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Deal met Greenpeace
IJmuiden - Parlevliet 
& Van der Plas, Corne-
lis Vrolijk en W. van der 
Zwan gaan zich samen 
met Greenpeace inzetten 
voor duurzame visserij op 
onder meer haring en ma-
kreel en een gezonde ba-
lans tussen visserij en 
zeenatuur.

,,Dit is een mooie stap in de 
richting van duurzame vis-
serij”, aldus Sylvia Borren, 
directeur van Greenpeace. 
,,We hebben onder meer af-
gesproken om de Noordpool 
en Zuidpool niet te bevis-
sen. Ook als het gaat om be-
ter beheer van de pelagische 
visbestanden trekken we sa-
men op.”
Greenpeace en de Pelagic 
Freezer-trawler Associati-
on, waarin de drie visbedrij-

ven zijn verenigd, hebben in 
het verleden lijnrecht tegen-
over elkaar gestaan. Borren: 
,,Met deze nieuwe afspraken 
hopen we structureel meer 
vooruitgang te boeken. Wij 
staan de PFA graag bij om te 
komen tot een verdere ver-
duurzaming van de pelagi-
sche visserij.”
,,Het is uniek in de wereld dat 
we dit samen hebben opge-
pakt als sector en als Green-
peace”, stelt Gerard van Bals-
foort van de PFA. ,,Er liggen 
goede gezamenlijke afspra-
ken over bijvoorbeeld de 
verzameling van data en de 
aanpak van duurzaam visse-
rijbeheer in West Afrika. Ik 
zie dit als erkenning voor on-
ze inspanningen en voor de 
ambities die we nu uitspre-
ken voor verdere verduurza-
ming in de toekomst. Dit is 

in het belang van vissers, de 
natuur en een duurzame toe-
komst.”
De afspraken leggen een be-
langrijke basis voor verduur-
zaming van de pelagische 
visserij. Zo is afgesproken 
om de visserij-activiteiten 
van de PFA niet verder uit te 
breiden in de wateren rond-
om vrijgekomen gebieden in 
de Noordpool en weg te blij-
ven uit het Zuidpoolgebied, 
om samen op te trekken voor 
een verbetering van het regi-
onale visserijbeheer (onder 
andere West Afrika), om we-
tenschappelijke gegevens te 
verzamelen en om bijvangst 
te vermijden.
De PFA en Greenpeace gaan 
een permanente dialoog aan 
over de gemaakte afspraken. 
De looptijd van de afspraken 
is tien jaar.

Santpoort-Noord - On-
der grote belangstel-
ling is zaterdag het nieu-
we clubhuis van atletiek-
vereniging Suomi offi ci-
eel geopend door wet-
houder Annette Baerveldt 
en oud-lid Olga Comman-
deur. Vervolgens is on-
der het genot van een glas 
prosecco geproost op het 
75-jarig jubileum van de 
vereniging.

De feestelijke dag startte 
met een obstacle run voor de 
jeugd. Luid joelend klommen 
en renden de kinderen over 
het door PuurFit en AV Suo-

mi opgezette circuit. Alsof 
dat niet genoeg was, deden 
de Suomi pupillen een atle-
tiek estafette en droegen on-
der begeleiding van trainster 
Roseanne Dekker het esta-
fette stokje met sleutel over 
aan Olga Commandeur. Sa-
men met wethouder Annette 
Baerveldt wisten zij de deur 
van het nieuwe clubhuis te 
openen.
De sfeer zat er goed in de-
ze dag. Op het terras haal-
den vele aanwezigen herin-
neringen op aan hun spor-
tieve verleden bij AV Suo-
mi. Ook bekeken zij met be-
wondering de metamorfose 

die het clubhuis heeft onder-
gaan: het vele daglicht, de 
frisse aankleding, de uitbrei-
ding met een krachthonk. 
Veel lovende woorden waren 
er over het nieuwe clubhuis 
dat klaar is voor de toekomst.
Aan het einde van de mid-
dag werd voor de smulpa-
pen de barbecue aangesto-
ken om daarna zoet te eindi-
gen met vers schep-ijs. Ter-
wijl het in de avond kouder 
en regenachtiger werd, gin-
gen de meer dan 130 gas-
ten naar binnen om tot in de 
vroege uurtjes het jubileum 
dansend af te sluiten. (foto: 
Friso Huizinga)

Nieuwe clubhuis geopend

IJmuiden - Met in gedach-
ten het thema van IJmui-
den Rauw aan Zee vol-
tooit Amsterdam Street 
Art op 10 en 11 septem-
ber een kunstwerk aan de 
oude vishal op de Halka-
de.

De ondernemers van Les 
Halles organiseren tegelij-
kertijd een foodtruck-eve-
nement. Daarnaast zal het 
bij de winkels bol staan van 
demonstraties.
Het idee van Sige Bart wordt 
ondersteund door niet al-
leen Amsterdam Street Art, 
maar ook door de gemeen-
te Velsen, Zeehaven IJmui-
den, Rigo Verffabriek en de 
IJmuidense kunstenaar Ge-
rard Schol.
‘De ruwe parel IJmuiden’, 

zoals ASA-coördinator Lars 
Brehm, het noemt, heeft de 
Halkade samen met een 
groep kunstenaars de uit-
straling gegeven die het ver-
dient. Zie ook de Facebook-
pagina  Art at the Harbour. 
(foto: Reinder Weidijk)
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Door Erik Baalbergen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Bij de splitsing van de Velser-
duinweg en de Rembrandt-
laan staat de Goede Herder-
kerk. Hoewel het markan-
te gebouw bijna 70 jaar in-
derdaad de functie van kerk 
heeft vervuld en vele kerk-
gaande IJmuidenaren onder-
dak heeft geboden, biedt het 
thans woonruimte in de vorm 
van appartementen.
De Goede Herderkerk werd in 
1933 ontworpen door de Am-
sterdamse architect F.B. Jant-
zen in Amsterdamse School-
stijl en een jaar later gebouwd 
in opdracht van de Neder-
lands Hervormde Gemeente 
te IJmuiden-Oost. Deze ge-
meente huisde tot die tijd in 
een te klein geworden nood-
gebouw aan de Kalverstraat. 
De eerste steen van de Goede 
Herderkerk werd in 1934 ge-
legd door jhr. mr. J.W.G. Bo-
reel van Hogelanden. De fa-
milie Boreel was eigenaar van 
het grondgebied van de voor-
malige buitenplaats Velser-
duin waarop de omliggen-
de Schildersbuurt vanaf 1926 
was ontwikkeld. De kerk, ge-
bouwd op een opvallend punt 
in de wijk werd gezien als 
sluitstuk van de wijk.
De Goede Herderkerk werd 
op 21 december 1934 in ge-
bruik genomen. In de Twee-
de Wereldoorlog dreigde de 

kerk gesloopt te worden in 
opdracht van de Duitsers 
ter verkrijging van schoots-
veld. De iets ten noorden van 
de kerk aan de Velserduin-
weg gelegen Gereformeerde 
Kerk en andere bebouwing 
werden inderdaad gesloopt, 
maar de Goede Herderkerk 
en de erachter gelegen pas-
torie bleven gespaard.
Vanaf de jaren zeventig van 
de twintigste eeuw gingen 
de hervormden van de Goede 
Herderkerk steeds intensie-
ver samenwerken met de ge-
reformeerden van de Bethel-
kerk op de hoek van de Hee-
renduinweg en de Zeeweg. 
Door terugloop van het aan-
tal kerkleden en de zondagse 
kerkgang raakten in de loop 
der jaren kerken overbodig. 
Tijdens een restauratie van 
de (ook hervormde) Engel-
munduskerk in Oud-Velsen 
werd er gezamenlijk gekerkt 
in de Goede Herderkerk.  
Vanwege het verminderd 
aantal kerkgangers en de 
hoge kosten verbonden aan 
een nodige restauratie van 
de Goede Herderkerk werd 
besloten om deze te sluiten. 
Op 18 april 2004 werd de al-
lerlaatste dienst in de Goede 
Herderkerk gehouden. Sinds-
dien komen de leden samen 
in de Engelmunduskerk in 
Oud-Velsen.
Het gebouw werd verkocht 
een projectontwikkelaar, die 
het kerkgebouw ombouwde 
tot zeven appartementen. 
Het uiterlijk van de Goede 
Herder bleef zoveel mogelijk 
behouden maar het inwendi-
ge werd in zeven plakken ver-
deeld.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

44ste spirituele beurs 
van Nicky’s Place

Haarlem - Op zaterdag 10 
en 11 september van 11.00 
tot 17.00 uur vindt in trefpunt 
’t Trionk de 44ste spirituele 
beurs plaats van Nicky’s Pla-
ce.
Het selecteren van het deel-
nemers wordt door Nicole 
van Olderen met veel zorg-
vuldigheid uitgevoerd. Daar-
door is de sfeer en de ener-
gie van deze beurs zeer ont-
spannen! Veel bezoekers blij-

ven langer dan gepland. 
De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, magne-
tiseurs, kaartleggers, mas-
seurs en paragnosten heb-
ben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritu-
ele wereld. De beurs brengt 
weer veel prominente namen 
bij elkaar, waaronder Brigit-
te Hanemann, Patricia Sluis, 
Anna Macaré, Tino Fiorel-
li, Olaf Meckel, Frank van der 
Pauw Kraan en Mia Macke.
De toegang voor een dag be-
draagt 6 euro en voor twee 
dagen 9 euro. Op zaterdag 
twee gratis activiteiten. Ken-
nismakingsconsulten kosten 
maximaal 15 euro. 
De beurs vindt plaats in tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Zie ook www.nickysplace.nl 
of bel 06-41041509.

IJmuiden - Op 8 september 
bestaat Zangstudio Velsen aan 
Kennemerlaan 218a alweer 2 
jaar en dat willen ze vieren. De 
hele maand september kunt 
u daarom een tienrittenkaart 
aanschaffen met korting. Zie 
voor meer informatie de web-
site of Facebook.
Omdat IJmuiden/Velsen een 
culturele broedplaats van ta-
lent lijkt te zijn groeien de 
Zangstudio uit zijn voegen. 
Daarom kondigen ze vol trots 
aan dat ze een extra docent 
hebben, en wel de ook uit Vel-
sen afkomstige Maarten Re-
deker. Maarten is in 2015 af-
gestudeerd van het conserva-
torium Codarts in Rotterdam. 
Maarten is altijd al bezig ge-
weest met muziek en thea-
ter. Op 9-jarige leeftijd zet-
te hij z’n eerste stapjes op de 
vloer van de stadsschouwburg 
Velsen en besloot daar nooit 
meer vanaf te willen. Zo toer-

de hij door Nederland met de 
Nederlandse musicalproductie 
‘de Jantjes’ en speelde hij Si-
mon in de door Daniel Cohen 
geregisseerde versie van Jes-
us Christ Superstar. Afgelopen 
seizoen was hij te zien in een 
bewerkte versie van Oliver en 
momenteel toert hij solo door 
Nederland met de voorstelling 
‘Tommie en Tom Poes’. 
Verder zingt hij sinds 2014 als 
eerste tenor bij The Jukebox 
Boys. Naast zijn uitvoerende 
carrière richt hij zich als zang-
docent op de lespraktijk en 
heeft hij binnen zijn opleiding 
de educatie minor afgerond.
Net als Mieke staat Maarten 
dus met één been in het vak, 
met het andere been geeft hij, 
vol passie, les. Voor de roosters 
van Mieke en Maarten kunt u 
terecht op www.zangstudio-
velsen.nl. Mailen kan naar in-
fo@zangstudiovelsen.nl of 06-
15266933.
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Uitdeuken voor 25 euro
Kleine deukjes 

herstellen bij Kasius
Velserbroek - Op vrijdag 30 
september organiseert Kasius 
Autoschade in Velserbroek, 
na het grote succes van eer-
dere acties, opnieuw een 
speciale actiedag om kleine 
deukjes te laten verwijderen.
Alleen op deze dag kan dat 
vervelende deukje dan tegen 
een zeer aantrekkelijke prijs 
hersteld worden, klaar terwijl 
de klant wacht. Kasius Au-
toschade  staat met een ge-
specialiseerd team klaar om 
deukjes, ter grootte van maxi-
maal een 2 euro munt, direct 
te verhelpen, zonder spuiten. 
Heeft u een grotere deuk in 
uw auto, dan kunt u uiteraard 
ook altijd bij ons terecht voor 
een scherpe offerte. Van 13.00 
tot 17.00 uur staan de deuren 
open. Iedereen is van harte 
welkom! 

Normaliter kost het herstel-
len van een kleine deuk veel 
meer, maar door het bundelen 
kan dit nu veel goedkoper. Uw 
voordeel is 50% ten opzichte 
van de normale prijs. Aanmel-
den via 023-5376652
Kasius Autoschade in de Vel-
serbroek is al vele jaren een 
begrip in de regio. Wekelijks  
worden er meer dan 35 auto-
schade’s hersteld. Zowel voor 
de particuliere als zakelijke 
markt. Kasius heeft samen-
werkingsovereenkomsten 
met onder andere Achmea, 
Topherstel en Schadegarant.  
Kasius  maakt onderdeel 
uit van de Reco Autoscha-
de Groep met totaal 11 vesti-
gingen, waarvan de meeste in 
de regio Kennemerland. Een 
maakt deel uit van de lande-
lijke keten Schadenet. 

Open dag Hippisch 
Centrum Velsen

Velsen-Zuid - Kom op zon-
dag 18 september met het 
hele gezin naar de Open Ma-
negedagen op Hippisch Cen-
trum Velsen gelegen aan de 
Driehuizerkerkweg 13 in Vel-
sen-Zuid (prachtig gelegen 
tussen de parken Velser-
beek en Beeckestijn) en stap 
in de wereld van het paard! 
De open dag is van 10.00 tot 
17.00 uur en gratis toeganke-
lijk voor iedereen.
Deze dag is een prima gele-
genheid om de sfeer te ko-
men proeven op uw plaatse-
lijke FNRS-manege. De ei-
genaren en de gecertifi ceer-
de instructeurs van Hippisch 
Centrum Velsen zijn aanwe-
zig om toelichting te geven 
over het bedrijf, de lessen en 
de mogelijkheden om op een 
leuke en veilige manier te le-
ren paardrijden. 
Kinderen en ouders kunnen 
in dit weekend op een laag-
drempelige manier kennis 
maken met pony’s en paar-
den en alles wat erbij komt 
kijken. Kortom: een geweldig 
dagje uit voor het hele gezin.
De Open Manegedagen zijn 
in het eerste weekend van 
de Nationale Sportweek, een 
initiatief van NOC*NSF om 
sporten en bewegen te pro-
moten. Tijdens deze week 
openen honderden sport-
clubs, sportbonden, ge-
meenten en andere organi-
saties hun deuren en verzor-
gen ze sportclinics, toernooi-
en en demonstraties. Hip-
pisch Centrum Velsen is aan-
gesloten bij de Federatie van 
Nederlandse Ruitersportcen-
tra, de FNRS. FNRS-direc-
teur Haike Blaauw: ,,Paard-

rijden brengt kinderen zoveel 
meer dan alleen een uur-
tje sporten. Beweging, na-
tuur, dieren, en dat gezellig 
met gelijkgezinden. Het kan 
allemaal op de manege. Ik 
zou iedere ouder aanraden 
om met de kinderen naar de 
Open Manegedagen te ko-
men en eens te ervaren hoe 
leuk en veelzijdig de paar-
densport is.” De FNRS con-
troleert de aangesloten be-
drijven regelmatig op kwali-
teit en veiligheid, zodat kin-
deren op een verantwoorde 
manier leren paardrijden. Op 
FNRS-maneges wordt er les-
gegeven volgens de uitgeba-
lanceerde en veelzijdige rui-
teropleiding van de KNHS, 
zodat kinderen op een leuke 
manier kennismaken met de 
paardensport. Anton Binnen-
mars, directeur van de KNHS, 
vertelt: ,,Paardrijden betekent 
naast gezonde beweging ook 
contact met dieren. Iets dat 
niet meer zo vanzelfsprekend 
is in onze samenleving. Ver-
schillende onderzoeken heb-
ben inmiddels bewezen dat 
de omgang met paarden de 
positieve ontwikkeling van 
kinderen bevordert. Vergele-
ken met niet-ruiters voelen 
paardensporters zich meer 
verbonden met de natuur, 
zijn ze emotioneel stabieler 
en creatiever. 
Daarnaast leert het paardrij-
den en de omgang met paar-
den de kinderen zelf ver-
antwoordelijkheid te nemen 
en duidelijk en met geduld 
te communiceren. Ze zijn 
vastberaden, zelfverzekerd, 
stressbestendig en zorgvul-
dig.”

Kaiken exclusief bij wijnhuis Ten Bilt
Santpoort-Noord - Kom za-
terdag 17 september tussen 
12.00 en 17.00 uur naar Wijn-
huis Ten Bilt om het ware ka-
rakter, de elegantie en ex-
pressie van de wijnen van Ka-
iken te proeven. Deze wijnen 
behoren tot de top van de 
nieuwe wereldwijnen en wor-
den geëxporteerd naar ruim 
25 landen. 
Thomas Marconetti de wijn-
maker van Kaiken is zelf aan-
wezig om u alles te vertellen 
over deze prachtige serie wij-
nen. Uiteraard is de toegang 
geheel gratis en profi teert u 
zaterdag de 17e van leuke 
aanbiedingen op deze wijnen.
Sinds enkele maanden is Ten 
Bilt exclusief verkoopadres 
voor dit prestigieuze wijnhuis 
uit Mendoza, Argentinië. Aan 
het roer van dit in 2001 op-

gerichte wijnbedrijf staat Au-
relio Montes, een van de be-
roemdste wijnmakers van 
Chili.
Het symbool van Kaiken Wi-
nes is een ganzensoort ge-
naamd cauquén (de grijs-
kopgans), die inheems is aan 
Patagonië. Het had niet be-
ter gekozen kunnen worden 
door de Chileense familie 
Montes, want ook zij vliegen 
met gemak van Chili naar Ar-
gentinië, en weer terug.
Eind jaren ’90 vloog Aurelio 
Sr. met zijn zoon Aurelio Jr. 
over de Andes, naar Mendo-
za, al tijden het beloofde land 
van de Argentijnse wijnbouw. 
Daar vonden ze een oude 
winery in Vistalba, een deel 
van Luján de Cuyo, de eer-
ste beschermde herkomst-
benaming van de Argentijnse 

wijnbouw (1993). 
De oude wijnmakerij is groot, 
en bestaat uit meerdere pan-
den, waar eertijds niet al-
leen bulkwijn voor de thuis-
markt werd gemaakt, maar 
ook olijfolie en wijnsteen-
zuur. De grote betonnen cu-
ves zijn prima geschikt voor 
goede eigentijdse wijnen, en 
voor de rest worden de ruim-
tes langzaam maar zeker om-
gebouwd. Over een paar jaar 
moet er een volledig modern 
uitgeruste wijnmakerij staan, 
met een historisch uiterlijk, 
maar een eigentijds innerlijk.
Aurelio Montes jr. leidt Kai-
ken Wines tegenwoordig, hij 
is ervoor in Mendoza gaan 
wonen. Hij is echter de eni-
ge Chileen, verder werken er 
alleen maar Argentijnen, een 
bewuste keuze van Montes.

