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Driehuizenaren duiken
in de Amstel voor ALS
Driehuis - Komende zondag 
nemen weer honderden men-
sen deel aan de Amsterdam Ci-
ty Swim om geld in te zame-
len voor de bestrijding van 
de spierziekte ALS. Onder de 
zwemmers zijn ook Charlotte 
Vernooijs en haar dochter An-
nabelle uit Driehuis. Het twee-
tal voert al jaren actie, ter her-
innering aan Guus Vernooijs 
die in september 2015 aan de 
ziekte overleed. De laatste ja-
ren krijgt ALS wereldwijd aan-
dacht want nog steeds is er 
geen genezing mogelijk. Fami-
lie en vrienden van Vernooijs 
organiseren sinds enkele jaren 
een aantal acties om ook op lo-
kaal niveau aandacht voor ALS 
te vragen. 

Door Guus Hartendorf

Amyotro�sche Laterale Sclero-
se (ALS) is een van de meest ern-
stige en invaliderende aandoe-
ningen van het zenuwstelsel. 
De oorzaak is onbekend. Neder-
land telt rond de vijftienhonderd 
patiënten; elk jaar overlijden er 
vijfhonderd en komt er onge-
veer een gelijk aantal bij. Hoop 
op een toekomst is er voor deze 
patiënten dan ook nog niet. Het 
relatief kleine aantal patiënten 
maakt dat onderzoeksbudgetten 
van de farmaceutische industrie 
en de overheid laag zijn; verre-
weg het meeste wetenschap-
pelijk onderzoek wordt ge�nan-
cierd door giften aan Stichting 
ALS Nederland. Poster-campag-
nes als ‘Ik ben inmiddels overle-
den’ en ‘Ga door met mijn strijd’ 
brengen de ziekte onder de aan-
dacht. 
Charlotte Vernooijs: “Guus was 
eigenaar van Jachthavens/werf 
Staverno in Amsterdam, die hij 

zelf heeft opgebouwd en nu 
wordt voortgezet door Anna-
belle. Met een aantal medewer-
kers van de jachthaven doen we 
als team Staverno mee aan de 
City Swim. Het is een �ink eind 
zwemmen: twee kilometer. We 
trainen in zwembad De Heeren-
duinen en in de Amstel. Onze 
jongste teamgenoot is Isa Smit 
van 13 jaar! Een topper, die bij de 
junioren zwemt. Ik hoop zo dat 
lezers van dit  artikel nog willen 
doneren. Elke euro is er één. Dat 
kan via website Amsterdamci-
tyswim en selecteer Vernooijs of 
Staverno onder de deelnemers!”
Langs het gehele parcours kan 
publiek de zwemmers aanmoe-
digen. Alleen voor het startge-
bied (Marine Etablissement Am-
sterdam) zijn toegangskaarten 
vereist. Voor de �nishlocatie zijn 
er speci�eke arrangementen ver-
krijgbaar die een uniek zicht en 
volledig verzorgde catering bie-

den, maar het publiek kan ook 
vrij toegankelijk vanaf de kade 
kijken (Keizersgracht, kant even 
huisnummers). 
Op het Jonas Daniel Meijerplein 
staat een DJ die ervoor zorgt dat 
zwemmers en publiek het naar 
hun zin hebben en ook op de 
steiger voor de Hermitage wor-
den er sportieve beats gedraaid 
om de zwemmers een laatste 
boost richting de �nish te geven. 
Voor de zwemroute raadpleegt u 
genoemde website. 
Op de bovenste foto staan van 
links naar rechts Sean Ceelen, 
Annabelle Vernooijs, Isa Smit, 
Charlotte Vernooijs en Johan Kra-
mer bij de Amstel. Op de achter-
grond staat de Amstelkerk (foto: 
Jan Ceelen). Onderste foto: Guus 
Vernooijs in augustus 2014 tij-
dens het Dorpsfeest Santpoort, 
waar hij met een Porsche aan-
dacht trekt voor Stichting ALS. 
(foto: aangeleverd)
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IJmuiden - De afgelopen maan-
den hebben verschillende par-
tijen hard gewerkt om de 26ste 
editie van de Pierloop Velsen 
mogelijk te maken. Zondag-
ochtend is het zover. De voor-
inschrijving - met korting - 
loopt nog tot en met donder-
dag. Daarna is er nog de mo-
gelijkheid om ter plaatse in te 
schrijven. Hierbij kan contant 
of met pin worden betaald. De 
start is als vanouds bij Sporthal 
IJmuiden-Oost.
 
