaring hebben met zien dat vooral zwemmers veel
zwemmen in zee. En dus ook in vaker in levensbedreigende proproblemen komen. Dat is zor- blemen kwamen.
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Talkshow met Splinter Chabot en Barry Stevens en topfilms

Velsen viert Coming Out Day weekend
lang in de Stadsschouwburg

Olietanker imponeert toeschouwers
IJmuiden - ondagmiddag gleed de olietanker Orange Victoria, begeleid door twee loodsboten, door het
Noordzeekanaal. Moeiteloos werd de Noordersluis gepasseerd. Een niet alledaags plaatje om een tanker
van 228 meter langs te zien varen. De Orange Victoria vaart onder de vlag van United Kingdom. Via IJmuiden zette de imposante tanker koers naar Rotterdam. (Foto: Arita Immerzeel)

Meeste tennisvoorzieningen voor
Noord-Hollandse tennisliefhebbers

Regio - De provincie Noord-Holland scoort met een gemiddelde van 2,4 het hoogst als het
gaat om tennisvoorzieningen,
waarbij het landelijke gemiddelde 1,6 is. Dit blijkt uit de
Landelijke Tennis Index, die online winkelcentrum beslist.nl
samenstelde op basis van data van het Mulier Instituut en
de KNLTB. De index rangschikt
gemeenten op voorzieningen,
waarbij zowel het aantal beschikbare banen als de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde accommodatie is meegenomen.

de omgeving vaak mee. De populariteit van een tennis verschilt
dan ook per provincie. De provincie Noord-Holland scoort met een
gemiddelde van 2,4 het hoogst
als het gaat om tennisvoorzieningen. Laren, Heemstede en Haarlem scoren het hoogst met scores van respectievelijk 5,7, 5,6 en
4,1. De afstand van en naar een
accommodatie om te tennissen
is ook relatief klein in de provincie
Noord-Holland met 0,14 accommodaties per km2. Noord-Hollandse tennisliefhebbers hebben
hiermee de meeste mogelijkheden om hun sport te beoefenen.

IVN Natuurwerkdag in Middenduin

Het IVN Zuid-Kennemerland en
Staatsbosbeheer organiseren samen deze 3-daagse werkdag. Natuur moet je onderhouden om
het mooi te houden! Natuurliefhebbers die het leuk vinden om
hun handen uit de mouwen te

steken voor natuurbehoud zijn
van harte welkom! Een dag lekker
buiten werken in de natuur met
een groep enthousiaste mensen.
Middenduin is een verborgen juweel van bossen, duinen en valleien! Middenduin is een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer en heeft een mooie landschappelijke afwisseling met bebost en open duin, steile duinkloven met in de diepte een mooie
waterstroom, hellingbossen en
chaletachtige huisjes op de duintoppen.
Ze gaan vrijdag, zaterdag en zondag op diverse plekken aan de
slag; abelen weghalen op de hellingen langs de Zanderijvaart,
Amerikaanse Vogelkers weghalen
in het bos. En ze gaan de uitzichtheuvel bij de Zanderij schonen
van allerlei kleine bomen. En een
dichtgegroeide duinweide opknappen door kleine meidoornboompjes weg te halen. Om zo
de oorspronkelijke duinflora weer
een kans te geven! Samen aan de

slag voor natuur en landschap.
Ook leuk voor oudere kinderen!

kunnen zijn en zich geaccepteerd
en veilig moet kunnen voelen. De
talkshow is gratis toegankelijk.
Bezoekers dienen hun gratis
kaartje wel via de website van de
schouwburg te reserveren.
Filmprogramma
In het teken van de Coming Out
Day programmeert de schouwburg rond de talkshow een breed
filmprogramma. Blikvangend zijn
vier internationale filmtoppers
waarbij de filmliefhebbers hun
vingers kunnen aflikken. De Oscar-winnende, aangrijpende kaskraker Moonlight (foto), het aandoenlijke, levensechte Deense familieportret A Perfectly Normal
Family, het elegante Engelse romantische drama Maurice (waarmee Hugh Grant zijn sterrenstatus bereikte) én het gloednieuwe paradepaardje van de Franse
cinema: DEUX, met de acteerkanonnen Barbara Sukowa en Martine Chevalier.
Bijzondere gasten
Bijzondere gasten tijdens het
filmweekend zijn ook twee jonge
Nederlandse filmmakers. Van Vincent Tilanus wordt de film Marlon
Brando (geselecteerd voor het
filmfestival van Cannes) vertoond
en van Kevin Osepa de in Curaçao
opgenomen film Watamula. Beide regisseurs lichten in de filmzaal hun werk toe.

enigingssporten in de provincie
Noord-Holland. Honkbal is niet
heel inclusief als gekeken wordt
naar de verdeling tussen mannen en vrouwen 72,10% versus
27,90%. Hoewel sportverenigingen streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan
er vaak scheve verhoudingen in
het ledenbestand. Tennis is juist
een van de meest inclusieve sporten van ons land met een verdeling van 53,7% versus 46,3%.