Mountain-
bikerace

Velsen-Zuid - Zondag 11 
september nemen Downhill-
mountainbikers vanuit heel 
Nederland het tegen elkaar op 
in de vierde ronde van de Mini 
Downhill Cup 2016 in Spaarn-
woude. Het doel van de deel-
nemers is zo hard mogelijk 
naar beneden te rijden over 
obstakels als rotsen, wortels, 
schansen en door bochten en 
kuilen. Deze ‘obstacle run’ voor 
mountainbikers wordt gehou-
den op de baan van Bikepark 
Spaarnwoude bij SnowPlanet. 
Voor de race wordt alles uit de 
kast gehaald om het de bikers 
zo moeilijk mogelijk te maken. 
De toeschouwers daarente-
gen kunnen vanaf het terras 
van SnowPlanet genieten van 
live commentaar op de wed-
strijd en de downhillers over 
de fi nishline zien springen. 
Een fantastische dag dus voor 
mountainbikers, fi etsliefheb-
bers, waaghalzen en alle an-
dere mensen die van actie en 
spektakel houden. Zondag 11 
september is het programma 
als volgt: training vanaf 10.00 
uur; Run 1 start om 12.15 uur, 
Run 2 om 15.15 uur. De fi nale 
is om 17.15 uur.   

Velsen – De collecteweek 
KWF is in volle gang en duurt 
tot en met zaterdag 10 sep-
tember. 325 collectanten in 
de hele gemeente Velsen zijn 
weer op pad. Van Velsen-
Noord tot Santpoort-Zuid zijn 
er weer mensen die veelal ja-
renlang hun inzet geven voor 
deze collecteweek. Zij wor-
den aangestuurd door 25 
wijkhoofden die met elkaar 
zorgen dat alles in goede ba-
nen wordt geleid.
En om dat jarenlang gaat 
het deze keer ook een beet-
je. Anneke Verkade, voor het 
18de jaar wijkhoofd, draagt 
haar wijk over aan Ed de 
Keizer, beide uit Santpoort- 
Zuid. Marga Tuin, na 23 jaar 
wijkhoofd gaan we voor haar 
zoeken naar een nieuw wijk-
hoofd. En Bertje van der Leek 
is vorig jaar gestopt na 47 

jaar werk voor KWF.
Mevrouw Wil Bonekamp uit 
Santpoort-Noord is al voor 
het 27ste jaar wijkhoofd van 
een deel van Santpoort-
Noord. Dit jaar krijgt zij ver-
se hulp van twee jonge vrou-
wen die ook al jarenlang col-
lectant zijn. 
Iris van Kaam (30) en Raai-
ke Dekker (30) gaan vol-
gend jaar haar taken overne-
men. Jonge mensen zien ze 
graag komen en de organi-
satie is dus ook heel blij met 
hen. Ondanks drukke banen 
en kinderen pakken zij dit 
hoognodige werk op. KWF in 
Velsen hoopt dit jaar met al-
le geweldige vrijwilligers ook 
weer uit te komen op een be-
drag rond de 35.000 euro, 
maar dan hebben ze u allen 
zeker nodig voor de giften in 
de collectebussen.
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Vrachtwagenchauffeur 
rijdt bijna de haven in
IJmuiden - Angstige mo-
menten voor een vrachtwa-
genchauffeur in IJmuiden. 
Maandagmiddag rond kwart 
voor vier schoot de man bij-
na met zijn combinatie vanaf 
de Trawlerkade het water in.
Diverse hulpdiensten, waar-
onder het traumateam uit 
Amsterdam, werden ingezet 
om de man te bedrijven uit 
zijn benarde positie.
De voorkant van de wagen 
werd omhoog gehouden 

door een kraan op een boor-
eiland in de Vissershaven. 
Twee brandweervoertuigen 
trokken de combinatie ver-
volgens naar achteren waar-
na de combinatie weer hele-
maal op de kade stond.
De chauffeur kon toen zelf 
uitstappen waarna hij direct 
werd opgevangen door am-
bulancepersoneel. Volgens 
de eerste berichten zou hij 
onwel zijn geworden. (foto: 
Michel van Bergen)

IJmuiden – Vrijdag 30 sep-
tember houden de gezamen-
lijke Ouderenbonden in Vel-
sen de Wereld Ouderendag 
2016 met het thema Puur 
Hollands. Deze gezellige bij-
eenkomst wordt gehouden in 
een parochiezaal van de pas-
torie in de Pieterskerk Zui-
derkruisstraat, IJmuiden. De 
aanvang is om 13.00 uur, de 
sluiting pm 16.00 uur. De toe-
gang gratis en inclusief een 
hapje en drankje. Wethou-
der Robert ter Beest zal de 
Ouderendag offi cieel ope-
nen. Er is muziek, een lote-
rij en een Hollands koortje 
in klederdracht. Voor vragen 
en opmerkingen over alle za-
ken die ouderen raken, kunt 
u terecht bij de consulen-
ten van de Ouderen bonden 
en Stichting Welzijn. Verdere 
informatie kunt u opvragen 
via Wally deVries-Ooms, 023-
5384997 of 06-17044490 of 
e-mail: wallydevries@gmail.
com.

Wereld 
Ouderendag

IJmuiden – Tijdens de lan-
delijke Week tegen Eenzaam-
heid houdt buurtcentrum De 
Dwarsligger haar eerste Kof-
fi e Plus, op donderdag 29 
september vanaf 10.00 uur, 
in gezellige huiskamersfeer. 
De Kom erbij-activiteit staat 
open voor alle inwoners van 
Velsen. Koffi e Plus is een 
gezellig uitje, en bij uitstek 
een gelegenheid om nieu-
we mensen te ontmoeten. U 
hoeft zich niet aan te melden 
voor deze dag. Voor meer in-
formatie kunt u contact op-
nemen met: Carrie Nupoort 
via 0255-512725 of info@
bcdedwarsligger.nl. Zie ook 
www.samentegeneenzaam-
heid.nl of www.eenzaam.nl.

Week tegen 
Eenzaamheid

IJmuiden – Voor de optre-
dens in december, met als the-
ma kerst, zoekt het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden man-
nen die het koor tijdelijk wil-
len versterken. U hoeft hier-
voor geen lid te worden (mag 
altijd): u zingt mee op project-
basis in de periode september 
tot kerst 2016. De oefenavond 
vindt plaats op donderdags in 
de Petrazaal, in het gebouw 
van de Petrakerk in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Voor meer 
informatie: cmij.nl of bel 023-
5377000 of 023-5379182.

Mannenkoor 
zoekt leden

Inloop over computers
IJmuiden - Heb je moeite om 
de weg te vinden op de com-
puter? Bibliotheek Velsen 
helpt je op weg. Tijdens het 
wekelijkse gratis Klik & tik in-
loopspreekuur oefen je met 
de computer. Je gaat op een 
rustige manier aan de slag 
met de muis en het toetsen-
bord. Natuurlijk komen ook 
internet en e-mail aan bod 
in de online-cursus. De com-
puter en het internet worden 
steeds belangrijker in het da-
gelijks leven, met Klik & tik 

leer je op een rustige manier 
kennismaken met de moge-
lijkheden. Tegenwoordig ge-
beurt er nu eenmaal steeds 
meer via internet: van infor-
matie opvragen bij de ge-
meente en belastingaangif-
te doen, tot een reis boeken, 
bankzaken regelen of twee-
dehands spullen kopen. Je 
bent iedere maandagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur wel-
kom bij het inloopspreekuur 
in de Centrale Bibliotheek 
IJmuiden. Deelname is gratis.

Derde editie Le Grande 
MoJo’s Challenge

IJmuiden - MoJo’s is op zoek 
naar kilometervreters die zin 
hebben in een uitdagende 
puzzeltocht door de regio. Zij 
kunnen zich inschrijven voor 
de derde editie van Le Gran-
de MoJo’s Challenge op zon-
dag 18 september. Begin- 
en eindpunt is het Kenne-
merplein, vlakbij MoJo’s. Al-
le soorten auto’s zijn welkom.
Tijdens Le Grande MoJo’s 
Challenge gaat het niet om 
snelheid, maar om het juist 
beantwoorden van de vra-
gen die tijdens de puzzel-
tocht worden gesteld. De 
winnaars gaan naar huis met 
een mooie prijs en dat geldt 
ook voor de pechvogel van de 

dag en de best geklede inzit-
tenden.
Le Grande MoJo’s Challenge 
start om 12.30 uur. De eerste 
auto’s vertrekken om 12.30 
uur en worden rond 16.30 
uur terug verwacht in IJmui-
den. Nadat de deelnemers 
hun auto hebben geparkeerd 
op het Kennemerplein barst 
in MoJo’s het feest weer los. 
Deelname kost 35 euro per 
persoon (inclusief deelname 
aan het buffet). Inschrijven 
kan via www.mojosijmuiden.
nl of door een formulier op te 
halen bij MoJo’s. Alle deelne-
mers zijn verplicht een vrijwa-
ringsformulier te onderteke-
nen.

‘Geen openheid over 
project Golfbreker’

IJmuiden – Bewoners ach-
ter de Lange Nieuwstraat 
naast het Marktplein heb-
ben zich al sinds januari ver-
enigd in het Comité Griftstraat, 
Geleenstraat en Vechtstraat 
(GGV) om te protesteren te-
gen de omvang van de nieuw-
bouw van de nieuwe ‘Golfbre-
ker’. Zij hebben het gevoel dat 
Woningbouwbedrijf Velsen en 
gemeente Velsen een spelletje 
met hen spelen. 
Eerder werden alle 67 ziens-
wijzen tegen de nieuwbouw 
van tafel geveegd nadat de 
eerste omgevingsvergunning 
werd ingetrokken. Die eer-
ste bouwaanvraag is welis-
waar in de prullenbak verdwe-
nen, maar de tweede aanvraag 
is (in twee delen) vlak voor de 
zomervakantie ingediend. Pas 
een week later werd het co-
mité hiervan op de hoog-
te gesteld. Volgens het comi-
té wordt met dit bouwplan van 
heel veel bestaande normen 
afgeweken om het maar ge-
bouwd te krijgen. Want de ge-
volgen voor de buurt zijn ern-
stige verkeers- en parkeer-
overlast, overmatige drukte en 
onveilige situaties door vracht-
verkeer waarvoor de straten te 
klein zijn. Totale achteruitgang 
dus van het woongenot.
,,Al die tijd was het niet mo-
gelijk om iemand hierover te 
spreken te krijgen, vanwege 
het zomerreces’’, aldus de le-
den van het comité. ,,Ook bij 
het Woningbedrijf werden we 
door de projectmanager afge-
wimpeld toen we een gesprek 
aanvroegen met de directeur. 
Daarom hebben wij de poli-
tieke partijen hierover aange-

schreven en daar kregen we 
goede reacties op. Inmiddels 
hebben we goed contact met 
de PvdA, SP en Velsen Lokaal. 
Geen van deze partijen wist 
wat hier speelde. Er was niets 
van bekend bij de gemeen-
teraad, ook niet dat er zoveel 
zorgen waren en zienswijzen 
waren ingediend. Het gevoel 
heerst dus dat het gehele pro-
ject onder de radar wordt ge-
houden. Nu zijn we uitgeno-
digd om bij de fractievergade-
ring te komen spreken en als 
het goed is ook bij de raads-
vergadering. Maar het eer-
ste deel van de aanvraag zou 
7 september al goedgekeurd 
worden daar alles binnen het 
reeds goedgekeurde bestem-
mingsplan van de Golfbreker 
valt terwijl het een compleet 
ander plan is.’’
Het comité heeft tot nu toe he-
laas niets van verantwoorde-
lijk wethouder Bal vernomen 
terwijl deze wel degelijk op de 
hoogte was van het bestaan 
van het Comité en de zorgen 
die de buurt heeft. Bij de ver-
antwoordelijke gemeenteamb-
tenaren kregen zij geen duide-
lijk antwoord op hun vragen.
,,Geen enkele compassie dus 
voor de bewoners, geen dui-
delijke uitspraken en voor-
al de minachting die getoond 
is daar op het moment van 
het aangevraagde gesprek 
de eerste aanvraag al drie da-
gen ingetrokken bleek te zijn. 
Het lijkt er dus sterk op dat ie-
dereen binnen het gemeente-
huis te horen heeft gekregen 
dat ze niets mogen loslaten en 
ze ons aan het lijntje moeten 
houden.’’

Sinds drie weken is een ge-
deelte van de straatverlich-
ting 
van Oud-IJmuiden afgeslo-
ten van het lichtnet
De Kanaalstraat, S.P. Kuy-
perplantsoen, Willemsplein 
en de Kanaalstraat moes-
ten het ‘s avonds doen, met 
wat geluk, het licht van de 
volle maan en de bouwlam-
pen  van het bouwterrein op 
het S.P. Kuyperplantsoen. Na 
contacten met Gemeente, Li-
ander en politie schoot het 
niet erg op behalve dat de 
politie zou patrouilleren in de 

wijk. Na waarschijnlijk com-
municatieproblemen tus-
sen de gemeente en Liander 
werden er maandag dan toch 
mensen waargenomen die de 
lantarens aan het doormeten 
waren. Volgens hun waren 
de kabels doorgesneden of 
verkeerd verbonden, dit zou 
weer te maken het met de in 
aanbouw zijnde huizen. Een 
fl inke kink in de kabel dus. Of 
de bewoners deze week het 
licht zien, waarschijnlijk wel 
maar is nog niet zeker.

Hanneke Naber, IJmuiden
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DCIJ-nieuws
Spectaculaire come-

back Van Duijvenbode
Velsen - Afgelopen vrijdag-
avond was het zover: Dam-
club IJmuiden opende het 
nieuwe seizoen in een nieu-
we speelzaal, de aula van de 
Jan Campertschool in Drie-
huis. Nadat iedereen ge-
wend was aan de nieu-
we omgeving, werd er met 
19 man van start gegaan 
met het traditionele Kerst 
de Jong toernooi, vernoemd 
naar de legendarische oud-
voorzitter van DCIJ. De spe-
lers waren over twee groe-
pen verdeeld en speelden 
partijen met een bedenktijd 
van ongeveer 5 minuten per 
speler. 
Opvallend was de aanwe-
zigheid van Cees van Duij-
venbode, die na een absen-
tie van 20 jaar vanwege een 
verhuizing naar Oost-Gro-
ningen op het oude nest te-
rugkeerde. 
Van Duijvenbode, die in 
1981 nog deel uitmaakte van 
het team dat landskampioen 
werd (met legendes als Sij-
brands en Wiersma), bleek 
het spel nog niet verleerd te 
zijn. Slecht éénmaal tastte hij 
mis tegen Max Doornbosch, 
die samen met Van Duijven-
bode op een gedeelde eerste 
plaats eindigde in groep B. 

In groep A stond Kees Pip-
pel op eenzame hoogte. Al-
leen in de voorlaatste ronde 
moest hij in een nederlaag 
berusten tegen Martin van 
Dijk, die daarmee op gelijke 
hoogte kwam. In de laatste 
ronde werd Van Dijk echter 
nog pootje gelicht door Jack 
van Buuren, de winnaar van 
vorig jaar. 
Aangezien Pippel de gemid-
delde score van Van Duij-
venbode en Doornbosch niet 
wist te overtreffen, mochten 
Van Duijvenbode en Doorn-
bosch in een barrage beslis-
sen wie het Kerst de Jong 
toernooi op zijn naam ging 
schrijven.
In de barrage bleek de er-
varing van Van Duijvenbode 
het te winnen van de jeug-
dige onbezonnenheid van 
Doornbosch. Doornbosch 
kwam in een dodelijke om-
singeling terecht en kon 
geen kant meer op. Uit arren 
moede stond hij een dam 
toe, waarna het pleit snel 
beslecht was.  Vanaf vrijdag 
9 september wordt er om 19 
uur jeugdtraining gegeven. 
Om 20.00 uur gaat de onder-
linge competitie van de vol-
wassenen van start. Zie ook 
www.damclubijmuiden.nl.

Open dag bij baptisten
IJmuiden - Op zaterdag 10 september houdt de Baptisten-
gemeente IJmuiden weer haar jaarlijkse open dag. In de kerk 
wordt uitleg gegeven over de verschillende activiteiten die 
wekelijks plaatsvinden. Er zijn sport-, spel- en muziekactivi-
teiten en hamburgers, gebak, popcorn en vis te verkrijgen. 
Kinderen kunnen zich laten schminken. Tevens is er twee-
dehands kleding te koop. De koffie, thee en limonade is gra-
tis. De kerk aan de Eemstraat 30 in IJmuiden is geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.baptistenijmuiden.nl.

IJmuiden - De gezelligste 
filmavonden van IJmuiden 
gaan weer van start! Op don-
derdag 29 september ziet u 
als eerste film Aker H6E. De 
Aker H6E is het grootste drij-
vende boorplatform ooit ge-
bouwd. De poten en pon-
tons waarop het geheel drijft, 
zijn gebouwd in Dubai en na 
de voltooiing naar Noorwe-
gen gesleept. Daar was in-
tussen de bovenbouw afge-
bouwd, waarna de giganti-
sche klus kon beginnen om 
de twee delen samen te voe-
gen. Na de pauze wordt de 
avond vervolgd met Plants 
on the move, een promofilm 
over de Super Servant I van 
Bureau Wijsmuller. De eer-
ste film begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 3 euro zijn vanaf 
maandag 19 september ver-
krijgbaar aan de balie van uw 
buurthuis en op de avond zelf 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652.