De vrijwilligers van de organisa-
tie hebben een nagenoeg nieu-
we Pierloop weten te creëren, 
waarbij veel ruimte is vrijge-
maakt voor de jeugd. De jong-
ste lopers kunnen zich om 10.15 
uur uitleven in de Guppenloop, 
een afstand van circa 650 me-
ter van het Velserhof naar Plein 
1945. Om 10.30 uur kan de (basis-
school)jeugd de onderlinge com-
petitie aangaan over een afstand 
van 2,5 km. Een aantal scholen 
heeft hiervoor zelfs een speciale 
Pierlooptraining in het leven ge-
roepen.
Daarna volgen voor de jongvol-
wassenen, volwassenen en vete-
ranen de afstanden 5 (11.00 uur), 
10 en 15 km (10.45 uur). Hierbij 
kan de laatste afstand als trim- of 
wedstrijdloop worden gelopen. 
De start van de 2,5, 5, 10 en 15 
km is steeds bij Sporthal IJmui-
den Oost. De diverse parcoursen 
zijn dit jaar volledig vernieuwd 
en goed nagemeten. Op de lan-
gere afstanden zijn er diverse wa-
terposten neergezet voor de lo-
pers. (foto: Friso Huizinga)

Zondag a.s.
weer Pierloop
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Wij zijn op zoek 
naar serieuzenaar serieuze

BEZORGERS/STERS
Ook 50+

van harte 
welkom

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Omgeving: Terrasweg en Wulverderlaan 
in Santpoort-Noord, 240 kranten
Omgeving: De Sluistocht en Hannie 
Schaftstraat in Velserbroek, 140 kranten
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• Voor de Hofgeesterweg 3 in Velserbroek 
is een omgevingsvergunning aange-
vraagd om een stal hoger te maken, en om 
het gebruik als pensionstalling van paar-
den te legaliseren. Dat laatste is strijdig 
met het bestemmingsplan. De aanvraag 
is goed onderbouwd en er zijn geen ruim-
telijke bezwaren tegen de uitvoering er-
van. De raad krijgt ter informatie de ‘ont-

werpverklaring van geen bedenkingen’. 
Hij wordt gepubliceerd, en ligt 6 weken 
ter inzage. Daarna neemt de raad een be-
sluit.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

Op zaterdag 15 september vindt een nieuw 
evenement plaats op het Velsen Valleyter-
rein in Spaarnwoude: De Vliegende Vrien-

den van Amstel Live! Op de Infopagina 
van volgende week (donderdag 13 septem-
ber) leest u hier meer over.

Nieuwe evenement op
Velsen Valley-terrein

De burgemeester en wethouders van Vel-
sen willen graag in gesprek over onder-
werpen die u als inwoner of ondernemer 
aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de par-
keerplekken in uw buurt, de zorg voor uw 
hulpbehoevende moeder of het inzame-
len van afval. Meer samenwerken, idee-
en ophalen en initiatieven ondersteunen, 
dat is de missie van het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders. Zo 
maken we Velsen mooier dan het al is.

Gesprekken
Op basis van een raadsakkoord is er onlangs 
een voorlopig collegeprogramma gemaakt. 
Hierin staan de thema’s die de komende ja-
ren een rol gaan spelen. De komende weken 
gaan de burgemeester en wethouders in ge-
sprek met inwoners en ondernemers in Vel-
sen. Zo wordt het collegeprogramma verder 
ingevuld. Het defi nitieve collegeprogramma 
wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

Enquête 
Bovendien start op vrijdag 31 augustus ook 

een digitale enquête. Hierin wordt gevraagd 
bij welke onderwerpen u de komende jaren 
graag betrokken wilt zijn en op wat voor ma-
nieren. Deze enquête gaat naar de leden van 
het Burgerpanel Velsen en is ook via Face-
book, Twitter en Instagram in te vullen. Dit 
kan tot en met 16 september. Uw antwoor-
den helpen om het nu nog voorlopige colle-
geprogramma, defi nitief te maken. 

Volg ook #Velsenkomtnaarjetoe via Face-
book, Twitter en Instagram.

Enquête #Velsenkomtnaarjetoe

In Nederland mag iedereen zwemles aan-
bieden en een zwemdiploma uitgeven. 
Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De 
verschillende zwemdiploma’s leiden he-
laas niet altijd op tot dezelfde Nationale 
Norm Zwemveiligheid.

Zwembad De Heerenduinen heeft echter 
de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en 
wordt elk jaar onafh ankelijk getoetst door 
de stichting Nationale Raad Zwemvei-
ligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de 
zwemlessen en het zwemdiploma voldoen 
aan de meest recente kwaliteitscriteria en 
leg je de basis voor een leven lang zwemple-
zier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger vier zeker-
heden:
√ Gediplomeerde en gekwalifi ceerde zwem-

onderwijzers, zodat je kind in veilige han-
den is en met plezier naar zwemles gaat. 
Zo werken de zwemonderwijzers volgens 
de Gedragscode Zwembranche, hebben 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en 
blijven bijgeschoold.

√ Je kind ontvangt de Nationale Zwemdi-
ploma’s A, B en C. Met het behalen van het 
Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind 
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 
Deze offi  ciële diploma’s worden bijvoor-

beeld erkend door brandweer, politie en 
sportopleidingen voor de uitoefening van 
verschillende beroepen.

√ De zwemlesaanbieder hanteert een hel-
der beschreven zwemlesmethode, zodat je 
kunt bepalen welke aanbieder het beste bij 
jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt 
je als ouder ook goed op de hoogte gehou-
den van de vorderingen van je kind.

√ Een constante kwaliteit van de zwemles-
aanbieder, geborgd door onafh ankelijke 
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij 
het diplomazwemmen.