Bekijk de Landelijke Tennis Index
2020 op https://www.beslist.nl/
info/tennis.html voor de overige
onderzoeksresultaten, waaronder
Meeste tennisvoorzieningen
De honkbal- en softbalook de verhouding tussen manin Noord-Holland
provincie van Nederland
nen- en vrouwensporten en poAls veel mensen in een provincie Van alle provincies zijn honk- pulariteit van verschillende verdezelfde sport beoefenen, doet bal en softbal de populairste ver- enigingssporten.

Regio - Elke eerste zaterdag
van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Elk jaar gaan
op deze dag duizenden vrijwilligers op 400 locaties in heel
Nederland aan de slag in de natuur. Dit jaar is voor de 20e keer
de Natuurwerkdag en dat gaat
men vieren. Drie dagen aan de
slag voor natuur dichtbij huis
op 6, 7 en 8 november. Iedereen is welkom om een handje mee te helpen in de natuur.
Samen inzetten voor natuur
dichtbij huis. Het IVN Zuid-Kennemerland steekt deze drie dagen de handen uit de mouwen
in natuurgebied Middenduin in
Overveen en wil graag iedereen
uitnodigen om deze dagen mee
te doen.

Velsen - De wereldwijde Coming Out Day (zondag 11 oktober) gaat niet ongemerkt aan
Velsen voorbij. Op initiatief van
de Gemeente Velsen organiseert een aantal samenwerkende lokale en regionale instellingen op zaterdag 10 oktober a.s.
in de Stadsschouwburg Velsen
een aan het onderwerp gewijde talkshow. De Stadsschouwburg zelf programmeerde hier
omheen een uitgebreid filmprogramma met nieuwe Nederlandse films en internationale sadeur van het Velsense Regenprijswinnende kaskrakers als boogloket Youss Belkhrouff aan‘Moonlight’ en ‘Maurice’.
schuiven.
De talkshowgasten groeiden ieHet spits van de Coming Out Day- der op eigen wijze uit tot boegviering wordt op zaterdag 10 ok- beelden van de vrijheid om in een
tober om 14.00 uur afgebeten ‘standaard’-samenleving openlijk
met een collegetour-achtige talk- voor een andere seksuele geshow waarin de populaire schrij- aardheid of genderidentiteit uit
ver en tv-maker Splinter Chabot, te kunnen komen. Als geen ander
theater- en televisiepersoonlijk- pleiten zij voor een samenleving
heid Barrie Stevens en de ambas- waarin iedereen zichzelf moet

Het complete filmprogramma is
te zien op www.stadsschouwburgvelsen.nl. (Logo en foto: aangeleverd)

Veiligheidsenquête onder winkeliers
Velsen - De gemeente Velsen nodigt samen met Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Noord-Holland
(RPCNH) in het kader van de
Week van de Veiligheid winkeliers in IJmuiden uit om
deel te nemen aan een veiligheidsenquête waarin hun veiligheidsbeleving wordt getoetst. De winkeliers kunnen
vanaf nu de veiligheidsenquête digitaal invullen.

Hierbij valt te denken aan een
overvaltraining, een training
omgaan met agressie of winkeldiefstal, bescherming tegen cybercrime of een gratis scan Excellent cameratoezicht. Meer
informatie hierover is te vinden
op www.rpcnh.nl.

De uitkomsten van de enquête
worden gebruikt voor de aanscherping van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en om te
bepalen welke trainingen geAanscherping van veilig- geven worden aan de Velsense
heidsbeleid en kosteloze winkeliers.
deelname veiligheidstrainingen
,,De verscherpte coronamaatDe gemeente Velsen heeft met regelen weerhouden ons als
RPCNH een veiligheidsenquê- gemeente niet van het vergrote opgesteld voor winkeliers. ten van de veiligheid binnen
Behalve
veiligheidsbeleving de detailhandel. Juist in deze
wordt aan de hand van deze bijzondere tijden moeten we
enquête inzichtelijk gemaakt oog hebben voor winkelstraten
waar winkeliers behoefte aan waar mensen veilig en gezond
hebben om hun weerbaarheid kunnen ondernemen en verblijte vergroten. In dit kader biedt ven. Daarom nemen we, samen
RPCNH kosteloos trainingen met RPCNH, de veiligheidsenaan die winkeliers hierbij kun- quête voor onze ondernemers
nen helpen.
digitaal af. Want in een veilige

winkelstraat voelt iedereen zich
thuis.”, aldus wethouder Jeroen
Verwoort.
Week van de Veiligheid in het
teken van weerbaarheid
In heel Nederland staat veiligheid centraal tijdens de Week
van de Veiligheid van 5 tot en
met 11 oktober. Dit jaar staat de
Week van de Veiligheid in het
teken van weerbaarheid. Verschillende partijen zetten zich
voor deze week in waaronder
gemeenten, het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en samenwerkingsorganisaties zoals het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
De gemeente Velsen doet hier
ook aan mee. Tijdens deze week
organiseert de gemeente Velsen digitale activiteiten voor
onder meer inwoners en ondernemers om bewustzijn te creëren rondom vormen van criminaliteit. Het doel hiervan is om
de weerbaarheid onder diverse
doelgroepen in onze gemeente
te vergroten.