IJmuiden wat 
vertel je me...

IJmuiden - Vkafé organi-
seert activiteiten voor men-
sen van 30 tot 60 jaar die 
graag samen met andere 
iets ondernemen. Alleen is 
maar alleen en samen kom 
je soms op plaatsen waar je 
nog nooit geweest bent of je 
onderneemt activiteiten die 
je misschien in je eentje niet 
(zo snel) zult doen. Tijdens 
de activiteiten kun je op een 
spontane manier interesses 
en ervaringen uitwisselen en 
zo je kennissenkring uitbrei-
den! Er worden zoveel mo-
gelijk verschillende activitei-
ten georganiseerd, zodat je 
er altijd iets tussen vindt wat 
bij jouw interesse past. Vka-
fé heeft deelnemers die zelf 
het initiatief nemen om een 
activiteit te organiseren hier-
door ontstaat een afwisse-
lend programma. Om deel 
te nemen aan deze activitei-
ten moet je je aanmelden als 
lid, dit geldt ook voor de ac-
tiviteiten. Het lidmaatschap 
is gratis en activiteiten wor-
den tegen kostprijs aangebo-
den (entree, consumpties en 
kosten voor vervoer betaal je 
zelf). Een ontspannen, spor-
tieve en ongedwongen sfeer 
staat voorop bij alle activitei-
ten. Zie ook www.vkafe.nl.

Er op uit 
met Vkafé

Uitstapjes Vriendenbus
Velsen-Noord – Op 6 septem-
ber ging de Vriendenbus van 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord naar Volendam. Het was 
het eerste uitje van het nieu-
we seizoen met openbare rit-
ten voor bewoners van Velsen-
Noord. Bijna elke maand is er 
een andere leuke bestemming 
om een gezellige dag te bele-
ven.  
Dit seizoen ligt de nadruk op 
voordelige ritten wat dichterbij 
huis waar iets leuks te zien en 
eventueel te kopen is. Deze rit-
ten worden door en voor bewo-
ners van Velsen-  Noord geor-
ganiseerd. Een werkgroep be-
denkt en plant de ritten. De co-
ordinatie van de bus, het on-
derhouden, het rijden van de 
Vriendenbus, begeleiding door 
gastvrouwen en -heren; het ge-
beurt allemaal door vrijwilligers.
Naast deze openbare rit-
ten wordt er veelvuldig gere-
den voor basisschool de Pla-
taan, maar ook voor (sport)ver-
enigingen in Velsen Noord en 
sponsors. Om dit ook in de toe-
komst te blijven doen is de hui-

dige Vriendenbus toe aan ver-
vanging. Daartoe zoeken de 
Vrienden van Velsen-Noord, 
bewoners, donateurs, bedrijven 
en fondsen die de activiteiten 
(busritten, Dorpsfeest en wens-
boom) een warm hart toedra-
gen en een financiële bijdra-
ge geven via Rabobank (IBAN): 
NL34 RABO 0156 3426 85 on-
der vermelding van nieuwere 
Vriendenbus.
De volgende ritten die zijn ge-
pland zijn: 22 oktober Batavias-
tad in Lelystad 2,50 euro; 25 no-
vember Tuincentrum het Oos-
ten Aalsmeer 2,50 euro; 10 de-
cember Midwinterfeest in Graft 
2,50 euro; 10 februari Markt in 
Heemskerk 2,50 euro; 11 april 
Markthal in Rotterdam 2,50 eu-
ro; 28 mei Pasar Malam in Den 
Haag 16,50 euro; 30 juni Markt 
in Amstelveen 2,50 euro.
Aanmelding gaat per rit (ná el-
ke eerdere rit) via wijkcentrum 
de Stek, tijdens werkdagen van 
9 tot 17 uur, via 226445. Zorg 
dat u er op tijd bij bent. Zie ook 
www.vriendenvanvelsennoord.
nl.

Repaircafé en opruimdag
Velsen-Noord – Woens-
dag 14 september van 14.00 
tot 17.00 uur worden Velsen-
Noorders uitgenodigd op het 
Stratingplantsoen om samen 
de wijk in te gaan om op te 
ruimen. Als aanvulling op het 
programma is het repairca-
fé van Wijkcentrum de Stek 
ook op het Stratingplant-
soen aanwezig. Vrijwilligers 
van het repaircafé helpen 
met het repareren van kleine 
elektrische apparaten, fiet-
sen en kleding. Het repairca-

fé wordt normaliter één keer 
per maand georganiseerd in 
Wijkcentrum de Stek aan de 
Heirweg 2 in Velsen-Noord 
met als doel om een kleine 
bijdrage te leveren aan het 
verkleinen van de afvalberg 
door eerst te kijken of iets 
gerepareerd kan worden al-
vorens het gelijk weg te gooi-
en. Voor de reparatie wordt 
50 cent plus eventuele on-
kosten gevraagd. Meer we-
ten? Bel Wijkcentrum de Stek 
0251 226445.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

IJmuiden – Zaterdag 10 
september is de aller-
laatste rommelmarkt voor 
Woonvoorziening de Re-
genboog. Iedereen is aan-
staande zaterdag welkom 
van 9.00 tot 15.00 uur bij 
De Regenboog, hoek Schi-
plaan en Planetenweg.
Zeker 10 jaar lang werd 
de rommelmarkt gehou-
den waarbij de opbrengst 
is bestemd voor een mid-
weekje weg met de bewo-
ners. Samen met de be-
woners werden adverten-
ties gezet om gratis spul-
len op te halen bij de men-
sen. Ze hadden schuren 

vol met allerlei spulletjes. 
Op de dag zelf werd om 7 
uur alles klaar gezet met 
de begeleiders en de vrij-
willigers. 
De bewoners hadden er al-
tijd heel veel zin in. Maar 
ze worden nu wat ouder en 
daarom hebben ze met zijn 
allen besloten dat dit nu 
echt de laatste keer is.
De Regenboog wil hierbij 
voor al die jaren Multima-
te bedanken voor het leve-
ren van de schragen, plan-
ken en ook de gratis vis die 
werd gebakken door Wal-
ly en Dick. (foto: Machiel 
Kraaij)
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Donderdag 
8 september

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffieochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Vrijdag 
9 september

Hofstede biljarttoernooi. 
Ochtendpartijen beginnen 
om 09.30 uur ‘s middags om 
12.30 uur. Wijksteunpunt De 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 
227 Velserbroek.
Duo De Thuiskomst in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Klassiek concert in de 
Nieuwe Kerk in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis. Na afloop deur-
collecte.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Een man die Ove heet’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
10 september

Monumentendagen. Zie 
http://www.openmonumen-
tendag.nl
Rommelmarkt bij De Re-
genboog, Schiplaan/Plane-
tenweg IJmuiden. Van 09.00 
tot 15.00 uur.
Hofstede biljarttoernooi. 
Ochtendpartijen beginnen 
om 09.30 uur ‘s middags om 
12.30 uur. Wijksteunpunt De 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 
227 Velserbroek.
Spirituele beurs van Nic-
ky’s Place in ‘t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Open dag bij Baptistenge-
meent IJmuiden, Eemstraat 
30 IJmuiden. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 
jaar gebouw De Visserij-
school. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Open dag bij waterscou-
ting Michiel Adriaan de 
Ruyter van 13.00 tot 17.00. 
Stelling 54 in Velsen-Zuid.
Repair Café in ‘t Bredrode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. 

Van 13.30 tot 16.30 uur.
Inloopspreekuur ‘Oprui-
men is (g)een kunst’. Biblio-
theek IJmuiden. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Deelname 
gratis en vrije inloop.
AMC Kamerkoor in Dorps-
kerk Santpoort-Noord. Aan-
vang 16.00 uur.

Zondag
11 september

Kofferbakmarkt van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee. 
w w w . k o f f e r b a k m a r k t -
wijkaanzee.nl
Hofstede biljarttoernooi. 
Ochtendpartijen beginnen 
om 09.30 uur ‘s middags om 
12.30 uur. Wijksteunpunt De 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 
227 Velserbroek.
‘Obstacle run’ voor moun-
tainbikers op de baan van 
Bikepark Spaarnwoude bij 
SnowPlanet. Training van-
af 10.00 uur. Run 1 start om 
12.15 uur, Run 2 om 15.15 
uur. Finale 17.15 uur.
Tata Steel en PWN orga-
niseren een natuurexcursie 
op het terrein van het staal-
bedrijf. Van 10.00 tot 12.00 
uur.
Spirituele beurs van Nic-
ky’s Place in ‘t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 
jaar gebouw De Visserij-
school. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

wenselijk.

Maandag
12 september

Postzegelavond in het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Jan Morren geeft twee kor-
te lezingen over Huis t Spijk 
op de Hofgeest en Water-
vliet in Velsen-Noord. Lo-
catie Wijkcentrum De Hof-
stede in Velserbroek. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.

Dinsdag
13 september

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Hobbyhoekje van 10.00 tot 
12.00 uur in woonzorgcen-
trum De Moerberg in IJmui-
den.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Alzheimer Café in de Cen-
trale Bibliotheek, Dudok-
plein 16 in IJmuiden. Het 
onderwerp is ‘schuld en 
schaamte’. Van 19.30 tot 
21.00 uur.

Woensdag
14 september

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Open dag van Widex bij 
HoorCare in Santpoort-
Noord. De sessies beginne 
om vaste tijdstippen: 09.30, 
12.30, 14.00 en 16.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 

op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 
jaar gebouw De Visserij-
school. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Repaircafé  en opruimdag 
in Wijkcentrum De Stek, 
Heirweg 2 Velsen-Noord. 
Van 14.00 tot 17.00 uur.
De Bieb Bruist, een avond 
vol workshops, lezingen en 
presentaties in Bibliotheek 
IJmuiden. Van 19.30 tot 
21.30 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Strik a Pose’. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 
15 september

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffieochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Stadsschouwburg Vel-
sen: ‘Het failliet van de mo-
derne tijd’. Aanvang 20.30 
uur.

Watervrienden IJmuiden haalt nieuwe licentie
IJmuiden - Na ruim een 
jaar voorbereiding, heeft 
Watervrienden IJmuiden 
met goed gevolg de audit 
doorstaan voor de Licen-
tie Zwem-ABC. Op dinsdag 
30 augustus ontving de ver-
eniging officieel uit handen 
van het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ de nieu-
we licentie en is daarmee de 
eerste aanbieder in de Ge-
meente Velsen die volgens 
het nieuwe licentiesysteem 
zwemdiploma’s mag uitrei-
ken.
NPZ|NRZ geeft de natio-
nale zwemdiploma’s uit en 
zij hebben zwemlesaanbie-
ders, waaronder zwemver-
enigingen, gemeenten en 
zwemscholen, verplicht ge-

steld de Licentie zwemABC 
te behalen om ook van-
af 2018 nog Nationale 
ZwemABC diploma’s te mo-
gen uitgeven. Watervrien-
den IJmuiden heeft daar-
op direct stappen onderno-
men om zich klaar te sto-
men voor deze audit. 
De NPZ|NRZ controleert 
of het afzwemmen verloopt 
conform de opgestelde af-
zwemeisen. Met de over-
stap op een licentiesysteem, 
controleert de NPZ|NRZ 
ook of het proces vooraf-
gaand aan het diploma-
zwemmen op orde is. 
Met het behalen van de li-
centie heeft WVIJ bewe-
zen dat de vereniging vol-
doet aan de relevante wet- 

en regelgeving en dat les-
gevers gescreend zijn en 
een Verklaring Omtrent Ge-
drag (VOG) hebben. De ver-
eniging heeft in een hand-
boek alle processen vast-
gelegd over zaken als op-
leiding, wijze van lesgeven, 
informatievoorziening aan 
ouders, ongevallenregistra-
tie en klachten.
,,Voor een vereniging die 
volledig draait op de inzet 
van vrijwilligers is het op-
zetten van een (kwaliteits)
handboek een behoorlijke 
klus”, aldus Karien Zuidam, 
een van de drijvende krach-
ten achter de licentie aan-
vraag. ,,Gelukkig draaien we 
al jaren met een goed pro-
gramma dat met de ont-

wikkelingen mee gaat, dus 
was het voor ons vooral een 
kwestie van al ons werk op 
papier zetten en de nodige 
vereiste documenten te ver-

zamelen. We zijn dan ook 
enorm trots dat wij als eer-
ste zwemlesaanbieder in 
onze regio deze audit heb-
ben gehaald!”
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Pikeursprijs IJmond 
voor Rick Wester

IJmond - In Heemskerk vond 
vorige week de ontknoping 
plaats van de strijd om de Ra-
bobank Pikeursprijs van de 
IJmond. De bank, als spon-
sor verbonden aan alle vier 
draverijen in zijn verzorgings-
gebied, heeft met deze ex-
tra competitie een nauwe sa-
menwerking tot stand ge-
bracht tussen de organisaties 
van de kortebaandraverijen 
van IJmuiden, Santpoort, Be-
verwijk en Heemskerk.
De vier draverijen profi te-
ren van de extra prijs door-
dat zij aantrekkelijker zijn 
voor deelnemers. Dat bleek 
ook in Heemskerk, waar net 
als in Santpoort het maxima-
le aantal van 28 paarden aan 
de start verscheen. Op een 
stampvolle Marquettelaan 
met bijna 10.000 bezoekers 
bleek de eerste klap een daal-
der waard te zijn: de winnaar 
in IJmuiden bleek ook na vier 
draverijen over het geheel ge-
nomen de beste. Pikeur Rick 
Wester won op 21 juli de kor-

tebaandraverij van IJmuiden 
met Jagger Broline en bracht 
het daar ook ver met zijn 
tweede paard Moni Maker. 
Sindsdien verdedigde hij 
zijn leidende positie in het 
IJmond-pikeursklassement. In 
Santpoort kwam hij sterk aan 
de start met Asko Bond en 
Bella Madonna, en in Bever-
wijk met Fiducia LJD en Se-
lim. Omdat Wester in Heems-
kerk weer doordrong tot de 
laatste vier kwam hij op 42 
punten en was hij niet meer in 
te halen. 
De pikeursprijs, een zwa-
re trofee en een cheque van 
1.000 euro voor de pikeur, 
kreeg hij ‘s avonds overhan-
digd door Jakob Klompien, di-
rectievoorzitter van Rabobank 
IJmond. Op de tweede plaats 
in het klassement met 36 pun-
ten eindigde John Dekker, die 
in Heemskerk de winst pak-
te. De regerend kampioen op 
de kortebaan, John de Leeuw, 
eindigde op veilige afstand als 
nr. 3 met 22 punten.

Gesprek over 
verdeling 

asielzoekers
IJmuiden - Een aantal IJmui-
denaren die zich zorgen ma-
ken over de ongelijke verde-
ling van asielzoekers of sta-
tushouders in Velsen heeft 
zich verenigd in de actie-
groep Ongeruste IJmuidena-
ren. Samen willen zij berei-
ken dat niet alleen in IJmui-
den maar ook in bijvoorbeeld 
Driehuis, Santpoort en Vel-
serbroek statushouders een 
plekje krijgen. 
Volgende week donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 
uur hebben zij in het stad-
huis een openbare bespre-
king met burgemeester en 
wethouders over dit pro-
bleem. Andere mensen die 
zich hierover ook ongerust 
maken zijn van harte welkom 
een woordje mee te spreken 
of vragen te stellen. 
De cijfers wijzen het uit: de 
meeste statushouders wor-
den gehuisvest in IJmuiden, 
terwijl maar een enkeling te-
rechtkomt in Driehuis of Vel-
serbroek. Daarentegen wordt 
het huisvestingsprobleem in 
IJmuiden steeds nijpender.
Woordvoerders Johan Visser 
en Ron Bouwer zeggen: ,,On-
ze eigen kinderen willen ook 
in IJmuiden blijven als ze vol-
wassen worden of gaan sa-
menwonen, maar het is nu 
heel moeilijk om hier een 
huurwoning te vinden. Zodra 
er een huis vrij komt zien wij 
dat er weer statushouders in 
komen terwijl onze eigen kin-
deren maar op de wachtlijst 
blijven staan. Bovendien zie 
je in IJmuiden steeds meer 
statushouders bij elkaar ko-
men. Ze zoeken elkaar op 
bij de winkels bijvoorbeeld. 
Maar het is toch de bedoe-
ling dat ze integreren? Dat 
kan veel beter als ze over de 
hele gemeente worden ver-
deeld.’’
,,Er wordt wel gezegd dat er 
geen ruimte is in Santpoort of 
Driehuis, maar er zijn genoeg 
ruimtes waar nog wel iets 
kan worden gebouwd, zoals 
het veld bij Terrasvogels. Als 
er maar genoeg wil is, kun-
nen hier ook huurwoningen 
worden gebouwd. Wij willen 
dat dit probleem wordt opge-
lost, daarom zijn wij naar de 
gemeente gestapt. 
Dankzij raadslid Peter Stam 
van Velsen Lokaal is er nu 
een openbare avond afge-
sproken waarop wij hierover 
kunnen overleggen. Wij roe-
pen iedereen die hier een be-
lang in ziet op volgende week 
donderdagavond ook te ko-
men en zijn stem te laten ho-
ren.’’

IJmuiden – Aankomend 
weekend is er weer gezellig-
heid in de haven van IJmui-
den. De haven van IJmui-
den wordt steeds aantrek-
kelijker en mooier. Afgelo-
pen week hebben Amster-
damse Streetartists hun cre-
ativiteit losgelaten op de ou-
de visloods op de Halka-
de. En dat wordt zaterdag en 

zondag feestelijk gevierd met 
verschillende activiteiten op 
de Halkade met als klapper 
van 16.00 tot 19.00 uur live de 
rasechte IJmuidenaar Robin 
Razz. Dus kom dit weekend 
met eigen ogen aanschou-
wen hoe leuk de Halkade 
aan het worden is en ontdek 
IJmuidens Haventje aan Hal-
kade 29 in IJmuiden.

Whisky & Rum aan Zee  
dit jaar op 8 oktober

IJmuiden - Op zaterdag 
8 oktober kunnen liefheb-
bers hun hart weer ophalen 
tijdens Whisky & Rum aan 
Zee. Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijk organiseert het populai-
re evenement al voor de elfde 
keer. Op de proeftafels staan 
ruim 250 soorten rum en 500 
single malt whisky’s.
Het festival in Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach 
trekt jaarlijks 1000 bezoe-
kers uit heel Nederland. ,,Wij 
onderscheiden ons door de 
kleinschaligheid, de diversi-
teit en de mooie locatie met 
uitzicht over de duinen en 
de zee’’, zegt organisator Ri-
chard Blesgraaf. ,,Ruim 35 
importeurs geven in een ont-
spannen sfeer uitleg over de 
meest recente tot hele oude 
bottelingen. Verder biedt het 
festival de mogelijkheid om 
primeurs van nieuwe botte-
lingen te presenteren aan 
liefhebbers. Voor de bezoe-
kers is er volop ruimte om het 
verhaal achter hun favoriete 
drank te horen.’’
Tijdens Whisky & Rum aan 
Zee worden verschillen-
de masterclasses gehou-
den. Er is ook een workshop 
Amerikaans barbecueën op 
het dakterras van het hotel. 
Deelnemers leren hier hoe ze 

whisky en rum kunnen toe-
passen tijdens de barbecue, 
bijvoorbeeld door het te in-
jecteren in het vlees of het te 
verwerken in sauzen en ma-
rinades. Voor de liefhebbers 
is er dit jaar ook de mogelijk-
heid om zelf sigaren te ma-
ken. En wie het aandurft, kan 
de whisky en rum combine-
ren met gedroogde insecten.
Bezoekers van Whisky & Rum 
aan Zee kunnen kiezen uit de 
middagsessie (14.00 tot 17.30 
uur) of de avondsessie (19.00 
tot 22.30 uur). Toegangskaar-
ten à 35 euro zijn te bestellen 
via ww.whiskyenrumaanzee.
nl. Een passe-partout voor 
beide sessies kost 50 eu-
ro. Een speciaal whiskyglas, 
fl esje water en een kleurrij-
ke catalogus zijn bij de prijs 
inbegrepen. Voor oude en 
zeldzame whisky’s en rum 
kan een toeslag worden be-
rekend. Holiday Inn IJmuiden 
Seaport Beach biedt op 8 ok-
tober speciale arrangemen-
ten aan voor bezoekers die 
willen overnachten.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck 
organiseert regelmatig proe-
verijen die in het teken staan 
van whisky, rum, gin, wijn of 
port. Kijk voor het volledige 
overzicht op www.zeewijck.
nl/proeverijen.

Bruisende avond uit 
in bibliotheek Velsen
IJmuiden - Ga eens een 
avondje uit bij Bibliotheek Vel-
sen! De Bieb Bruist is een brui-
sende avond vol workshops, le-
zingen en presentaties in de 
bibliotheek in IJmuiden. De 
eerste editie vindt plaats op 
woensdag 14 september van 
19.30 tot 21.30 uur. Je bent 
tijdens deze avond van har-
te welkom bij een van de twee 
workshops of de borrel. 
Op de BUUV-borrel kan ieder-
een komen proosten op het 
vernieuwde BUUV punt, de 
buurtmarktplaats waar vraag 
en aanbod elkaar vinden. Daar-
naast is er de workshop ‘Social 
media voor ondernemers’. So-
cial media expert Wendy Broer-
sen vertelt over populaire social 
media en de voor- en nadelen.

En voor iedereen die moeite 
heeft met opruimen, valt er veel 
te leren tijdens de workshop 
‘Loslaten, weg met die spullen!’ 
Coach en professional organi-
zer Martine Heeremans geeft 
inzicht in de oorzaken van rom-
meligheid en hoe het komt dat 
we graag vasthouden aan be-
zittingen. Vervolgens neemt ze 
je mee door het opruimproces.
Leden kopen hun kaartjes met 
korting. Koop je vooraf een tic-
ket voor één van de activiteiten 
van De Bieb Bruist? Dan krijg 
je op vertoon van je ticket een 
kopje koffi e of thee cadeau. De 
actie is geldig voor alle activi-
teiten van De Bieb Bruist tus-
sen september en december 
2016. Schrijf je in via biblio-
theekvelsen.nl.
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Santpoort-Noord - Op 
maandag 12 september 2016 
houdt de Postzegel Vereni-
ging Santpoort een gezelli-
ge  bijeenkomst in het Terras, 
Dinkgrevelaan 17. Op deze 
avond zal er een veiling wor-
den gehouden, er is ruim-
schoots tijd om de kavels te 
bekijken. Vanaf 19.30 uur is 
de zaal open. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en gratis 
toegang. Meer inormatie: te-
lefoonnummer 023-5382274 
(na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velsen-Zuid - Zaterdag 3 
september waren de kloot-
schieters van SV Full Speed 
uit IJmuiden weer actief in 
Spaarnwoude. Al 22 jaar spe-
len zij daar of op landgoed 
Beeckestijn op zaterdagoch-
tend van 10.00 tot 13.00 uur. 
Er word meestal gespeeld in 
vier teams, door loting sa-
mengesteld mannen en vrou-
wen door elkaar. Klootschie-
ten is een oude balsport, bij 
de bal is het lood vervangen 
door kunststof. De grootte is 
ongeveer 68 mm. Men moet 
onderhands, zo ver mogelijk 
gooien. De uitslag van deze 
eerste wedstrijd van het sei-
zoen is: team 3 met Willem, 
Jan St. en Bertus werd eerste 
met 82 schoten en 21 meter. 
Team 2 met Dries, Sander en 
Bertie werd tweede met 84 
– 25. Team 4 met Nico, Petra 
en Harm werd derde met 85–
5. Team 1 met Sonja, Jan Gr., 
Rob en Gerda werd vierde 
met 111–11. Wilt u meer we-
ten bel secretaris Nico Prins 
via 0255-518648.

Klootschieten

Velserbroek – Van 11 tot en 
met 17 september start de 
collecteweek voor het Prin-
ses Beatrix Spierfonds. Wie 
die week een paar uurtjes tijd 
heeft om mee te helpen met 
deze collecte in Velserbroek 
kan contact opnemen met 
M. Leewens via 06-53506671. 
Het fonds bestaat dit jaar 60 
jaar. Er zijn 600 verschillende 
spierziekten, sommige zijn do-
delijk. Een spierziekte tast het 
hele leven van een persoon 
aan. Wilt u helpen met een 
eenmalige donatie en loopt u 
de collectant mis, dan kunt u 
1,50 euro doneren door een 
sms-je te sturen naar 4333 
met de tekst SMS SPIER.

Collecteren 
voor 

Spierfonds

Velserbroek - Op woens-
dag 31 augustus is op ba-
sisschool De Westbroek het 
schooljaar kleurrijk ingeluid. 
Alle leerlingen van de school 
hebben een heliumbal-
lon met wedstrijdkaartje de 
lucht in laten gaan! De leer-
lingen zijn reuze benieuwd, 
wie een retourkaartje ont-
vangt van de ballon met de 
meeste afgelegde kilometers 
en dus de wedstrijd zal win-
nen.
Dit vrolijke moment was de 
start voor het 25-jarig jubi-
leum schoolseizoen van De 
Westbroek die 25 jaar gele-
den gestart is als De Ark. Sa-
men met de leerlingen gaan 
we er een mooi jaar van ma-
ken met onder andere the-
ma’s over vroeger en nu.
Op vrijdag 17 maart 2017 is 
er op De Westbroek een re-
unie voor alle oud-leerlin-
gen, leerkrachten, teamle-
den en mensen die zich ver-
want hebben gevoeld met 
De Ark en De Westbroek. De 

reünie is een leuk weerzien 
van elkaar en natuurlijk van 
dat mooie schoolgebouw, 
waar de basisschooltijd is 
doorgebracht. Wel is er in de 
loop der jaren veel gebeurd. 
Naast de alle ICT dat op De 
Westbroek op meerdere ma-
nieren het onderwijs onder-
steund, is vooral het onder-
wijsconcept uniek te noe-
men in deze regio. Vanuit Ta-
lentgericht Onderwijs krijgt 
ieder kind onderwijs op een 
eigen leerlijn en zijn de groe-
pen volledig doorbroken.
Dit Talentgericht Onderwijs 
heeft De Westbroek afgelo-
pen jaar in Velserbroek ge-
introduceerd. Vanuit de vrij-
heid van Montessori of Je-
naplan, maar met de ge-
richtheid van het regulier-
onderwijs ontstaat een on-
derwijsconcept waar daad-
werkelijk leerlingen hun ta-
lenten kunnen laten ontwik-
kelen. Zo realiseren we ho-
ge leerresultaten binnen een 
speelse leeromgeving.

Naar de top voor betere 
toekomst oorlogskinderen
Velserbroek - Siegfried 
Weyprecht uit Velserbroek 
gaat de hoogste berg van 
Afrika beklimmen om zo-
veel mogelijk geld op te 
halen voor oorlogskinde-
ren. Op 28 januari 2017 
neemt hij deel aan de der-
de editie van de Kili-Chal-
lenge van War Child. Er 
wacht hem een zware klim 
naar de top op 5.895m. 
Deelnemers financieren 
zelf hun reis en halen via 
sponsors geld op voor ver-
schillende projecten van 
War Child.
Ga naar zijn persoonlijke 
actie-pagina en motivatie 
op www.warchild.nl/actie/
siegie-top.
De expeditie duurt zeven 
dagen en staat onder lei-
ding van een Nederlands-
talige expeditieleider, aan-
gevuld met lokale dragers 
en gidsen. Siegfried be-
taald zijn reis zelf en heeft 
naast een fysieke challen-
ge ook de uitdaging om 
sponsorgeld op te halen.
Ruim 90% van de inkom-
sten van de Kili-Challen-

ge gaan rechtstreeks naar 
projecten om oorlogskin-
deren te helpen, via psy-
chosociale hulp, onderwijs 
en bescherming. 
Tjipke Bergsma, direc-
teur War Child: ,,We zijn 
nu al trots op alle deel-
nemers die de Kilimanja-
ro gaan beklimmen. Dank-
zij hun krachtsinspanning 
en gedrevenheid wacht 
veel kinderen een bete-
re toekomst. Bovendien 
weten we uit ervaring dat 
de deelnemers ook per-
soonlijk veel brengt. Men-
sen stijgen letterlijk boven 
zichzelf uit.”
Alle deelnemers worden 
bij zowel de fysieke voor-
bereiding als bij het op-
halen van sponsorgeld in-
tensief begeleid door War 
Child. 
Bovendien worden de Ki-
li-Challengers in okto-
ber klaargestoomd voor 
de weg naar de top tij-
dens een trainingsweek-
end in de Ardennen. Zie 
ook www.facebook.com/
helpSiegienaardeTop.

Santpoort-Noord - Het driedaagse Santpoort Jazz, Blues & 
Soul op het dorpsplein bij café Bartje was weer een groot 
succes. Zaterdagmiddag begon traditiegetrouw met een big-
band, gevolgd door latin, jazzy pop en als uitsmijter Super 
Soul Saturday. Zondag werd in café Bartje afgesloten met 
een jazz-jamsessie onder leiding van drummer en muziekdo-
cent Koen van der Wel uit IJmuiden. (foto: Ron Pichel)

Groot vrouwelijk muziek-
talent in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Violiste 
Quirine van Hoek en accor-
deoniste Ellen Zijm vormen 
samen het Duo ‘De Thuis-
komst’. 
Op vrijdag 9 september om 
20.00 uur zijn ze te gast in ‘t 
Mosterdzaadje met bewer-
kingen van Spaanse volks-
liederen van De Falla, de ‘Zo-
mer’ van Vivaldi en het treu-
rige maar ook zo mooie ‘Sur 
la Plage’ van Chaminade. 
Melancholisch wegdromen 
wordt het bij de Balkan klan-
ken en de Joodse muziek van 
Bloch waarvan zij ‘Nigun’ 
spelen. 
Op zondag 11 september om 
15.00 uur treden in ‘t Mos-
terdzaadje op de pianiste 
Anamaria Stamp (Roeme-
nië) en de celliste Iné Suárez 
López (Spanje). Zij werken 

samen onder de titel Duo 157 
en hebben een programma 
met muziek van Boulanger, 
Beethoven, Janácek en Pärt. 
Twee grote talenten die het 
publiek meeslepen in hun 
fascinatie en bewondering 
voor muziek. Een leven zon-
der muziek is voor hun niet 
voor te stellen. Ze zijn er ook 
van overtuigd dat muziek de 
mensen van binnen mooi-
er maakt. Geopend wordt 
met drie prachtige stukken 
van Nadia Boulanger, ge-
volgd door een uitdagende 
Beethoven. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl
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Dressuurwedstrijd 
op Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Afgelo-
pen zondag was er op ma-
nege Kennemergaarde een 
FNRS-dressuurwedstr i jd 
voor junioren. De F4 en hoger 
werd gereden. De F-proeven 
zijn proeven van de Federa-
tie Nederlandse Ruiter Sport 
Centra. Dit is een landelijk 
systeem en de behaalde re-
sultaten worden bijgeschre-
ven in het ruiterpaspoort.  
In iedere categorie dien je 3 
winstpunten te behalen voor 
je naar de volgende catego-
rie door mag. Bij 210 punten 
voor je dressuurproef behaal 
je een winstpunt.
Het weer was prima, zodat 

er heerlijk in de buitenrij-
baan werd losgereden. Daar-
na werd er in de mooie klas-
sieke binnenrijbaan de proef 
gereden die werd beoordeeld 
door een jury.
In de F4 is Matthijs Kelder 
met het paard Zinzi  1e ge-
worden, 2e werd hier Fleur 
Niessen met Wellington. In 
de F5/6 werd Tessa Enthoven 
1e met Primeur en werd An-
na van Wezel met UB40 2e. 
de 1e plaats in de F7/8 was 
voor Wouter Smits met Zsa 
Zsa en in de hoogste catego-
rie, de F11/12 is Mara Visser 
met het paard Briljant 1e ge-
worden.

Dorpskerk 
open

Santpoort-Noord - Ook al is 
de Dorpskerk Santpoort (nog) 
geen monument, de bijna hon-
derdjarige gaat wél open op 
Open Monumentendag. Even 
stil zijn, een kaarsje opsteken 
of kijken naar de prachtige ra-
men: u bent zaterdag van 12.00 
tot 17.00 uur van harte welkom! 
Aan het eind van de middag, 
om 16.00 uur, treedt het AMC 
Kamerkoor op. Dit koor wordt 
geleid door Orsolya Ginka Gy-
oker. Het repertoire omvat ma-
drigalen, liederen en chansons 
uit de 16e tot en met de 20e 
eeuw. De toegang is gratis.

Disco Superstars in 
het JongerenTerras
Santpoort-Noord – Vrij-
dag 16 september is de eer-
ste disco van het seizoen van 
Disco Superstars in het Jon-
gerenTerras. De disco was 
vorig seizoen een groot suc-
ces met maandelijks tussen 
de 40 en 70 bezoekers. De 
disco is dit jaar bedoeld voor 
leerlingen van groep 8 en 
voor de bezoekers van vorig 
seizoen. DJ Double Uen DJ 
Ben draaien ook dit jaar weer 
de nieuwste muziek. Jon-
gens en meiden kunnen lek-
ker dansen, feesten en fl ir-

ten. De vrijwilligers organi-
seren ook spelletjes tijdens 
de disco zoals limbodansen, 
muziek-quiz of een dance-
battle. Superstars wordt ge-
houden in het JongerenTer-
ras aan de Dinkgrevelaan. 
De deuren openen om half 8, 
om 10 uur is de disco weer 
afgelopen. Consumpties zijn 
te koop aan de bar, zowel fris 
als chips en repen. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen 
met Alexander van de Pieter-
man 06-22921816 of alexan-
der@jcdekoe.nl.

Goud en brons voor 
karatezusjes Hollander

Velserbroek – Afgelopen 
zaterdag vochten de zusjes 
Anaïs en Nadine Hollander, 
uitkomend voor Karatever-
eniging Kenamju, hun eerste 
wedstrijd van het seizoen. 
Deze karatewedstrijd, de 
Eichsfeld-Open, werd gehou-
den in het plaatsje Heilbad 
Heiligenstadt in het midden 

van Duitsland. Nadine Hol-
lander, 14 jaar en sporttalent  
2015 van Velsen, deed het uit-
stekend en behaalde een eer-
ste plaats individueel en een 
eerste plaats met haar team. 
Anaïs, 11 jaar, deed het ook 
goed en behaalde een der-
de plaats individueel en een 
tweede plaats met haar team.

IJmond - Op dinsdag 30 au-
gustus werd het project Zo-
merOndernemer 2016 fees-
telijk afgesloten bij de Rabo-
bank. De winnaar is Maaike 
Magdelyns uit Beverwijk met 
haar ‘handgemaakte Long-
boards’. Zij heeft haar idee van 
het maken van gepersonifi -
eerde longboards omgezet in 
realiteit. 
Vanaf haar 14e jaar is ze be-
zig met het ontwerpen en 
bouwen van longboards. Haar 
drive vond ze omdat zij on-
voldoende middelen had de-
ze kant en klaar te kopen. De 
longboards worden aange-
past aan de specifi eke wen-
sen voor gebruik van de koper. 
Naast haar opleiding aan het 
meubileringscollege gaat zij 
dit najaar stage lopen bij een 
longboardspecialist in Duits-
land.
Maaike is gekozen uit een 
groep jonge ondernemers die 
allen met daadkracht hun be-
drijf hebben vorm gegeven. 
De ondernemingsplannen 
waren zeer divers, van maat-
schappelijk tot zeer commer-
cieel. Onder de bedrijven be-
vinden zich ideeën zoals: lo-
go-ontwerper/websitebou-
wer, oppasservice, educatieve 
breibakfi ets, retrofi etsbouwer, 

huiswerkbegeleiding en be-
middelen voor jonge mensen 
met een achterstand op de 
arbeidsmarkt. Dit laatste idee 
heeft bij de jury zoveel en-
thousiasme gekweekt dat er 
een connectie gelegd met Di-
version in Amsterdam om de 
ideeën verder vorm te geven. 
Bijzonder kansrijk is ook een 
startende fi lmmaker die op 
professionele wijze zijn kennis 
inzet voor het maken van do-
cumentaires, reclamefi lmpjes 
en bedrijfspresentaties. 
De jury was zeer onder de in-
druk van het zeer hoge ni-
veau van ondernemerschap 
maar vooral van de gedreven-
heid en de passie. De Zomer-
Ondernemers zijn enthousiast, 
innovatief en laten zich niet 
uit het veld slaan door beren 
op de weg. Het programma 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente en de rabo 
IJmond en de Stichting TNE 
(The New Entrepeneur). De 
jongeren hoeven geen bijdra-
ge te geven aan de cyclus en 
krijgen een startkapitaal, pro-
fessionele begeleiding en trai-
ning van enthousiaste onder-
nemers. De jongeren geven 
aan veel geleerd te hebben en 
vol enthousiasme hun bedrijf 
verder te laten groeien.