Nieuwe Tentoonstelling ‘De Nieuwe
Kunst’ in Museum Kennemerland

Dit vrijwilligerswerk is hard nodig!
Natuurliefhebbers die het leuk
vinden om een bijdrage te leveren aan natuurbehoud in Middenduin zijn van harte welkom! Regio - In Museum Kennemerland in Beverwijk is een nieuErvaring is niet vereist.
we expositie ingericht. Trots laat
Per dag is er plek voor 20 men- het museum zien wat het in huis
sen. De deelnemers gaan met heeft op het gebied van twee van
kleine groepen mensen op di- haar kerncollecties: de collectie
verse plekken tegelijkertijd aan Kinheim tapijten en de collectie
de slag. Ze pauzeren wel samen, Velser Aardewerk.
delen ervaringen en wisselen van
werkzaamheden. En ze houden Voor deze presentatie is gastcurazich aan de coronamaatregelen! tor en kunsthistorica Jannie Polak
Neem eigen lunchpakket, werk- in de kunst van de nieuwe tijd gekleding, koffie/thee en mok mee. doken, de vernieuwende kunstHet IVN zorgt voor begeleiding, vormen in het begin van de vogereedschap, extra koffie en thee, rige eeuw. Een tijd waarin er veel
werkhandschoenen en lekkere veranderde en vooral op kunstgebied vele nieuwe wegen zijn
vlaai bij de koffie!
ingeslagen. Een tijd die ook nu
Informatie en aanmelden graag nog kunstenaars inspireert. Voor
via www.ivn.nl/zk of www.na- de presentatie zijn negen tapijten
tuurwerkdag.nl (Foto: aangele- uitgekozen in harmonie met een
selectie uit de Velser Aardewerk
verd)

collectie.
Jannie: “Hier word ik blij van, heel
blij, het zijn twee mooie en bijzondere collecties die wij in
deze presentatie in samenhang
en volle glorie voor het voetlicht
brengen. Al tijdens de
opbouw van de tentoonstelling is
te zien hoe mooi alles samenvalt.
Ik hoop dat bezoekers
straks verrast worden en net als
ik zullen genieten van deze tentoonstelling.”
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein). Openingstijden: zaterdag,
zondag en woensdag van 14 tot
17 uur. Reserveren alleen voor
groepen, u kunt zo langs komen.
Zie ook: www.museumkennemerland.nl. (Foto: aangeleverd)
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✩
Volgende thuiswedstrijd:
thuiswedstrijd: zaterdag
10 9
oktober
21.00
uur SC
Telstar
- TOP
Oss AJAX
Volgende
vrijdag
februari
20.00
uur
Telstar
- Jong

Telstar loot uitwedstrijd
in KNVB Beker
Telstar is tijdens de loting van de
KNVB Beker gekoppeld aan Eredivisionist Heracles Almelo. De Witte Leeuwen zullen in de eerste
ronde van de KNVB Beker een uitwedstrijd in Almelo spelen.

De eerste ronde staat op het programma van maandag 26 tot en
met woensdag 28 oktober. De
exacte datum en het tijdstip van
de wedstrijd worden later bekendgemaakt.

Wijziging speelschema
In verband met de live uitzendingen op Fox Sports zijn twee wedstrijden van de Witte Leeuwen
gewijzigd. De uitwedstrijd tegen
Jong AZ op maandag 2 november wordt vervroegd van 20.00
uur naar 18.45 uur. De thuiswed-

strijd tegen Go Ahead Eagles
wordt niet meer op 6 november
gespeeld, maar is verplaatst naar
dinsdag 10 november om 21.00
uur. Eventuele extra wijzigingen
in het speelschema zijn niet uitgesloten.

Telstar ongezien de
beste en de warmste!

De totstandkoming van Mister
Telstar: Frank Korpershoek!