Velsen - In de nota Dierenwel-
zijn (uit 2012) van de gemeen-
te Velsen is vastgesteld hoe de 
zorg voor dieren die (dood of 
levend) in de gemeente wor-
den gevonden moet worden 
uitgevoerd. Voor zieke vogels 
zijn per 1 januari 2016 afspra-
ken gemaakt met Stichting Vo-
gelrampenfonds via het Vogel-
hospitaal Haarlem. Hier wor-
den zieke en gewonde vogels 
professioneel opgevangen. 
Overigens gaat het dan alleen 
om vogels in het Velsense ge-
bied onder het Noordzeeka-
naal. Voor zieke vogels in Vel-
sen-Noord bestaat al langer 
een overeenkomst met Vogel-
opvang Centrum Zaanstreek.

Vogel-
rampenfonds

Velsen - Van 11 tot en met 
17 september vindt de collec-
teweek plaats voor het Prin-
ses Beatrix Spierfonds. In 
één week gaan landelijk ruim 
30.000 vrijwilligers op pad om 
geld op te halen voor weten-
schappelijk onderzoek naar 
spierziekten. Het is de groot-
ste jaarlijkse actie voor de 
200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. Er 
zijn 600 verschillende spier-
ziekten. Sommige zijn dode-
lijk, sommige zijn erfelijk, ze 
hebben allemaal een verlam-
mend effect op de spieren. 
De spieren in een mensen-
lichaam sturen alles aan, lo-
pen, plassen, fronsen, lachen, 
ademen. Een spierziekte tast 
het hele lichaam en daar-
mee ook het hele leven van 
een persoon aan. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds zet zich al 
60 jaar in voor mensen met 
een spierziekte in Nederland.

Collecteweek 
Spierfonds
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Velsen - Afgelopen week 
zijn 22 gasten en 22 vrijwil-
ligers uit onder andere Sant-
poort, IJmuiden en Velser-
broek een weekje op vakan-
tie gegaan, met de Zonne-
bloem naar Bergambacht. In 
hotel de Arendshoeve zijn 
zij een week verwend door 
de vrijwilligers met volledige 
verzorging, entertainment en 
uitstapjes.
Het dagje Blijdorp was een 
enorm succes. Wat hebben 
de gasten genoten van het 
park met al die dieren, voor-
al het aquarium met die on-
derwatertunnel was een ab-

soluut hoogtepunt. Ook het 
ochtendbezoek aan Schoon-
hoven, op donderdag, met de 
daaraan gekoppelde rond-
vaart door de havens van 
Rotterdam sloeg goed aan.
Zaterdag kwamen zowel de 
gasten als de vrijwilligers te-
rug in IJmuiden, moe maar 
voldaan.
Voor meer informatie betref-
fende de vakantieweek van- 
en/of het vrijwilligerswerk bij 
de Zonnebloem kunt u con-
tact opnemen met regiose-
cretaris: M. Spakman via 06-
39873273 of m.spakman@
casema.nl.

IJmuider Harmonie 
komt met musical Proms
Velsen - Het IJHmuse-
mentsorkest van de IJmui-
der Harmonie onder leiding 
van Theo Bleeker beschikt 
over een sprankelend en 
uitgebreid repertoire dat 
zich bij uitstek leent voor de 
groots opgezette musical 
Proms waar de vereniging 
van droomde. En die droom 
komt uit...
Op 8 oktober om 20.15 
uur tijdens deze speciale 
schouwburgshow schitte-
ren niet alleen de leden van 
het orkest. 
In het programma wordt 
ook ruimte gemaakt voor 
leden van Musicalkids Ei-
genwijs en voor een aan-
tal bekende lokale musi-
caltalenten, zoals Mieke 
van der Hulst, schitterde in 

The Sound of Music, speel-
de zuster/non in de beken-
de musical Sister Act van 
Joop v.d. Ende en eindig-
de als derde in de sbs6 se-
rie Popstar met de nonnen-
act en wie weet... 
Martijn Gunneman, Arj-
en Hinloopen, Carlo Snoek, 
Wouter Wensink en Lisanne 
Wensink en hun bezielen-
de alleskunner Bas Jongs-
ma van de musicalvereni-
ging Unidos zullen zij muzi-
kaal begeleiden!
Gezamenlijk wordt een ver-
rassende selectie van bij 
jong en oud bekende mu-
sicalstukken ten tonele ge-
voerd.
Kaarten voor dit spektakel 
zijn nu al te koop via Stads-
schouwbrug Velsen.

Velsen-Noord – Zaterdag 
17 september zal The Voi-
ce Company een benefiet-
concert van een uur ge-
ven in de RK Sint Jozefkerk, 
Wijkerstraatweg 55 in Vel-
sen Noord. De aanvang van 
het concert is om 14.00 uur. 
De entree bedraagt 5 euro. 
Kaartverkoop in de kerk na 
afloop van de zondagsvie-
ring om 10.00 uur of bij Henk 
de Vries, Doelmanstraat 12 
in Velsen-Noord. De volledi-
ge opbrengst van dit concert 
zal door The Voice Compa-
ny worden geschonken aan 
de RK Sint Jozefkerk voor het 
groot onderhoud en voor de 
renovatie van deze prachtige 
kerk. Voor deze gelegenheid 
zal een licht en luchtig pro-
gramma gezongen worden 
met onder andere werk van 
Ramses Shaffy, The Beatles, 
Ed Sheeran, Toto en ook het 
Onze Vader zal worden ge-
zongen, maar dan in het Swa-
hili. Na afloop van het con-
cert zal The Voice Company 
voor zijn leden een besloten 
BBQ houden bij de kerk. Dit 
als opening van het nieuwe 
zangseizoen waarin zij diver-
se grote concerten zullen ge-
ven.  Voor informatie over het 
koor kan men contact opne-
men via 06-22165604 of e-
mail: hen.ja@live.nl.

Benefietconcert

Velsertunnel Run
5.000 hardlopers van 
Velsen naar Beverwijk

Velsen - Op zondag 27 no-
vember vindt een uniek en 
eenmalig hardloopevene-
ment plaats: de Velsertun-
nel Run. Bijna 60 jaar na de 
opening krijgen sportievelin-
gen voor het eerst de kans 
om door de tunnel te lopen, 
iets wat na de heropening in 
januari 2017 niet meer mo-
gelijk is.
De route loopt over de 
prachtige paden in de par-
ken Velserbeek, Waterland 
en Beeckestijn om na pas-
sage van de Velsertunnel te 
finishen in de Breestraat, de 
winkelstraat in Beverwijk. De 
hardlopers hebben er dan 
7,68 km opzitten, een knip-
oog naar de 768 meter van 
de Velsertunnel.
De Velsertunnel Run wordt 
georganiseerd door de Ge-
meente Beverwijk, Gemeen-
te Velsen, Rijkswaterstaat en 

aannemerscombinatie Hya-
cint. De uitvoering is in han-
den van SportConnection en 
SportSupport, twee sport-
evenementenbureaus uit 
Haarlem.
Het unieke hardloopevene-
ment kan plaatsvinden om-
dat de Velsertunnel vanwe-
ge de renovatie is afgesloten 
voor verkeer. Op een later 
moment wordt er nog een 
open dag georganiseerd en 
natuurlijk staat er nog een 
feestelijke heropening op 
het programma.
Op de website www.velser-
tunnelrun.nl is vanaf dinsdag 
13 september meer informa-
tie te vinden over de loop. De 
Facebookpagina is nu al live.
Inschrijven voor de Velser-
tunnel Run kan vanaf maan-
dag 19 september. Er kun-
nen in totaal 5.000 mensen 
meedoen. 

Stadsschouwburg Velsen
Anne-Wil en Paul in 
‘Moeders en Zonen’
Velsen - Toneelgrootheid 
Anne-Wil Blankers, alleskun-
ner Paul de Leeuw en musi-
calster Freek Bartels staan 
voor het eerst samen op de 
planken in ‘Moeders en Zo-
nen’. Pers en publiek is lo-
vend over het ijzersterke ac-
teerwerk in de Nederland-
se versie van de Broadway-
hit. Op zaterdag 24 septem-
ber (20.15 uur) te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen.
‘Moeders en Zonen’ ver-
haalt over een moeder Ka-
therine (Anne Wil Blankers) 
die de ex-partner Cal (Paul 
de Leeuw) van haar overle-
den zoon bezoekt. Vervuld 
van boosheid, jaloezie, rouw 
en liefde voor haar zoon, 
gaat Katherine de confron-
tatie met Cal aan. Die is in-
middels getrouwd met Will 
(Freek Bartels) en samen 
hebben ze een zoon; iets wat 
20 jaar geleden ondenkbaar 
was. De ontmoeting met Cal 
is het startpunt van een mo-
dern stuk over de zoektocht 
naar de veranderde beteke-
nis van familie en de helende 

kracht van vergeving.
Dit mooie en meeslepende 
drama, geschreven door Ter-
rence McNally, beleefde in 
2014 zijn première op Broad-
way en werd genomineerd 
voor twee Tony Awards, 
waaronder die voor ‘Best 
Play’. Prijs: 35 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Mark Engelen)

IJmuiden - Kenners noemen 
hem een kruising tussen Bert 
Visscher en Jandino Aspo-
raat. Dat maakt nieuwsgie-
rig. Met intieme liedjes, bizar-
re gedachtekronkels en over-
de-top-typetjes neemt Aron 
Elstak het publiek in het Wit-
te Theater op donderdag 22 
september (20.30 uur) mee 
op zijn zoektocht naar hel-
den. De Stadsschouwburg 
Velsen laat cabaretfans in het 
Witte Theater graag kennis 
maken met aanstormend ta-
lent. Cabaretiers die op weg 
zijn naar nationale roem en 
eerder imponeerden op ca-
baretfestivals of in de klei-
nere cabaretzalen. Zo’n ta-
lent is de 22-jarige Aron El-
stak. Door de Cameretten-ju-
ry geroemd om zijn timing en 
zijn originele teksten. De pers 
plaatst Aron in de hoek van 
de muzikale cabaretier, die 
het best tot zijn recht komt 
als hij in de huid van zijn zelf-
verzonnen typetjes kan krui-
pen. In de stijl van Bert Vis-
scher en Jandino Asporaat.
Meer informatie en reser-
veren: www.wittetheater.nl, 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789. 

Aron Elstak in 
Witte Theater
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Dag van de scheiding
Regio - Elk jaar is het de 
tweede vrijdag in septem-
ber de dag van de schei-
ding. Scheidingskantoren in 
heel Nederland openen hun 
deuren om mensen van ad-
vies te voorzien. Uitgangs-
punt is de maatschappelij-
ke problemen rond scheiden 
onder de aandacht te bren-
gen. Bij de ScheidingsMake-
laar is iedereen heel het jaar 
welkom voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. ,,Wij vinden 
het belangrijk om het belang 
van scheiden in goed overleg 
op de dag van de scheiding 
te blijven onderstrepen”, zegt 
Hans van Son van De Schei-
dingsMakelaar.
,,Daarom geven we hier vijf 
tips om een scheiding in 
goed overleg te laten verlo-

pen. Doe de melding van de 
scheiding aan je partner in 
een persoonlijk gesprek zon-
der dat de kinderen daar-
bij aanwezig zijn. Vertel met 

elkaar aan alle kinderen te-
gelijkertijd dat jullie willen 
scheiden. Bereid het gesprek 
samen voor en laat het over-
komen dat jullie allebei ach-
ter deze beslissing staan. 
Wanneer er heftige ruzies 
ontstaan, probeer dan op tijd 
afstand van elkaar te nemen. 
Zoek niet voortdurend naar 
wie gelijk heeft, maar denk 
na welk aandeel jezelf in de 
ontstane problemen hebt. 
Schakel op tijd een schei-
dingsbemiddelaar in, zodat u 
op neutraal terrein onder be-
geleiding van een deskundi-
ge de scheiding kunt bespre-
ken.” 
Bel voor meer informatie 
Hans van Son, 023-6200989 
of mail son@scheidingsma-
kelaar.nl.

IJmuiden - Op dinsdag 13 
september is er weer een 
Alzheimer Café in IJmuiden. 
Het onderwerp is schuld en 
schaamte. Dementie kan veel 
emoties losmaken, zowel bij 
de persoon met dementie als 
bij de partner en andere be-
trokkenen. Er kan een ge-
voel ontstaan van tekortschie-
ten; niet altijd durf je er over 
te praten. Schuld en schaam-
te zijn emoties die mantel-
zorgers regelmatig aangeven 
te ervaren bij hun dagelijk-
se zorg voor iemand met de-
mentie. Dat klinkt zwaar en 
zo voelt het ook. Hoe raak je 
hierin gevangen en hoe kun 
je eruit komen? Gesprekslei-
der Mick Flieringa bespreekt 
samen met gastspreker Lenie 
Haaring op welke manier het 
beste kan worden omgegaan 
met deze emoties. Wilt u meer 
weten over dit onderwerp of 
heeft u behoefte aan ande-
re informatie over demen-
tie? Kom dan naar het Alzhei-
mer Café in de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden, Dudokplein 
16 (boven Albert Heijn), 1971 
EP IJmuiden. De ontvangst is 
vanaf 19.00 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en ein-
digt rond 21.00 uur.  Iedereen 
is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffi e zijn gratis. Aan-
melden is niet nodig.

Alzheimer 
Café in 

bibliotheek 
IJmuiden

De Visserijschool
viert 100-jarig bestaan

IJmuiden - Afgelopen maan-
dag was het precies 100 jaar 
geleden dat het gebouw van 
de voormalige visserijschool 
aan de Havenkade werd ge-
opend. Eind tachtiger jaren 
van de vorige eeuw verhuis-
de de school naar een nieu-
we locatie in IJmuiden. 
In 1987 kwam het pand leeg 
te staan, waarna in 1989 de 
Stichting Zee- en Havenmu-
seum werd opgericht om het 
gebouw te behouden en in 
te richten als museum. Dat 
vergde heel veel overleg met 
de gemeente en diverse in-
stanties en, niet in de laatste 
plaats, enorm veel inzet van 
vrijwilligers van het museum. 
Maar gelukkig zijn al deze in-
spanningen niet voor niets 
gedaan want in de loop van 
1994 kon het museum dan 
eindelijk haar deuren ope-
nen.
Ter gelegenheid van dit 
eeuwfeest is vrijdagmiddag 
de tentoonstelling ‘100 jaar 

gebouw Visscherijschool’ ge-
opend die kan worden be-
zichtigd tot 8 januari 2017. 
Door middel van foto’s, fi lms 
en voorwerpen kunnen be-
zoekers zich  een beeld vor-
men hoe leerlingen zich in 
die tijd gingen voorbereiden 
op  hun toekomstige beroep. 
Een aantal kunstenaars van 
Kunstenaars Collectief Vel-
sen heeft speciaal voor de 
tentoonstelling een kunst-
werk gemaakt waarin een 
deel van het gebouw terug te 
vinden is.
De offi ciële opening van de 
tentoonstelling werd ver-
richt door burgemeester 
Frank Dales die, na een kor-
te schets van de historie van 
het gebouw, aan Cor Ouden-
dijk, voorzitter van het be-
stuur, een cheque overhan-
digde van 500 euro. Mid-
dels het luiden van een oude 
scheepsbel door beide heren 
werd daarna de tentoonstel-
ling geopend.

Uitgeest - Op donderdag 15 
september is er een informa-
tieavond over zonnepane-
len voor inwoners van de ge-
meenten Castricum, Uitgeest, 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk. Op deze avond wordt 
ondermeer gekeken naar ge-
schiktheid van daken en ver-
schillende montagemogelijk-
heden. Naast uitleg over de 
technische werking en ver-
schillen tussen bijvoorbeeld 
‘gewone’ en zwarte zonne-

panelen, wordt meer verteld 
over hoe opbrengsten wor-
den verrekend. Ook de mo-
gelijkheid voor particulieren 
om nu de btw terug te vragen 
op de aanschaf wordt uitge-
legd. Na afl oop kunnen ge-
interesseerden ook een vrij-
blijvend gratis huisbezoek 
aanvragen om de specifi e-
ke mogelijkheden voor de ei-
gen woning eens te laten be-
kijken. Aanmelden kan via 
www.greenybros.com/events

Wessel (14) jongste 
deelnemer NK Footgolf
Velserbroek - Afgelopen 
zondag werd op de Drent-
sche Golf & Country Club het 
NK Footgolf 2016 gespeeld. 
Dit is het eindtoernooi waar 
de beste zestig footgolfers 
van het afgelopen jaar de 
strijd aangaan om de lande-
lijke titel. 
De deelnemers wisten zich te 
plaatsen via een van de kwa-
lifi catietoernooien of door 
hun positie op de landelij-
ke ranking. Onder deze spe-
lers bevond zich ook Wessel 
van Leeuwen, een speler uit 
Velserbroek. Met zijn 15 jaar 
was hij de jongste deelnemer 
die ooit aan een NK Footgolf 
heeft meegedaan. 
In zijn shift speelde hij on-
der andere met Klaas Wij-
ers (oud-speler van Telstar) 
en Michel Wilkes (de zoon 
van Faas Wilkes). Deze heren 
wisten het uiteindelijk tot de 
fi nale te schoppen. 
De speler van Footgolf Vel-
serbroek speelde niet zijn 
beste toernooi maar kan met 
trots terugkijken op zijn deel-
name aan dit NK waarmee 
hij heeft bewezen dat hij tot 
de betere spelers van Ne-
derland behoort, een presta-
tie van formaat voor iemand 
van zijn leeftijd. Björn Bulk 
uit Noordwijk wist uiteinde-
lijk de titel te veroveren en bij 
de ex-profs ging Marcel Pee-

per (oud international) er met 
de cup vandoor. 
Vanaf april 2017 zal Wes-
sel opnieuw de strijd aan-
gaan op de door heel Neder-
land te organiseren toernooi-
en om zich opnieuw te plaat-
sen voor de grote eindstrijd.