Vrijdag mocht Frank Korpershoek zich officieel Mister Telstar noemen na zijn 373e competitiewedstrijd voor de Witte Leeuwen. Een
prachtig record in een gekke tijd. Daar waar een dergelijke prestatie normaliter hand in hand gaat met festiviteiten hebben de club
en Frank in gezamenlijk overleg besloten nog even te wachten met de festiviteiten. ,,Het is een gekke tijd voor iedereen. Spelen zonder publiek, zonder vrienden, familie en andere supporters. Het is natuurlijk niet hetgeen ik mij voorstelde op het moment dat ik recordhouder zou worden. Daarom hebben wij besloten te wachten op het moment dat er weer publiek bij de wedstrijden aanwezig
mag zijn. Graag vier ik dit samen met u en alle andere mensen die er de laatste jaren voor mij geweest zijn’’, legt aanvoerder Korpershoek uit. In onderstaand artikel tekent Max Gelaudie de carrière op van Mister Telstar.

Frank Korpershoek, geboren in
Heemstede op 29 oktober 1984,
begon zijn voetbalcarrière in de
jeugd van HFC. Nadat Frank daar
eerst verschillende jeugdteams
had doorlopen, kwam hij al snel
uit voor het eerste elftal, dat destijds in de eerste klasse speelde.
Voor zijn overstap naar Telstar
speelde Frank nog kort bij DWV,
waar zijn talent niet onopgemerkt
bleef. Het duurde dan ook niet
lang voordat Telstartrainer Luc
Nijholt aanklopte bij de destijds
zeer jonge aanvoerder.
Het debuut van Mister Telstar in
het betaalde voetbal vond plaats
op vrijdag 18 augustus 2006. Tijdens de wedstrijd Stormvogels
Telstar – Helmond Sport (2-1)
mocht Frank vier minuten voor
tijd invallen voor Raymond Fafiani. Na een aantal invalbeurten
speelde Frank op vrijdag 8 september 2006 zijn eerste volledige wedstrijd voor de Velsenaren.
De tegenstander was destijds FC
Omniworld. In Almere werd het
maar liefst 2-5 voor Telstar. Tijdens dit duel scoorde Frank zijn
eerste treffer. Het derde Velsense doelpunt (de 0-3) kwam op zijn
naam te staan. Dit was het begin
van een prachtige carrière bij Telstar met veel memorabele momenten.

In zijn 15 seizoenen bij Telstar
heeft Frank onder acht trainers
gediend: Luc Nijholt, Edward Metgod, Marcel Bout, Jan Poortvliet,
Marcel Keizer, Michel Vonk, Mike
Snoei en nu Andries Jonker. In 373
wedstrijden kwam Frank tot 13
doelpunten.
Tweemaal bereikte Telstar de
play-offs tijdens zijn carrière. Na
een periodetitel in 2009 speelde
Telstar onder trainer Edward Metgod in de eerste play-off ronde tegen MVV. De Witte Leeuwen wisten helaas niet te winnen. De volgende deelname aan de play-offs
liet negen jaar op zich wachten.
In het seizoen 2017-2018 stond
er een ijzersterk Telstar-elftal. Onder leiding van Mike Snoei speelde de inmiddels zeer ervaren aanvoerder, die in dit seizoen zijn 2e
jeugd beleefde, samen met onder andere smaakmakers als Platje, Novakovic, Osman, Schouten,
De Boer en Van Huizen. Telstar
eindigde in dat seizoen op de 6e
plek. In de 2e ronde van de playoffs kwam Telstar uit tegen de
Graafschap. In een zenuwslopend
tweeluik waarin in totaal 11 goals
werden gescoord trokken de Witte Leeuwen net aan het kortste
eind.
In het seizoen 2019-2020 kwam
Frank met Telstar in de beker uit
tegen zijn andere werkgever:
Wat heeft Frank in die 15 sei- Ajax. Tegen alle verwachtingen in
zoenen zoal voorbij zien ko- beleefde het grote Ajax op 18 demen?
cember 2019 op Sportpark Schoo-

nenberg angstige momenten. Na
28 minuten stond het 0-2 en leek
het nog een makkelijke avond te
worden voor de ploeg van Erik ten
Hag, maar Mister Telstar himself
bracht zijn team in de 44e minuut
met een strakke kopbal terug in
de wedstrijd: 1-2! Na een spannende tweede helft sleepte Ajax
er met de hakken over de sloot
een 3-4 overwinning uit.
Naast memorabele voetbalwedstrijden heeft Frank nog veel
meer meegemaakt bij de club. Zo
zag hij in 2009 het stadion transformeren. De oude houten Westtribune maakte plaats voor een
nieuwe hoofdtribune met daaronder nieuwe faciliteiten voor de
spelers. Ook maakte hij de komst
van de nieuwe Zuid-tribune mee.
En wat te denken van het iconische ‘Frankie Number Six’-luchtje waarmee menige voorpagina
werd gehaald.
In de resultaten van de club is de
laatste paar jaar een stijgende lijn
zichtbaar. Frank heeft ook andere tijden meegemaakt. In een interview met de Keuken Kampioen
Divisie zegt Frank: ,,Er is een periode geweest dat het heel slecht
ging met de club. Er was een samenwerking nodig met AZ, we
kregen spelers en trainers van
hen. We trainden bij amateurclub
Stormvogels, er was niks mogelijk. We stonden hier op een gegeven moment met vijf spelers

Het zal u niet ontgaan zijn. Door
de ontwikkelingen rondom het
covid-19 virus is er besloten om
de komende periode geen publiek toe te laten in de stadions
en bij het amateurvoetbal. Een
maatregel die alle voetballiefhebbers treft, maar wij zijn ons bij de
Witte Leeuwen bewust van het
feit dat wij er met zijn allen aan
willen meewerken om het virus
gezamenlijk te verslaan. De maatregelen treffen Telstar vooralsnog
met één thuiswedstrijd die zonder publiek zal worden gespeeld.
Op 10 oktober ontvangt Telstar
TOP Oss in Velsen-Zuid.

telt algemeen directeur Pieter de
Waard. ,,Met de voortzetting van
-Telstar ongezien de Beste- onderschrijven wij onze uitgangspunten.’’ Afsluitend meent hij dat:
,,Samen met Telstar een goed
doel steunen een ideale manier is
om je warme voetbalhart niet alleen betrokken maar ook onverschrokken te laten zijn.’’

Over het eerste goede doel hoefde Pieter niet lang na te denken.
,,De vader van onze medewerker
Dennis, Piet, is ernstig ziek. Piet
is al meer dan 30 jaar pleegvader geweest voor veel kinderen
en zou nu graag nog het een en
Eerder dit seizoen brachten wij ander met zijn gezin willen doen.
u Telstar ongezien de beste, en Via onze actie hopen wij voldoendaar voegen wij nu een nieuw de geld binnen te halen om Piet,
hoofdstuk aan toe. Vanaf nu star- de pleegkindjes en de rest van
ten wij met virtuele kaartverkoop het gezin nog een mooie tijd te
voor de thuiswedstrijd tegen TOP bezorgen. Het grijpt ons erg aan
Oss. Voor slechts 1,63 euro be- binnen de club.”
machtig jij een kaartje en mag jij
je officieel toeschouwer noemen Hoe kunt u bijdragen?
van de wedstrijd waar je toch ei- Vanaf nu is de verkoop voor degenlijk niet bij mocht zijn. Maar jij, ze unieke wedstrijd gestart. Via
jij was er toch een soort van bij. www.telstarfanshop.nl kunt u
Met een uitverkocht Telstar stadi- zoveel kaarten kopen als u maar
on hopen wij de spelers een ex- wilt voor slechts 1,63 euro per
tra boost te geven, maar hopen stuk. Naast dat u het goede doel
wij vooral om hen een steuntje steunt, maakt u ook kans op uniete geven die dat nodig hebben. ke prijzen. Een gedragen wedBij elke thuiswedstrijd die zon- strijdshirt, een Fox Sports goodieder publiek gespeeld wordt zul- pakket maar ook zullen wij vijf
len wij een sociaal doel aan de ac- supporters uitkiezen die digitaal
tie verbinden. 100% van de op- bij de voorbespreking zullen zijn
brengsten zal naar het gekozen en één supporter neemt zelfs didoel gaan waarmee jullie zowel gitaal plaats op de bank tijdens
de Witte Leeuwen als het betref- de wedstrijd. Typisch Telstar!
fende goede doel steunen.
Wacht niet, ga snel naar www.tel,,De Witte Leeuwen hebben -be- starfanshop.nl en bestel uw kaartrokken en onverschrokken- ten. Telstar ongezien de beste, en
hoog in het vaandel staan’’’ ver- de warmste!

op het veld. Ik sta wat dat betreft
nergens meer van te kijken. Dat
waren de jaren waarin ik dacht:
is dit het betaald voetbal waar
ik altijd voor ging? Het moment
dat ik daar echt over ging nadenken, ging het alweer beter met
de club.” Het unieke karakter van
de club heeft Telstar overeind gehouden, stelt Frank.
Ook op 35-jarige leeftijd is Mister Telstar nog altijd topfit. Mede
door zijn expertise op het gebied
van voeding. Frank stelt dat zijn
kennis over voeding eraan heeft
bijgedragen dat hij in het inmiddels late stadium van zijn voetbalcarrière conditioneel en fysiek
nog steeds niet onderdoet voor
de jonge Witte Leeuwen om hem
heen.
Frank heeft heldere toekomstplannen. Zo is hij naast speler van
Telstar ook nog trainer bij de jeugd
van Ajax. Hij hoopt in de toekomst
als trainer nog vele mooie avonturen te mogen beleven. Voorlopig
echter blijft Frank gefocust op het
seizoen 2020/2021 en is het laatste hoofdstuk in de actieve voetbalcarrière van deze Witte Leeuw
nog niet geschreven.
Als club zijn wij enorm trots dat
we Frank Korpershoek nu Mister
Telstar mogen noemen. Met deze prachtige mijlpaal zal Frank
voor altijd verbonden zijn en blijven aan onze rijke clubgeschiedenis. (Tekst: Max Gelaudie, foto:
Piet Bliek met een van zijn pleegkinderen. (Foto: aangeleverd)
Ron Pichel)
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NIEUWS van de voetbalvelden
De ware fans