Velsen-Zuid - IJmuiden trad 
zaterdag in de eerste wed-
strijd van de competitie aan 
tegen kampioenskandidaat 
Zandvoort. De bezoekers 
miste spelbepaler Nigel Berg 
en IJmuiden moest het stel-
len zonder Kelly Meijboom.
Vanaf de aftrap, met de 
door Nederlof’s Vishan-
del gesponsorde wedstrijd-
bal, voetballen beide teams 
op het scherp van de snede. 
IJmuiden heeft volop kansen. 
Zandvoort is erg gevaarlijk 
in de omschakeling. IJmui-
den krijgt veel kansen maar 
de afwerking is niet zoals die 
zijn moet en krijgt daarvoor 
vlak voor rust de rekening 
gepresenteerd. Na een coun-
ter tast de centrale verdedi-
ger mis waardoor Boy Visser 
de 0-1 mag aantekenen.
Na rust lijkt het even of bij 
beide teams de koek op is 
maar als een verre ingooi van 
Milan van Essen in de 65e 
minuut  in de 16 meter op het 
hoofd van Patrick Eggermont 
beland betekend dat de 1-1. 
IJmuiden ruikt nu haar kan-
sen en gaat volop in de aan-
val. In de 68e minuut scoort 
Milan van Essen na een 
knappe combinatie tussen 
Fabian Roozen en Kay Brou-
wer de 2-1.  Even later mag 
de bij de doelpaal geheel vrij-
staande Patrick Koper van 
de bezoekers de 2-2 binnen 
koppen. De laatste 20 minu-
ten spelen beide teams volop 
op de aanval. Het spel golft 
op en neer evenals de kan-
sen. In de 85e minuut speelt 
Fabian Roozen zich knap vrij, 
geeft af op Milan van Essen 
die beheerst de 3-2 scoort. 
Sportpark Schoonenberg 
ontploft en de laatste minu-
ten van deze wedstrijd zitten 
vol spanning en sensatie. Als 
na 90 minuten de warrige lei-
dende scheidsrechter Mac-
Intosh affl uit is de ontlading 
bij de IJmuiden selectie en 
supporters groot. De decep-
tie is voor Zandvoort. IJmui-
den 1 onder leiding van trai-
ner/coach Anthony Correia 
heeft geen mooi voetbal laten 
zien maar als collectief ge-
voetbald, keihard gewerkt en 
met een echte teampresta-
tie de volle winst behaald. De 
eerste klap in deze competi-
tie is uitgedeeld. Zaterdag 10 
september speelt IJmuiden 
om 14.30 uur tegen SCW in 
Rijssenhout. 

Eerste klap is 
daalder waardTwee keer winst

IJmuiden - Zowel het eer-
ste elftal van de zaterdag- 
als dat van de zondagsenio-
ren startte de ouverturewed-
strijd van het seizoen 2016-
2017 met een kleine over-
winning.
Stormvogels-zondag had in 
degradant De Zouaven uit 
Grootebroek vooral de twee-
de helft een heel sterke te-
genstander die totaal geen 
raad wist met de vele ge-
boden kansen. Binnen drie 
minuten nam het team van 
trainer Sjaak Lettinga een 
1-0-voorsprong toen een 
splijtende dieptepass van 
Huseyin Yilmaz een prooi, 
werd van Bastiaan Scholten 
en oog in oog komende met 
keeper Aron van Loon wist 
hij heel koelbloedig Storm-
vogels de leiding te geven, 
1-0.
Het eerste kwartier bleef het 
team van de nieuwbakken 
trainer Sjaak Lettinga de bo-
venliggende partij, maar na-
dat De Zouaven-verdedi-
ger Kevin Peerdeman uit een 
vrije schop de lat liet bewe-
gen, namen de Grootebroe-
kers het initiatief over. Voor-
al linkerspits Alpha Kasha-
ma liet zich gelden met snel-
le en behendige acties. Ech-
ter, zijn scherpe voorzetten 
kregen niet de beloning dien 
zij verdienden.
Na de rust bleef De Zoua-
ven de bovenliggende par-
tij, maar men bleef heel slor-
dig omgaan met de vele ge-
boden kansen. Bovendien 
bleek debutant-doelman 
Bas Veen (foto), afkomstig 
van FC Lisse, in een bloed-

vorm te verkeren. Twee keer 
was hij gepasseerd, maar 
toen kwamen Berry Willem-
se en Gregory van Nieuw-
koop hun sluitpost te hulp. 
Na ruim een uur spelen ver-
scheen Kashama na een 
dieptepass in een tijdsbestek 
van twee minuten alleen 
voor Bas Veen, maar even-
zovele keren kwam Veen 
als overwinnaar uit de du-
els naar voren door zich voor 
de bal te werpen. Ook stond 
hij z’n mannetje toen bij een 
hoekschop de boomlan-
ge centrale verdediger Jor-
di van Ammers een keiharde 
kopbal afvuurde, maar klem-
vast haalde Bas Veen de bal 
uit de hoek.
Op de counter was Storm-
vogels sporadisch gevaar-
lijk; zo zag Giano Bonam een 
striemend schot gekeerd 
door doelman Van Loon. Na 
eerst diagonaal naast ge-
schoten te hebben, werd in-
valler Robbin Kooiman in 
blessuretijd in de diepte ge-
stuurd en met een mooie lob 
passeerde hij doelman Veen, 
maar de grens- en scheids-
rechter annuleerden dit 
doelpunt vanwege buiten-
spel zodat Stormvogels een 
halve minuut later de eerste 
overwinning van het seizoen 
kon vieren.
Zondag a.s. is in Zaandam 
Zaanlandia de tegenstander.
Door een 4-1-nederlaag in 
Haarlem tegen EDO-zater-
dag is Stormvogels uitge-
schakeld in de strijd om de 
KNVB-beker.
Ook Stormvogels-zaterdag 
wist te winnen; in Heemste-
de werd HBC met 1-2 versla-
gen. Stormvogels had in de 
eerste helft heel veel moei-
te met het nieuwe kunst-
grasveld van HBC; regelma-
tig gleed een speler van trai-
ner Marco Adema weg.
Door balverlies kon HBC 
door toedoen van hun spits 
de score openen, 1-0.
Een donderspeech van 
Adema in de rust moest zijn 
team wakker schudden en 
met succes. De Amerikaan 
Denzell Jones mocht van-
af 11 meter raak schieten en 
een minuut voor tijd wisten 
de IJmuidenaren de over-
winning op te eisen. Na een 
voorzet van Jones maakte 
WAO Mattithasvilli het kar-
wei af, 1-2. Zaterdag is DSS 
in Haarlem de volgende te-
genstander.

Velsen start met winst
Driehuis - Voor de ope-
ningswedstrijd van Velsen in 
de eerste klasse KNVB kwam 
Assendelft als tegenstander 
uit de hoge hoed, een van de 
concurrenten van het vorige 
seizoen, evenals Velsen ge-
promoveerd. Een leuk affi che. 
Vraag was of de ploeg van 
Ton Pronk al klaar was voor 
de strijd in de eerste klasse. 
Velsen startte voorzichtig en 
moest duidelijk wennen aan 
het fanatieke spel van As-
sendelft. De eerste kans was 
echter voor Velsen: een zach-
te terugkopbal bracht Don-
ny Koning vrij voor doelman 
Ibrahim Suzulmus. 
Mede dankzij toegesnelde 
verdedigers ging deze kans 
verloren. Aan de andere kant 
prikte Ali El Ghzali de bal net 
over het doel. Langzamer-
hand kwam Velsen tot een 
overwicht maar Tim Groene-
woud en Donny Koning wis-
ten nog geen raad met de 
kansen. De mooiste was voor 
Patrick Castricum die snoei-
hard uithaalde maar de de 
kans geblokt zag door de de-
fensie van Assendelft. Uit de 

rebound schoot Donny Ko-
ning keihard op de lat. Toch 
kwam Velsen nog voor rust 
verdiend op een voorsprong. 
Een lange bal bereikte Patrick 
Castricum die een verdediger 
uitspeelde en fraai voorzette. 
Tim Groenewoud deponeerde 
de bal in het lege doel: 0-1. 
Kort na rust was het weer 
raak: Patrick Castricum stond 
aan het begin van een fraaie 
aanval die de bal via Tim 
Groenewoud bij Rens Greve-
ling bracht: 0-2. Kansen voor 
Velsen volgden elkaar nu snel 
op: zo schoot Tim Groene-
woud na een mooie schijn-
beweging rakelings naast. 
Assendelft geloofde er niet 
meer in, zelfs met een op-
gelegde kans wist men geen 
raad. Voor Velsen miste Don-
ny Koning nog van dichtbij en 
een pegel van Zeno van Ooij-
en ging net naast. Diep in de 
blessuretijd deed Assendelft 
nog iets terug: een vrije trap 
van Jordy Jongens verdween 
fraai in de kruising: 1-2. Meer 
tijd was er niet. Een soeve-
reine zege voor Velsen, aldus 
trainer Pronk.



De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 september 20.00 uur Telstar - De Graafschap

Telstar-De Graafschap 
in teken van Kistemaker
De wedstrijd tussen Tel-
star en De Graafschap op 
vrijdag 9 september staat 
in het teken van de vriend-
schapsband tussen beide 
supportersgroepen.

Eerder deze week is in Doe-
tinchem het boek ‘De Kist’ 
van Yoeri van den Busken 
gepresenteerd. Ook Telstar 
besteedt veel aandacht aan 
dit bijzondere moment. Kis-
temaker, die bij beide clubs 
werkzaam was, zal het boek 
op meerdere plekken in het 
stadion signeren.

Het wonderlijke levensver-
haal van de voetbaltrainer is 
opgetekend door VI-journa-
list Yoeri van den Busken, die 
eerder boeken schreef over 
onder anderen Louis van 
Gaal, John Blankenstein en 
Harry van Raaij.

Na afloop van de wed-

strijd zoeken de suppor-
ters van Telstar en De Graaf-
schap gezamenlijk het sup-
portershome op. In het sei-
zoen 2013/2014 lieten beide 
supportersgroepen al zien 
dat het mogelijk is om zowel 
voor, tijdens en na de wed-
strijd gezamenlijk een groot 
feest te bouwen in het Ra-
bobank IJmond Stadion. Dat 
zal op 9 september niet an-
ders zijn.

Seizoenkaarthouders van 
Telstar kunnen vanaf maan-
dag twee extra kaarten ko-
pen voor 5 euro (Oosttribune) 
of 8 euro per stuk (West A/F). 
Deze kaarten kunnen alleen 
worden aangeschaft bij het 
Rabobank IJmond Stadion.

De overige supporters kun-
nen via deze link kaarten ko-
pen voor de wedstrijd tegen 
de Achterhoekers.

Twee nieuwe spelers
Telstar en Go Ahead Ea-
gles hebben overeenstem-
ming bereikt over de ver-
huur van Orhan Džepar. 
Ook Joël Donald is vori-
ge week toegevoegd aan 
de selectie van de Witte 
Leeuwen. 

De 20-jarige middenvelder 
Džepar is vorige week maan-
dag aangesloten bij de selec-
tie van Michel Vonk. Džepar 
doorliep meerdere jeugdelf-
tallen van de club uit Deven-
ter. In het seizoen 2015/2016 
maakte hij zijn debuut in 
de wedstrijd tegen Telstar. 
Hij scoorde toen zijn eerste 
doelpunt namens de Eagles. 
In ditzelfde seizoen tekende 

hij een 5-jarig contract bij de 
Deventenaren.
De 20-jarige spits Joël Do-
nald sluit op amateurbasis 
aan. ,,Wij hebben de ontwik-
keling van Joël nauwlettend 
in de gaten gehouden’’, al-
dus trainer Michel Vonk. ,,Wij 
zijn dan ook erg blij dat we 
een talentvolle jongen als Jo-
el kunnen toevoegen aan on-
ze groep. Tijdens de inter-
landperiode heeft hij kunnen 
wennen aan de groep en is 
inmiddels aangesloten bij de 
groep.’’
Joël is het jongere broertje 
van Mitchell Donald, die in 
het verleden onder meer uit-
kwam voor Ajax, Willem II en 
Roda JC.

Tijdstip bekerwedstrijd
De KNVB heeft in overleg 
met JVC Cuijk besloten om 
het duel tussen Telstar en 
de ploeg uit Cuijk te ver-
plaatsen naar 18.30 uur. Re-
den voor de wijziging is de 

lichtinstallatie van JVC Cuijk 
die naar verwachting niet 
voldoende is voor de aftrap 
om 20.00 uur. De bekerwed-
strijd wordt gespeeld op 
dinsdag 20 september.

Voorrondes in IJmuiden, Velserbroek, Santpoort en Haarlem; finale in stadion

Doe mee met de Telstar Street League!
Deze maand gaat de Tel-
star Street League weer 
van start. Dit is een spec-
taculair voetbaltoernooi 
voor jongens én meisjes 
van 12 tot 16 jaar, dat bo-
vendien de leefbaarheid 
in de wijken bevordert.  
Er zijn voorrondes in de 
verschillende wijken, dit 
jaar ook in Santpoort/
Haarlem-Noord. De fina-
le is op 28 oktober in het 
Rabobank IJmondstadion 
van Telstar.

Inschrijving is gratis en kan 
bij de buurtsportcoaches of 

via www.telstarstreetleague.
nl. Het evenement is een ini-
tiatief van de maatschappe-
lijke stichting Telstar Thuis 
in de Wijk en wordt samen 
met de club Telstar, de ge-
meente Velsen, het jonge-
renwerk van Stichting Wel-
zijn Velsen, Buurtsport en 
SportSupport georgani-
seerd. Belangrijke sponsor 
is Van Mossel Peugeot. 
De voorrondes voor de Tel-
star Street League 2014 zijn 
op vier woensdagen en be-
ginnen steeds om 17 uur. Op 
14 september op het Cruijff 
Court in Zee- en Duin-

wijk, op 21 september aan 
de Wieringer Aak in Vel-
serbroek, op 28 september 
op het Homburgplantsoen 
in IJmuiden en op 5 okto-
ber op het voetbalveldje aan 
de Dijkzichtlaan/Delftplein 
op de grens van Santpoort-
Noord en Haarlem. Voor 
eten en drinken wordt ge-
zorgd, de deelnemers hoe-
ven tussendoor niet naar 
huis. Spelers van Telstar zijn 
de scheidsrechters.
Een team bestaat uit mini-
maal vijf en maximaal acht 
meisjes of jongens (niet ge-
mengd). Deelnemers moe-

ten op 1 september tenmin-
ste 12 jaar en nog geen 16 
jaar oud zijn. Naast het voet-
ballen, kunnen zij ook pun-
ten verdienen met een wijk-
bijdrage. Bijvoorbeeld door 
te helpen bij een buurtfeest 
of het schoonmaken van 
een plantsoen. Een team 
haalt alleen de finale als de 
wijkbijdrage ook daadwer-
kelijk is uitgevoerd. De fina-
les zijn op 28 oktober in het 
Rabobank IJmond stadion, 
voorafgaande aan de wed-
strijd van Telstar tegen Jong 
PSV.
Alle deelnemers krijgen 

periodekaarten voor wed-
strijden van de Witte Leeu-
wen of Leeuwinnen. De fi-
nalisten krijgen bovendien 
een Telstarshirt. De win-
nende teams ontvangen 
seizoenkaarten en de fel-
begeerde Ruud Geels bo-
kaal. Daarnaast zijn er prij-
zen voor de beste spe-
ler en speelster en is er 
een fair play prijs. Zie voor 
meer informatie www.tel-
starstreetleague.nl en Fa-
cebook.com/TelstarStreet-
league of ga naar de 
buurtsportcoach bij jou in 
de buurt.
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Velsen - ‘Distel’, de nieuw-
ste Orkater-parel is op zater-
dag 17 september (20.15 uur) 
in Stadsschouwburg Velsen te 
zien. Wolfgang Distel pleegt 
zelfmoord, niemand weet 
waarom de succesvolle filo-
soof en Dichter des Vaderland 
dat deed. Twee jaar later komt 
de familie bijeen. Ook zijn 
minnares (Jacqueline Blom) 
verschijnt ten tonele. Het pu-
bliek ziet zijn vrouw (Juul Vrij-
dag) en twee zoons worste-
len met die onverwachte wen-
ding. Dat wordt heerlijk absur-
distisch en met humor en veel 
muziek gebracht, helemaal in 
de beproefde Orkater-stijl. 
Wij kennen Jacqueline Blom 
als de verlaten doktersvrouw 
in ‘Volgens Jacqueline’ en de 
grimmige officier van justi-
tie in ‘Penoza’. En uit hitseries 
van weleer als ‘Oud Geld’ en 
‘Loenatik’. In ‘Distel’ speelt zij 
de minnares en assistente van 
meneer Distel. 
Distel’s vrouw wordt gespeeld 

door Juul Vrijdag.  Een gran-
de toneeldame. Zij speel-
de mooie rollen bij onder an-
dere Het Nationale Toneel en 
Koningin Wilhelmina in ‘Sol-
daat van Oranje’. Filmliefheb-
bers herkennen haar uit films 
als ‘New Kids Nitro’ en ‘Alles 
is Liefde’.
Altijd bijzonder als Orkater te-
rug is in IJmuiden. De plek 
waar de wieg van de fameuze 
groep heeft gestaan. En waar 
de typische Orkater-formu-
le werd uitgedacht: vervreem-
dende verhalen, in een mix 
van muziek en theater, bijzon-
der vorm gegeven, altijd met 
topacteurs. ‘Distel’ is typisch 
Orkater. De voorstelling ging 
vorig seizoen met succes in 
première. De succestournee 
gaat van start in de Stads-
schouwburg Velsen met een 
repetitiedag op vrijdag 16 sep-
tember en een voorstelling op 
de zaterdag erna. Prijs: 28,50 
euro, inclusief pauzedrankje 
en garderobe. 