Stormvogels zet ook
Reiger Boys overtuigend opzij

Driehuis - Op de Waterloolaan
stonden zaterdagmiddag toeschouwers te genieten van een
wedstrijd van voetbalvereniging
V.V. Waterloo. Het regende aanvankelijk een beetje, maar gaandeweg begon het te gieten. Toch
lieten de toeschouwers zich niet
tegenhouden door al die nattigheid. Wat bijzonder is aan de situatie, is dat men door de aangescherpte coronamaatregelen
voorlopig niet als supporters op
de tribunes mag meeleven met
een wedstrijd. Zodoende bleef dit
koppeltje toeschouwers keurig
buiten het voetbalterrein en genoot achter het hek op het grasveld naast de openbare weg. Met
al dat water uit de lucht en in de
verte de voetbalwedstrijd zien,
dan ben je toch zeker wel een ware fan. (Arita Immerzeel)

die Springer op maat bediende
en met een harde schuiver verraste hij doelman Stoop die de natte bal niet onder controle kon krijgen, 2-0.

Melle Springer voelt zich als een vis in het water bij Stormvogels, hij heeft
reeds driemaal gescoord. (Foto: Dieter van Laar)
IJmuiden - Na veertien dagen
geleden HCSC met 5-1 verslagen te hebben, slaagde Stormvogels er tegen Reiger Boys uit
Heerhugowaard opnieuw in
het duel winnend af te sluiten
en weer met goed voetbal werd
er vijfmaal gescoord. Echter, nu
kregen de Vogels drie doelpunten tegen.
Na een riante voorsprong van 3-0
nam Stormvogels in de tweede
helft wat gas terug waardoor Reiger Boys driemaal tot scoren kon
komen. Omdat het team van trainer Sjaak Lettinga dit tweemaal
deed, werd de eindstand 5-3.
Na een aftastend begin kreeg
Stormvigels vanaf de tiende minuur meer grip op de wedstrijd en
in de 13de minuut verscheen Patrick Krop na een combinatie met
Melle Springer, de strateeg op het
middenveld, alleen voor doelman

Jorrit Stoop die met zijn voet redding kon brengen. Deze redding
was uitstel van executie, want
twee minuten later was het toch
raak. Op rechts werd José Leone
de diepte ingestuurd en in volle ren vloog hij het strafschopgebied binnen, maar zijn voorzet werd door Jordy Wijdenes tot
hoekschop verwerkt; Springer
nam deze vervolgens kort richting Krop die de bal hoog voor
het doel kon slingeren precies
op het hoofd van verdediger Kay
Keus en met een keiharde kopbal werd doelman Stoop voor het
eerst het nakijken gegeven, 1-0.
Met een hoog tempo bleef Stormvogels haar tegenstander onder
druk zetten en kleine tot grote
kansen volgden elkaar op.
Vanaf rechts was Stormvogels
heel gevaarlijk en na vele schijven belandde in de 30ste minuut
de bal voor de voeten van Leone

SVIJ Zaterdag 1 wint weer
IJmuiden - Het was niet het allerlekkerste weer deze zaterdag
voor een potje voetbal, maar ondanks de vele regen werd er gewoon gevoetbald in Haarlem.
Eerdere resultaten tegen Haarlem-Kennemerland waren niet
in het voordeel van SVIJ. Zou het
dan eindelijk wel lukken om deze
keer van HK te winnen? SVIJ begon met volle moed aan de wedstrijd en zette een aantal aanvallen op die nog niet een doelpunt
opleverden. Pas in de 37e minuut
kon Alex Barzilay de bal via de rug
van een verdediger in het doel
van de Haarlemmers krijgen. Eindelijk, want als het te lang zou duren voordat SVIJ kon scoren zou
het een stuk moeilijker worden

om de thuisploeg op de knieën
te krijgen. Vlak voor de rust kwam
SVIJ nog zelfs op 0-2 door weer
Alex Barzilay, Mitchel Geeven
kopte de bal nog maar deze was
al over de lijn.
De tweede helft ging SVIJ door
om de score te verhogen, in de
54e minuut mocht Alex Barzilay zijn derde treffer van de wedstrijd noteren. HK bracht de spanning nog eventjes terug om na 66
minuten ook te scoren. Mitchel
Geeven kon toch ook zijn doelpuntje meepikken in de 70e minuut met een heerlijke stift. In de
extra tijd kreeg HK nog een paar
kansen waarvan er nog één tot
doelpunt omgezet kon worden in
de 91e minuut.

Negen minuten later was het Patrick Krop die met het hoofd een
hoekschop van linkerspits Arno
Apetz verzilverde, 3-0. Een riante
voorsprong en in het achterhoofd
de vastgestelde inhaalderby tegen IJmuiden die vier dagen later
op het programma staat, waren
de hoofdredenen, dat Stormvogels in de tweede helft wat gas terugnam en daar profiteerde Reiger Boys in de achtste minuut na
rust van: op aangeven van Floyd
Groet passeerde Jordy Wijdenes
doelman Floris Serné, 3-1.
In de 64ste minuut vergrootte
de Vogels haar voorsprong: een
heel verre uittrap van doelman
Serné werd een prooi van Leone die door Luuk Pel in de ogen
van de jeugdige en goed leidende scheidsrechter Jordy Schaft
een overtreding op hem maakte; vanaf 18 meter schoot Krop
de bal over de muur en langs een
verbouwereerde doelman Stoop,
4-1.
Met ruim een kwartier op de klok
ontving invaller Daan Prins een
voorzet van Diederik Luiken en
zijn inzet trof doel omdat doelman Serné de natte bal liet glippen, 4-2. Vijf minuten later kreeg
Leone loon naar werken door een
verre dieptepass van invaller Deo
Sinduhije met een krachtig diagonaal schot af te ronden, 5-2. Het
slotakkoord was voor Reiger Boys:
met een afstandsschot bracht Dave van Dekken de eindstand een
minuut voor tijd op 5-3.
Zaterdag om 16.00 uur staat de
uitwedstrijd tegen Beverwijk op
het programma.

Na 95 minuten was de wedstrijd
voorbij en zegevierde SVIJ met 9
punten uit 3 wedstrijden. Weer
een geweldige prestatie van dit
team dat als een speer uit de
startblokken is gekomen. Komende zaterdag gaan ze verder met
een thuiswedstrijd tegen DSK.
Opstelling (4-4-2 ruit): 1. Remy
Heruer; 2. Mitchell Bruinink (65e
17.Jeffrey Heijne), 8.Leon Plug, 23.
Yassine Al-Sidi Yahia, 4. Nick Keus;
6. Nabil Hussein, 16. Gillian Chen
(65e 7. Didier de Bie), 14. Tim
Mensink (76e 22.Hassan Al Ikaili),
10. Patrick Bruinink; 19. Alex Barzilay, 9. Mitchel Geeven.

Velsen - Bezoek van SDO.
Vreemd, zo’n wedstrijd zonder
publiek met een gesloten kantine. Het is niet anders. Vorig seizoen werd twee maal gewonnen
van de Bussumers en na de prima
prestatie van vorige week tegen
Be Quick, wie weet...
Zonder de geblesseerden Daniël
Zuiverloon, Mischa Plug en Guillermo Pengel moest Velsen het
zien te klaren. Gelukkig beschikt
trainer Jan Nederburgh over een
ruime selectie. Bij een straffe
zuidwester startte SDO zeer fanatiek en Velsen had het daar moeilijk mee. Een pegel van Jesse van
Volg SVIJ Zaterdag 1 ook op Face- Huisstede op Yorinn Albers had
gelukkig nog niet de juiste richbook. (Marco Wigchert)
ting. Aan de andere kant werd
een vrije trap van Marc Kloosterboer net niet goed geraakt door
Frencel Lewis. Ondanks het veldgespannen en het team gaat zich overwicht van de bezoekers
in eerste instantie richten op het was de volgende kans voor Velbehalen van een periodetitel. Te- sen: een kopbal van weer Frengen Swift thuis werd enkele weken geleden echter geheel onnodig verloren, maar tegen Ilpendam liet het team zien waartoe ze
in staat is (0-5). Beemster was afgelopen zondag de volgende tegenstander en gezien de uitsla- Velsen-Zuid - Het valt in deze
gen van deze ploeg was het de tijd niet mee om een voetballer
verwachting dat VSV flink aan het te zijn. Met alle nieuwe regels die
doelsaldo zou kunnen gaan wer- steeds veranderen. Ervoor zorgen
ken. Met een 6-0 eindstand, met dat je al omgekleed bij de verenidoelpunten van Denzel Meijer ging aankomt. De zorgen van het
(2x) Moreno Blom (2x) Tim Sewalt bestuur om alles maar even te reen Bram Hillenaar, was dit aardig gelen, er komt een dagtaak bij en
gelukt, al zou met wat meer con- dit voor een vrijwilliger. Dit zijn
centratie een uitslag met dubbe- tropenmaanden geweest voor
le cijfers zeker mogelijk zijn ge- sommigen bij de club. Maar er zal
weest. As zondag gaat VSV bij het gevoetbald worden en als iedernog ongeslagen Purmerend op een zich dan aan de regels houdt
bezoek en wil VSV dit seizoen pot- en al van te voren leest wat de beten gaan breken dan zal overwin- doeling is scheelt dat al heel veel.
Het voetbal gaat door, in de ochning daar gewenst zijn.