Schouwburg zoekt grootste 
kerstkoor allertijden

Velsen - Stadsschouwburg Vel-
sen is op zoek naar het grootste 
kerstkoor ooit! Dat mag natuur-
lijk best met een vlokje sneeuw 
of een korreltje (strooi)zout ge-
nomen worden. Zeker is dat 
Kerst vroeg valt dit jaar in Vel-
sen. De Stadsschouwburg is al-
weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor de tweede edi-
tie van de Kerstshow op zater-
dag 17 en zondag 18 decem-
ber. Een kerstfeest van Velsen, 
vóór Velsen en met Velsen. En 
met een groot REX-Kerstkoor 
op de bühne. Voor dit koor kun-
nen zangers, met en zonder er-
varing, zich nog aanmelden tot 
donderdag 1 september.
Onder begeleiding van het 
10-koppige REX-Orkest en bij-
zondere solisten zingt het REX-

koor de mooiste kerstliedjes. 
Voor dit spetterende schouw-
burgoptreden krijgen de koor-
leden tien workshops aangebo-
den, waarin zij de fijne kneepjes 
van het vak leren en de kerst-
songs instuderen. De professi-
onele workshops worden gege-
ven in Velsen, op donderdag-
avonden vanaf 29 september. 
Kosten tien workshops: 50 euro. 
All we want for X-mas is you! 
Meezingen in het REX-kerst-
koor? Stuur een mail naar pu-
bliciteit@stadsschouwburg-
velsen.nl met daarin gegevens 
(naam, adres, leeftijd, telefoon-
nummer, mailadres en evt. zan-
gervaring). Deelname vanaf 16 
jaar. Kaarten zijn te bestellen 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

‘Het failliet van de moderne 
tijd’ verplaatst naar schouwburg
Velsen - ‘Het failliet van de 
moderne tijd’ is op donder-
dag 15 september (20.30 
uur) een must see show. We-
gens grote belangstelling 
verplaatst van het Witte The-
ater naar de Stadsschouw-
burg Velsen.
Tim Fransen was al tekst-
schrijver voor o.a. ‘Dit was 
het nieuws’ en de oudejaars-
conference van Theo Maas-
sen, die zij samen bedach-
ten. En ook al wetenschap-
per, want aan de Universiteit 
van Amsterdam studeerde hij 
cum laude af als psycholoog 
en filosoof. Sinds de verplet-
terende overwinning van het 
Leids Cabaretfestival 2014 is 
hij een regelrechte cabaret-
sensatie. 
Tim Fransen is met zijn voor-
stelling ‘Het failliet van mo-
derne tijd’ genomineerd voor 
‘de Neerlands Hoop’, de ca-

baretprijs voor de veelbelo-
vende theatermaker(s) met 
het grootste toekomstper-
spectief. De cabaretjury oor-
deelde: ,,Een compleet en 
zeer goed doordacht debuut-
programma van Tim Fransen. 
Fransen, cum laude afgestu-
deerd in filosofie en psycho-
logie, leidt zijn publiek op 
toegankelijke wijze langs de 
grote denkers uit zijn boe-
kenkast. Gelukkig vergeet 
hij daarbij niet om ook heel 
veel goede grappen te ma-
ken; over bamischijven, Ma-
riah Carey, Roy Donders en 
piemels. In zijn slimme ver-
menging van hoge en lage 
cultuur bewijst Fransen zich 
als een grote belofte voor de 
toekomst.”
Naast een lovend juryrapport 
mocht Tim Fransen vorig sei-
zoen ook al rekenen op vol-
le zalen (ook het Witte Thea-

ter was uitverkocht) en ster-
renrecensies in alle kranten. 
Tijd voor een succestournee. 
Die Fransen aanvankelijk zou 
beginnen in het Witte Thea-
ter, maar vanwege de gro-
te belangstelling nu start in 
de grote zaal van de Stads-
schouwburg Velsen. De aan-
vangstijd blijft 20.30 uur.
Zijn eerste avondvullende 
solo ‘Het failliet van de mo-
derne tijd’ gaat over de pro-
blemen waar de wereld voor 
staat. 
Die zijn groot. We missen 
een absolute waarheid die 
ons leidt naar het goede. Hoe 
moeten we verder? Krijgt de 
cynicus gelijk of is er toch 
nog hoop? Tim Fransen, de 
denker van het Nederland-
se cabaret, komt met (hilari-
sche) antwoorden.
Prijs: 20,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.

Theaterseizoen Witte Theater
vol grote namen en talent

IJmuiden - Ook in het nieu-
we theaterseizoen program-
meert de Stadsschouwburg 
Velsen voorstellingen in het 
Witte Theater. Naast aanstor-
mend talent, hele grote na-
men en oude bekenden van 
het theater aan de Kanaaldijk.
Een aantal bekende cabare-
tiers maakt dit seizoen een 
uitstapje naar de kleine zaal. 
Een seizoen heel dicht op 
het publiek spelen. Erik van 
Muiswinkel komt met Justus 
van Oel (vrijdag 30 septem-
ber en zaterdag 1 oktober), 
Remco Veldhuis (dinsdag 15 
november – solo zonder Ri-
chard Kemper), Joep Onder-
delinden (zaterdag 26 no-
vember), Frans Mulder (zon-
dag 2 april – solo van mr. Pur-
per) en Miké Boddé (dinsdag 
11 april – solo zonder Thomas 
van Luyn). 
Voor de volgende grote ca-
baretiers in het Witte Thea-
ter zijn geen of nog slechts 
een paar kaarten te bestel-
len: Javier Guzman (donder-
dag 6 oktober), Dolf Jansen 
(dinsdag 11 oktober), Dani-
el Arends (donderdag 24 no-
vember), Katinka Polderman 
(dinsdag 10 januari), Eric van 
Sauers (dinsdag 14 maart) en 
Micha Wertheim (donderdag 
29 september en zaterdag 25 
maart). Uitverkocht? Aanmel-
den voor de wachtlijst (tel. 
0255-515789) loont. Grote 
kans dat je er alsnog bij bent.

In het Witte Theater krijgt het 
publiek ook de kans om ken-
nis te maken met de cabaret-
sterren van morgen. Enerzijds 
verrassingen van cabaretfes-
tivals en de kleinere cabaret-
zalen, zoals Aron Elstak (don-
derdag 22 september - vol-
gens kenners een kruising 
tussen Bert Visscher en Jan-
dino Asporaat), Eva Crutzen 
(donderdag 17 november – 
genomineerd voor Neerlands 
Hoop 2016) en Martijn Hille-
nius (donderdag 9 maart).
Anderzijds winnaars van ca-
baretfestivals: De Partizanen 
(dinsdag 1 november – win-
naar Neerlands Hoop 2015), 
Flip Noorman (dinsdag 13 de-
cember) en Jan van Maanen 
(dinsdag 21 febbruari). 
Ook de finalisten van de gro-
te cabaretfestivals van dit sei-
zoen komen naar IJmuiden: 
Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival (donderdag 8 decem-
ber), Cameretten (dinsdag 
24 januari) en Leids Cabaret 
Festival (dinsdag 23 mei).
Oude bekenden: Jochen Ot-
ten (dinsdag 14 februa-
ri), Sjaak Bral (donderrdag 6 
april), Minou Bosua (donder-
dag 20 oktober – Bloeiende 
Maagd nu solo), Arie Koomen 
& Edo Brunner (donderdag 
15 december) keren terug in 
de voor hen vertrouwde zaal 
van het Witte Theater.
Dat geldt ook voor Jeroen 
Zijlstra (dinsdag 22 novem-

ber) en Jan Rot (donderdag 
1 juni). Zij maken respectie-
velijk een anti-kerst-concert 
en een zomerhit-concert. Tim 
Akkerman (donderdag 23 fe-
bruari – oud-Di-rect) komt 
juist voor het eerst naar het 
Witte Theater. 
Het Volk (dinsdag 29 novem-
ber) en Orkater (De Nieuwko-
mers dinsdag 25 oktober en 
Donna Donna dinsdag 6 de-
cember) zijn er met een nieu-
we toneelproductie te zien.
In het Witte Theater-aanbod 
ook een aantal leuke verras-
singen en specials. Ieder-
een kent hem als de jolige 
tv-supermarktmanager van 
de AH, dit najaar komt Har-
ry Piekema met een cabaret-
programma (dinsdag 4 okto-
ber). Ook in Nederlands be-
kendste psychiater Bram 
Bakker schuilt een cabaret-
talent. Voor zijn duovoorstel-
ling ‘Geen Paniek’ met caba-
retière Marjolijn van Kooten 
(dinsdag 8 november) zijn de 
kaarten niet aan te slepen. 
Stand up-wetenschapper Jan 
van den Berg houdt een leer-
zame, muzikale én grappige 
lezing over zand. Tijdens dit 
theatercollege (donderdag 30 
maart) wacht het publiek een 
hoog duin aan theaterpret. 

Meer informatie en reserve-
ren: www.wittetheater.nl of 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789.
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Start bouw grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden
Minister Schultz van Haegen (In-
frastructuur en Milieu) heeft samen 
met de provincie Noord-Holland, 
gemeente Amsterdam, Havenbe-
drijf Amsterdam NV en de burge-
meester van gemeente Velsen, het 
o�  ciële startsein voor de bouw 
van de nieuwe zeesluis in IJmuiden 
gegeven. De nieuwe sluis in IJmui-
den, 500 meter lang, die 70 me-
ter breed en   18 meter diep gaat 
worden, wordt hiermee de groot-
ste zeesluis van de wereld!

Minister Schultz: “Deze megaklus 
is een prachtig voorbeeld van inven-
tief bouwen. Er wordt gebouwd op 
een heel klein gebied tussen de ande-
re sluizen in. En dat terwijl de winkel 
moet open blijven. De nieuwe sluis 
zorgt voor een betere bereikbaarheid 
en zet de deuren open voor de haven 
van Amsterdam om haar positie in 
Europa te behouden of zelfs te ver-
sterken tot derde haven in Europa.”

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis 
in IJmuiden aan vervanging toe. Een 
nieuwe grotere zeesluis moet ruim-
te bieden aan steeds groter worden-
de zeeschepen en hiermee de bereik-
baarheid van de haven van Amster-
dam verbeteren en de economie in 
de regio stimuleren. Vanwege de om-
vang een uitdagend werk, want tij-
dens de bouw moeten zowel de weg-

verbinding over het sluizencomplex 
als het sluizencomplex zelf, zo veel 
mogelijk ongehinderd bereikbaar 
blijven. De nieuwe sluis is naar ver-
wachting in 2019 beschikbaar voor 
de scheepvaart. 

Bouw
De bouw van de zeesluis is inventief 
zoals bijvoorbeeld de bouw van de 
deurkassen. De deurkas is een gro-
te betonconstructie waar de sluis-
deuren in rollen als ze opengaan. De 
deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 
bij 26 meter zijn, worden op maaiveld 
gebouwd en vervolgens afgezonken. 
Het voordeel van deze methode is dat 
er niet eerst een diepe bouwkuip ge-
maakt hoeft te worden die veel om-
gevingshinder en risico’s voor de be-
staande sluizen en waterkering kan 
opleveren. 
Tijdens de bouw zoekt aannemers-
consortium OpenIJ   bij de werkge-
versservicepunten Groot-Amster-
dam, IJmond Werkt! en Zuid-Kenne-
merland mensen uit de regio die lan-
ger dan 3 maanden geen werk heb-
ben en biedt hen een tijdelijk werk-
traject aan. Er zijn al diverse arbeids-
plaatsen gecreëerd voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
start dit schooljaar een lesprogram-
ma voor scholen in de regio om  op die 
manier jongeren te enthousiasmeren 
voor een carrière in de techniek. 

Zondag 11 september Open Monumentendag in Velsen
Velsen viert de Open Monumen-
tendag op zondag 11 september 
2016. Aansluitend op het lande-
lijke thema staat deze dag in het 
teken van Iconen en Symbolen. 

Monumenten zijn de iconen van 
een gemeente. Ze staan symbool 
voor een kleurrijke geschiedenis 
en bepalen mede de identiteit van 
een gemeente, zoals de beide vuur-
torens in IJmuiden en molen de 
Zandhaas in Santpoort-Noord. 

Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 11 september aanstaan-
de worden op verschillende loca-
ties speciale activiteiten voor pu-
bliek georganiseerd; de entree is 
gratis. Informatie hierover is te 
vinden in een brochure getiteld: 
‘Typisch Velsen. Iconen en sym-
bolen’. Deze is gratis af te halen bij 
boekhandel Bredero in Santpoort-

Noord, boekhandel The Read Shop, 
het gemeentehuis en de bibliothe-
ken in IJmuiden en Velserbroek. 
Ook vindt u nadere informatie op 
de website www.openmonumen-
tendag.nl.

Openstellingen 
& activiteiten

Dorp Oud Velsen: Rondleiding 
door het dorp om 11.00 en 15.00 
uur, start bij de Engelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, 
Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend 
van 13.00-16.00 uur. 

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7, Velsen-Zuid: Geopend zo-
wel zaterdag als zondag van 11.00-
17.00 uur. Tentoonstelling rond het 
thema Iconen en Symbolen.

Logegebouw Vrijmetselaars en 
Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-
Zuid: Op zaterdag 10 september van 
11.00-17.00  uur, op zondag 11 sep-
tember geopend van 12.00-17.00 
uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Vel-
sen-Zuid: Geopend van 11.00-16.00 
uur. Verkooptentoonstelling ‘Por-
tretten uit Kennemerland’.

Begraafplaats Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2, Driehuis: Ge-
opend van 9.00-17.00 uur. Er is een 
wandelroute beschikbaar, verkrijg-
baar in Petit Café Westerveld. Het 
café is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleiding door het hoofd-
huis om 13.00 uur, start in de lobby.

Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2, Santpoort-Zuid: Ge-
opend van 10.00-17.00 uur.

11

Zondag 11 september 2016

‘Typisch Velsen’
Iconen en symbolen 

Uitkijkpunt
Om de bouwwerkzaamheden van 
dichtbij te bekijken, is er een uit-
kijkpunt gebouwd ten noorden van 
de Noordersluis. Het uitkijkpunt is 
twaalf meter lang, drie meter breed 
en zes meter hoog. Maximaal vijftig 
mensen kunnen op het plateau staan 
om van dichtbij de bouwwerkzaam-
heden gade te slaan. 

Samen groots bouwen
Het project is een samenwerkings-
verband van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Am-

sterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
NV en de gemeente Velsen. Dit pro-
ject wordt medegefi nancierd van-
uit het CEF (voorheen TEN-T) pro-
gramma van de Europese Unie.   De 
verantwoordelijkheid voor de bouw 
en 26 jaar onderhoud van de zeesluis 
ligt bij het consortium OpenIJ van de 
sluis. 
De nieuwe zeesluis is onderdeel van 
het Sluizenprogramma van Rijkswa-
terstaat. Dat omvat 6 projecten: keer-
sluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk 
Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, 
Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.
Foto: Ko van Leeuwen 
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Opvang vogels in Velsen
Op 1 september is wethouder 
dierenwelzijn, de heer Robert te 
Beest, met de Stichting Vogel-
rampenfonds (Vogelhospitaal 
Haarlem) een overeenkomst aan-
gegaan over de opvang van vo-
gels in de hele gemeente Velsen. 
Na verzorging van de vogels wor-
den de dieren zo snel mogelijk te-
ruggezet in de natuur.

In de nota Dierenwelzijn Velsen zijn 
meerdere organisaties benoemd die 
een rol vervullen in het verzorgen 
van dieren die in de gemeente Vel-
sen voorkomen. De gemeente Velsen 
is voorstander van het professioneel 
opvangen en verzorgen van dieren. 

In 2012 zijn overeenkomsten aan-
gegaan met de Dierenambulan-
ces Velsen en Kennemerland, Ker-
bert Dierentehuis, Knaagdieren-
centrum, Hengelsportvereniging 
Velsen en Eerste Hulp bij Zeehon-
den. Deze organisaties vervullen 
hun taak naar volle tevredenheid. In 
2015 is daar aan toegevoegd het Vo-
gelopvangcentrum Zaanstreek. De-
ze organisatie vangt vogels, hazen 
en egels op uit het gemeentedeel 
Velsen-Noord. Door de overeen-
komst met de Stichting Vogelram-
penfonds (Vogelhospitaal Haarlem) 
zijn nu alle vogels in Velsen verze-
kerd van een goede opvang. (foto: 
Reinder Weidijk)

Uitnodiging Velserbroek
Komt u ook!, dinsdag 20 septem-
ber 2016 naar de bijeenkomst ‘Be-
levenissen in uw wijk’?

Wat kunt u verwachten?
Het wijkteam Velserbroek, verte-
genwoordigd door de Politie Kenne-
merland, gemeente Velsen, Stichting 
Welzijn Velsen, jongerenwerkers en 
de woningcorporaties geven u in-
formatie en de gelegenheid om vra-
gen te stellen over inbraakpreventie, 
WhatsApp buurtpreventiegroepen, 
babbeltruc, jongerenontmoetings-
plaatsen, verkeersregels in de wijk 
en wijkinitiatieven.

Wanneer en Waar?
Dinsdag 20 september 2016 om 
19.30 uur (zaal open 19.00 uur) in ge-
bouw Het Kruispunt, Zon Bastion 3, 
1991 SK Velserbroek.

Aanmelden
Wilt u komen? Geef u voor 14 sep-
tember op via telefoonnummer 0255  
535 786 of via info@velisonwonen.
nl onder vermelding van uw naam 
en het aantal personen (maximaal 
twee personen per huishouden). Let 
op! Er is plaats voor 100 personen in 
de zaal, dus tijdige aanmelding is ge-
wenst!

Lever grof afval in en win!
Lever uw grof afval in op het af-
valbrengstation van HVC in Vel-
sen-Zuid, want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. In-
geval u dit doet tussen 6 en 30 
september, maakt u kans op een 
airfryer of accuboormachine.