VSV laat tegenstanders kansloos

Velserbroek - Zowel de zaterdag als de zondag 1 van VSV
zetten dit seizoen hoog in,
waarbij de zaterdag 1 voor het
kampioenschap gaat en de zondag 1 zich in eerste instantie
op een prijs richt. Beide teams
hebben dit seizoen echter al
punten gemorst en het is zaak
om nu een goede reeks neer te
zetten.
Het toeval wilde dat beide team
dit weekend tegen nog puntloze
tegenstanders moesten aantreden en op papier dus een eenvoudig programma hadden. Terrasvogels was voor de zaterdag 1 de tegenstander en vanaf de aftrap
was wel duidelijk dat dit team
ook tegen VSV geen potten zou
gaan breken. Het verschil werd
met doelpunten van Justin Kunst,
Max Hummel en Roy de Wit al in
de eerste helft gemaakt en daar-

mee was de wedstrijd gespeel (30). As zaterdag moet VSV bij middenmoter Jong Hercules op bezoek en daar zal VSV moeten tonen of zij inderdaad de gedoodverfde titelkandidaat zijn.

Bij de zondag 1 zijn Tim Sewalt
en Denzel Meijer weer op het oude nest teruggekeerd en Malcolm
Meijer heeft zich ook weer bij de
selectie aangesloten, zodat kan
worden gesteld dat de selectie
van VSV, in de breedte sterker is
geworden. Vorig seizoen moest
VSV met een derde plaats het seizoen wegens Corona vroegtijdig beëindigen en zijn dit seizoen
weer van West II naar West I overgeheveld. Deze competitie is aanzienlijk sterker als in West II, zodat VSV flink aan de bak moet om
de prestatie van vorig seizoen te
evenaren. De verwachtingen zijn
met de versterkingen echter hoog

Velsen weigert te verliezen

cel ging net naast gevolgd door
een schot van Bastiaan Scholten dat gekraakt werd. Het overwicht van SDO leverde geen echte scoringskansen op: de meeste duels werden op het middenveld uitgevochten. Op slag van
rust deed Velsen weer even van
zich spreken: Frencel Lewis zette
voor en via Angelo Beck en een
verdediger verdween de bal miraculeus in het doel: 1-0. Een stomverbaasd SDO moest toezien hoe
Velsen met een niet verdiende
voorsprong richting thee ging.

uit alle macht de gelijkmaker te
scoren maar de defensie van de
thuisploeg gaf geen krimp. Het
hele team streed trouwens voor
wat het waard was zonder vandaag overigens tot goed voetbal
te komen. Wel kopte Marc Kloosterboer nog een keer hoog opspringend op de paal na een voorzet van Tom Kok. Meteen daarna
was het zelfs raak: Frencel Lewis
prikte de bal in de verre hoek na
een vrije trap van Angelo. 2-0. Ondanks een goede wedstrijd moesten de mannen van trainer Koen
Janssen toch gedesillusioneerd
Direct na de rust redde Yorinn Al- terug naar Bussum. Voetbal is inbers uitstekend en deed Velsen derdaad niet altijd eerlijk.
pas na een kwartier weer van zich
horen: Stijn van de Voort schoot Velsen staat nu gedeeld boven
net naast na een assist van Marc. aan. Volgende week wacht Houdt
SDO antwoordde met een verre Braef Stand (HBS). Ooit luisterde
ingooi van Joost Heerschop en Velsen naar die naam. Ook wat
een kopbal van Aron Klaassen (de dat betreft wordt het interessant
broer van). Yorinn Albers bleek in Den Haag. (Foto: Frans van der
ook nu paraat. SDO probeerde Horst)

Punt voor VV IJmuiden
tend weer veel kinderen op de
velden allemaal met 1 doel: lekker voetballen. En dit gebeurde
ook afgelopen zaterdag en hoe
later het werd, hoe ouder de kinderen en hoe minder ouders er
mee kwamen.

nu een punt mee naar huis nemen. Dit hadden er eigenlijk 3
moeten zijn na al die kansen. De
mensen die geteld hadden kwamen op 10 grote kansen uit. Dan
zou je toch denken dat zijn er genoeg om één wedstrijd te winnen, maar helaas. De 1-1 stond
na 90 minuten op het scorebord.
Het tweede ging wel met 3 punten weg, de 1-3 was een mooie
opsteker.

Zo kwamen de senioren ook naar
het complex, met enige moeite
met de regels, maar voetballen
konden ze. En dit gebeurde ook
zowel bij IJmuiden als uit. De eerste twee teams speelden bij DEM. Zaterdag speelt het eerste thuis
Waar verleden jaar nog werd ver- om 14.30uur. Maar blijf thuis, er
loren door het eerste konden ze zijn geen toeschouwers welkom.