Opruimen = kans op prijzen
In elk huishouden werken gemid-
deld 15 apparaten niet. Batterijen 
moeten worden vervangen, scherm 
kapot, onderdelen kwijt of stek-
ker defect. Hiervan kunnen niet al-
leen nieuwe producten worden ge-
maakt, maar ze staan ook vast bij u 
in de weg. Lever daarom tussen 6 
en 30 september de kapotte appara-
ten of ander grof afval in bij het af-
valbrengstation van HVC in Velsen-
Zuid. In deze periode maakt u kans 
op een Philips airfryer of Bosch ac-
cuboormachine met 116-delige 
toolbox. Voorwaarde is wel, dat u 
het hiernaast afgedrukte actiekaart 
invult en meeneemt. Deze kaart is 
ook verkrijgbaar op het gemeente-
huis. 

Zaterdag 10 september staat bij de 
Praxis in Velserbroek en Welkoop 
en tuincentrum Haan in Santpoort-
Noord het HVC-promotieteam. Zij 
delen ook actiekaarten uit. Boven-
dien kunt u het team allerlei vragen 
stellen over het scheiden van grof af-
val. Meer informatie over deze actie 
en de voorwaarden vindt u op de web-
site www.indegoeiebak.nl en www.
velsen.nl.
 
Grof afval is waardevol
Thuis kunt u papier, gft en plastic, 
blik en pak scheiden. Grof afval zo-
als tuinstoelen, serviesgoed, verf-
blikken, kapotte apparaten en die ou-
de fi ets mogen naar het afvalbreng-
station. Want ook grof afval kan wor-
den hergebruikt. Uw kapotte tuinset 
wordt een nieuw raamkozijn, terwijl 
verbouwingspuin wordt gebruikt in 
nieuwe wegen. Kinderen spelen op 
rubberen tegels van uw oude auto-
banden. En die oude fi ets wordt weer 
een nieuwe fi ets. Metaal kan worden 
gebruikt in koelkasten, auto’s, horlo-
ges, frisdrankblikjes en meer. 

Sportaccommodaties
nu ook online te huren
Sinds 29 augustus is het moge-
lijk om online een gemeentelijke 
sporthal of gymzaal te huren.

Het reserveren is nu nog eenvoudi-
ger. Bovendien kan er een eigen ac-
count aangemaakt worden, waarmee 
inzicht wordt verkregen in gemaak-
te reserveringen, contracten en fac-
turen. Ga naar www.sportloketvel-
sen.nl en bekijk de beschikbaarheid, 
reserveer online en betaal direct per 
iDEAL.

Hoe kan een reservering worden ge-
maakt?
• Ga naar www.sportloketvelsen.nl
• Kies de button online accommoda-

tie huren
• Selecteer een activiteit, accommo-

datie, de gewenste datum en het 
tijdstip

• Klik op reserveren; bij de 1e reser-

vering moet er een account worden 
aangemaakt.

Sportloket Velsen biedt met het nieu-
we reserveringssysteem meer ser-
vice en gemak voor onze gebruikers. 
Heeft u vragen kijk dan op de website 
of neem contact op met 0255-567666 
of mail naar sportzaken@velsen.nl.
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Velsen in het teken van MOOI
Vrijdag 23 september staat Vel-
sen in het teken van haar kwali-
teit als het gaat om straten, plei-
nen, haar gebouwen en onze groe-
ne omgeving. Zijn deze of mooi of 
kan het beter? De stichting MOOI 
Noord-Holland organiseert het fes-
tival OVERMOOI op Plein 1945. Van 
10.00 uur tot 19.00 uur.

De stichting MOOI Noord-Holland 
maakt zich al 100 jaar sterk voor de 
kwaliteit van de leefruimte in onze 
mooie provincie. Het is een niet-com-
merciële adviesorganisatie op het ge-
bied van landschap, stedenbouw, ar-
chitectuur en cultuurhistorie. Van-
wege het jubileum wordt op deze dag 
een enorme kaart (zo groot als een 
half voetbalveld ) van Noord-Holland 
neergelegd op Plein 1945 in IJmuiden. 
Hierop zijn polders, duinen, wegen, 
dijken, steden en dorpen en zelfs je 
eigen woning waar te nemen. De reu-
zenkaart is vanuit een telekraan goed 

te zien. Op en rondom de kaart zal met 
bewoners, kinderen, ondernemers, 
bestuurders en alle geïnteresseerden 
worden gesproken over mooi.

OVERMOOI
OVERMOOI is voor iedereen toegan-
kelijk. Kijk voor het dagprogramma en 
meer informatie op www.overmooi.nl. 
Ook zullen wij volgende week het pro-
gramma op deze Infopagina plaatsen. 
Muziek en catering met lokale pro-
ducten gaan het geheel omlijsten. De 
groepen 7 van de Francisschool uit 
IJmuiden zullen er het landschaps-
spel spelen. Verder zijn er diverse  
sprekers die vertellen over hun MOOI 
Velsen vanuit verschillende gezichts-
hoeken en betrokkenheid. Van strand-
gast tot ondernemer, van surfer tot ar-
chitect. Kortom: een feestelijk en inte-
ressant festival. Komt allen!

Arie Keppler Prijs
Het evenement OVERMOOI is in 

meerder gemeenten gehouden. Vel-
sen is de laatste gemeente die wordt 
bezocht. Ter afsluiting van dit eve-
nement zal gedeputeerde Joke Geld-
hof  de Arie Keppler Prijs uitreiken. 

Het is de beloning van een tweejaar-
lijkse prijsvraag op het gebied van 
landschap, stedenbouw, architectuur 
en cultuurhistorie. (publiciteitsfoto 
Stichting MOOI Noord-Holland)

Wethouder Vennik: ‘Mooi is voor iedereen anders’

Wethouder Ronald Vennik, wet-
houder Ruimtelijke Ordening, 
nodigt iedereen van harte uit 
naar dit festival te komen. Hij 
zal zelf ook zeker bij dit evene-
ment aanwezig zijn.

“Velsen heeft veel moois te bie-
den, kent een stedelijk gebied, in-
dustrie, havens, strand en kust, 
maar ook villawijken en een rijke 
cultuurhistorie. Wij ondersteunen 
deze jubileumactie. Het gesprek is 
van groot belang.’’ Met plezier wo-
nen, werken en recreëren, dat wil-
len we allemaal. Wat we mooi vin-
den verschilt echter van persoon 
tot persoon. “Dat maakt het juist 
zo leuk om met elkaar te praten 
over wat we mooi vinden’’, aldus 
de wethouder. De gemeente heeft 

een groot hart voor be-
houd en verbetering van 
haar omgevingskwali-
teit. Zo is er in Velsen een 
nieuwe Welstandsnota 
vastgesteld en schetst de 
structuurvisie Velsen een 
duidelijk beeld van de 
toekomstige ruimtelijke 
mogelijkheden van de ge-
meente. “We hebben een 
sterk historisch besef, 
maar willen ook ontwik-
kelen als de omgeving het 
toelaat en daarom vraagt. 
Een mooi voorbeeld: ons 

cultuur-historische dorp ‘Oud 
Velsen’ is in haar oude luister her-
steld. In het dorpje wordt hoofdza-
kelijk gewoond. Met Oud-IJmui-
den daarentegen is dynamischer 
en uitnodigend omgegaan. Hier is 
een oud bedrijventerrein omge-
toverd in een prachtige woonwijk 
vlakbij de haven. En dat na samen-
spraak met bijvoorbeeld inwoners 
uit de buurt. Zij brachten in wat 
zij mooi vinden in hun omgeving. 
Hun inbreng zagen ze terug in de 
uiteindelijke bouw. Zo gaan we 
ook om met het landschap. Sant-
poort-Noord heeft bij het kermis-
terrein deels haar oude aanzien 
weer terug, maar er is ook ruim-
te gemaakt voor de HOV, de snel-
le buslijn.’’

Oud-IJmuiden: een nieuwe kwaliteit 

Oud-Velsen: in oude glorie hersteld
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Voormalig minister
Cramer bezoekt Velsen
Ontwikkelingen als een sterk 
groeiende wereldbevolking, kli-
maatverandering en schaarste 
van grondsto	 en dwingen tot een 
andere manier van productie- en 
consumptiegedrag. Om deze re-
den is het noodzakelijk te streven 
naar herbruikbaarheid van pro-
ducten en grondsto	 en, zogehe-
ten: circulaire economie.

Afgelopen donderdag bracht Jac-
queline Cramer, voormalig minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer 
een werkbezoek aan de IJmond. In 
de IJmond spelen allerlei initiatie-
ven: zo is Tata Steel sterk in het re-

cyclen van metaal, wordt er door Ri-
go Ver� abriek natuurverf geprodu-
ceerd en staan de Zee(wier) Boer-
derij IJmond en duurzaamheids- en 
educatiecentrum BRAK aan de start 
van hun ontwikkeling. 

Op de foto Jacqueline Cramer op 
bezoek bij Tata Steel. De oud poli-
tica was er op uitnodiging van mi-
lieuwethouder Floor Bal van Velsen. 
Van 2007 tot 2010 maakte ze deel uit 
van het kabinet. Op dit moment is 
ze hoogleraar Duurzaam Innoveren 
aan Universiteit Utrecht en zet zij 
zich actief in voor circulaire econo-
mie. (foto: Reinder Weidijk)

JeugdSportPas 10 jaar
in gemeente Velsen!
Donderdag 1 september reikte 
wethouder Annette Baerveldt  het 
1e JeugdSportPas-magazine  uit 
op de Openbare Basisschool ‘De 
Vuurtoren’ in IJmuiden.

Baerveldt werd bijgestaan door de 
buurtsportcoach Nicky Brouwer. 

Deze zogeheten JSP is voor het tien-
de seizoen gestart in Velsen. Leerlin-
gen van groep 3 t/m 8 van het basis-
onderwijs kunnen zich aanmelden 
voor kennismakingslessen bij sport-
verenigingen en andere sportaan-
bieders via www.jeugdsportpas.nl. 
(foto: gemeente Velsen) 

Onderzoek 
verkeersongeluk
Vrijdag 29 juli jl.  vond aan de 
Hagelingerweg in Santpoort-
Noord een ernstig ongeval 
plaats met als gevolg dat een 
inwoner van onze gemeente is 
overleden.

Dit heeft veel emoties losgemaakt. 
Zowel bij de familie van het 
slachto� er als de chau� eur, die bij 
dit noodlottig ongeval betrokken 
was. Maar ook bij ooggetuigen. 
Het college is bekend met de reac-
ties uit de samenleving die wijzen 
naar een recent geplaatst bushok-
je bij de kruising Hagelingerweg/
Burgemeester Weertsplantsoen 
als oorzaak van dit ongeluk

Onderzoek
Direct na het ongeluk is een onaf-
hankelijk verkeerskundig onder-
zoek gestart door de afdeling Ver-
keer Ongevallen Analyse (VOA) 
van de politie. De gemeente ver-
leent hier alle medewerking aan. 
De resultaten van dit onderzoek 
zijn nog niet bekend. Mogelijk 
dat de uitkomsten aanleiding ge-
ven om de situatie op voornoemde 
kruising te herzien of aan te pas-
sen. Ook zal het college in gesprek 
gaan met het wijkplatform. Deze 
heeft reacties van bewoners ont-
vangen naar aanleiding van het 
ongeval.

Ocean Beauty in Velsen
Hij is maar liefst 185 meter lang, 
30 meter breed met een diep-
gang van 9.25 meter: The Ocean 
Beauty. Dinsdagmorgen deed het 
schip de Grote Houtkade in Vel-
sen-Noord aan om zijn vracht te 
lossen. Een machtig mooi gezicht. 

De extreme grootte van het vracht-
schip, dat onder Panamese vlag 
vaart, blijkt wel uit het relatief klei-
ne mannetje en zijn dinky toy op 

de foto. De kade  is vorig jaar in op-
dracht van de gemeente Velsen ver-
nieuwd. De boot is uit Indonesië ko-
men varen met een lading van 7.200 
ton aan staal (7.200.000 kilogram). 
Het schip heeft waarschijnlijk 3 da-
gen nodig om het staal te lossen. Het 
grote vrachtschip had voor de werk-
zaamheden aan de zeekade en het 
uitgraven van de kanaalbodem hier 
nooit kunnen aanmeren. (foto: Ge-
meente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

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

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

Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

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

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

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

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Dokweg 37, plaatsen garagedeur/rol-
luik (31/08/2016) 15378-2016.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 19 en 21, plaatsen dak-
kapel en erker (05/09/2016) 14370-
2016;
Frans Netscherlaan 13, vergroten ge-
koppelde dakkapel voordakvlak en le-
galiseren dakkapel achterdakvlak 
(06/09/2016)

10182-2016;
Curaçaostraat 14, plaatsen dakopbouw 
(02/09/2016) 10769-2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, 
slopen bestaande woning en kappen 2 
bomen (02/09/2016) 8473-2016.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Unimog strand spektakel van 7 t/m 
9 oktober 2016, start- en fi nishloca-
tie parkeerterrein IJmuiderstrand 
(05/09/2016) 14511-2016.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
augustus 2016 tot en met 2 sep-
tember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Siriusstraat 20, legaliseren dakop-
bouw (01/09/2016) 17479-2016;
Velserduinplein ong., plaatsen bloe-
menkiosk (tijdelijk)(02/09/2016) 
17562-2016.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., het houden van 
een kermis (02/09/2016) 17513-
2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en 
plaatsen dakkapel (31/08/2016) 
17411-2016;
Hagelingerweg 251, aanleggen inrit 
(29/08/2016) 17151-2016;
Cotélaan 21, plaatsen dakopbouw 
(29/08/2016) 17153-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom 
(30/08/2016) 17273-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen construc-
tie en aanbrengen buitengevelisola-
tie (01/09/2016) 17469-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
78 woningen (05/09/2016) 13885-
2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (02/09/2016) 13709-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strand-
paviljoen (31/08/2016) 13496-2016 .

Santpoort-Noord
Kerkweg 14, vergroten woning met 
uitbouw (achterzijde)(02/09/2016) 
13790-2016.
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Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:  Informatie voortgang dossier statushouders 
    
Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur:  Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dieren-

artspraktijk in tuincentrum Ranzijn Tuin&Dier te Velser-
broek  

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur:  Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016

Sessie 4: Raadzaal
21.30 - 23.00 uur:  Ambitiedocument kustplaats IJmuiden aan Zee 2016

Sessie 5: Schoonenbergzaal
21.30 - 23.00 uur:  Verordening Bedrijveninvesteringszone Havengebied 

IJmuiden

Sessie 6: Rooswijkzaal
21.30 - 23.00 uur:  Rekenkamercommissie-rapport “a� andeling van meldin-

gen, klachten en bezwaren”

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u de sessies in de raadzaal recht-
streeks en op een later tijdstip bekijken. Van de sessies vanuit de overige ver-
gaderzalen zijn audioverslagen af te luisteren op onze website.

Inspreken tijdens de sessies:
Op de onderwerpen van de sessies kan worden ingesproken. Om in te spre-
ken dient u zich tot uiterlijk woensdag 14 september 2016 tot 16.00 uur aan 
te melden bij de raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. 
Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres 
vermelden, zodat de gri�  e contact kan opnemen als er wijzigingen of ande-
re zaken besproken moeten worden. Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan ook digitaal een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is inge-
leverd (via e- mail naar gri�  e@velsen.nl) dan wordt uw reactie vóór de ses-
sie naar de raadsleden doorgestuurd.

Agenda sessies gemeenteraad op 15 september 2016

Inloopbijeenkomst
Het college heeft het voorlopig 
ontwerp “Herinrichting Velser-
duinplein” vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen.

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op don-
derdag 15 september 2016 van 17.00 
tot 19.00 uur in het gemeentehuis 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Hier 
wordt u in de gelegenheid gesteld het 

ontwerp in te zien, vragen te stellen 
en opmerkingen te geven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot 
en met 13 oktober 2016 worden ge-
stuurd naar het college van burge-

meester en wethouders, postbus 
465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak herinrichting Velserduin-
plein.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening, be-
kend dat zij voornemens zijn een 
nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor Santpoort-Noord. Op 
grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gele-
genheid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen 
naar voren te brengen en er wordt 
geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Op 
het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Santpoort-
Noord voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actua-
lisering toe zijn. Het bestemmings-
plan regelt per pand of perceel wat 
de bouw- en gebruiksmogelijkhe-
den zijn. Bestemmingsplannen wor-
den elke 10 jaar herzien. Het bestem-
mingsplan beoogt een eigentijdse 

planologische regeling te geven voor 
het plangebied. Ook worden enke-
le ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
zoals de ontwikkeling bij het Motor-
huis, aan de Dobbiuslaan en aan de 
Hoofdstraat – Terrasweg. 

Ligging plangebied
Het plangebied omvat vrijwel de ge-
hele woonkern van Santpoort-Noord.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmings-

plan Santpoort-Noord (idn: 
MRO.0453.1500SANTPOORTNO1- 
V001) ligt met ingang van vrijdag 9 
september gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Naast het voor-
ontwerpbestemmingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende 
onderzoeken en rapportages ter in-
zage. 

• Gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden.

• Centrale bibliotheek, Dudokplein 
16, IJmuiden.

• Digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter 
inzage ligt, kunt u een inspraakreac-
tie indienen op het voorontwerpbe-
stemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan: College van bur-
gemeester en wethouders
Postbus 465 1970 AL IJmuiden. Of 
via ro@velsen.nl. Onder vermel-
ding van “inspraakreactie bestem-
mingsplan Santpoort-Noord”. Ver-

geet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven.

Inloopavond
Op maandagavond 26 september or-
ganiseert de gemeente een inloop-
avond met betrekking tot dit bestem-
mingsplan. Tijdens deze avond zullen 
er verschillende tafels worden inge-
richt waar u vragen kunt stellen aan 
de betrokken ambtenaren met be-
trekking tot uw situatie. Vanwege de 
diversiteit van het gebied en verschil-
lende situatie per perceel zal er geen 
centrale presentatie worden gehou-
den. U bent welkom tussen 19.00 en 
21.00 in Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Kapmelding
Velserbroek: 1 x driestammige Els ( 
Alnus) bij fi etspad  Langesloot hoek 
Watergentiaan. Dit i.v.m. gevaar als 
gevolg van a¦ reken stammen.
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