Bij zwembad De Heerenduinen kunnen kin-
deren vanaf 4 jaar al starten met het volgen 
van zwemlessen. De Heerenduinen biedt 
zwemles op maat met veel persoonlijke aan-
dacht. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. 
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, 
B-, en C-diploma. De ervaring leert dat het 
belangrijk is om veel te oefenen naast de 
zwemlessen. Op vertoon van een geldige 
leskaart mogen kinderen gratis komen oe-
fenen (onder begeleiding van een betalende 
volwassene) op woensdagmiddag, zaterdag- 
en zondagochtend tijdens de uren recreatief 
zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer 
informatie over de zwemlessen.

Zwembad De Heerenduinen 
biedt het enige echte Zwem-ABC

Op zondag 9 september is de 26e edi-
tie van de Pierloop Velsen. Zoals ge-
bruikelijk heeft deze feestelijke loop 
consequenties voor het verkeer in een 
aantal delen van IJmuiden. Hieronder 
de belangrijkste gegevens.

Op zondag 9 september is de Pierloop 
Velsen. Honderden enthousiastelingen 
– jong en oud, mannen en vrouwen, par-
ticulieren en bedrijventeams – lopen van 
de start in een grote lus door IJmuiden 
naar de fi nish in de Lange Nieuwstraat - 
Plein 1945.  De starts van de jeugdloop, 5 
km, 10 km en 15 km afstand zijn ’s mor-
gens op de Wilgenstraat bij Sporthal Oost. 
De start van de Guppenloop is ’s morgens 
op de Lange Nieuwstraat ter hoogte van 
Velserhof.

Verkeershinder
Om ongeveer 10.30 uur, als de jeugdloop 
begint en bij de start van de 5, 10 en 15 km 
loop, zijn een paar straten afgesloten. Het 
gaat dan om de Wilgenstraat, Cederstraat, 
Meeuwenlaan, Kievitlaan en Nachte-
gaallaan. Tussen 10.30 en 13.00 uur staat 
het verkeer – soms lang – stil op de Lan-

ge Nieuwstraat en de dwarsstraten (de 
noord-zuidverbindingen). Dat kan tus-
sen de 5 en 15 minuten duren. Denk aan 
de oversteek Zeeweg bij Heerenduinweg; 
bij de oversteek/passage Spaarnestraat; 
oversteek Marktplein/Lange Nieuw-
straat; oversteek Heerenduinweg/Kruis-
berglaan; oversteek Dokweg / Badweg; 
oversteek Dokweg (rotonde); Marconis-
traat is afgesloten; oversteek Moerberg-
plantsoen; oversteek Planetenweg/Stads-
park; fi nish op Plein 1945. Vanaf Velserhof 
tot aan Plein 1945 is het fi etspad afgeslo-
ten. Ook is een stuk van het fi etspad op de 
Heerenduinweg tijdelijk afgesloten.

Verkeersregelaars doen hun best
De organisatie zet veel vrijwillige ver-
keersregelaars in, zodat het verkeer van 
zoveel mogelijk straten gebruik kan blij-
ven maken. Houd u er rekening mee dat 
u regelmatig moet wachten tot de lopers 
voorbij zijn. De verkeersregelaars doen 
hun uiterste best om ieders veiligheid te 
bewaken: van de lopers, de toeschouwers 
en de verkeerdeelnemers. Wij vragen uw 
begrip voor hun lastige taak! (foto: Friso 
Huizinga)

Zondag 9 september
Pierloop Velsen
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Zaterdag 8 september 2018  

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 a 
Driehuis, geopend van 10.00-16.00 uur.

Dorp Oud-Velsen, rondleiding door het 
dorp om 11.00 uur, start bij de Engelmun-
duskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1 
Velsen-Zuid, geopend van 12.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 Vel-
sen-Zuid, geopend op zaterdag van 11.00-
17.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. Op 
zaterdag om 12.00 uur opening van de ex-
positie van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen.
 
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, 
Torenstraat 2 Velsen-Zuid. Op zaterdag en 

zondag geopend van 12.00-17.00 uur.
Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid. 
Geopend van 11.00-16.00 uur. Tentoonstel-
ling ‘Resonance. Beelden in Beeckestijn’.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord. Geopend van 10.00-17.00 
uur. Rondleiding door de molen om 11.30, 
13.00 en 15.00 uur.  Aanmelden via info@
molendezandhaas.nl.

Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 
IJmuiden. Geopend van 13.00-17.00 uur. 
Om 14.00 en 15.30 uur lezing (30 min.) over 
het ontstaan van IJmuiden. Entree € 6,00, 
met Museumkaart gratis, lezing gratis.

Bunkermuseum, Badweg 38 IJmuiden. Ge-
opend van 11.00-16.00 uur. Entree € 6,00, 
kinderen € 3,00.

Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 8 september 2018. Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘In Europa’. 

Of het nu om bodemvondsten gaat, om roe-
rende en onroerende monumenten, of om 
immaterieel erfgoed: overal zit wel een Eu-
ropese dimensie aan. Reden om 2018 uit te 
roepen tot het Europese Jaar van het Cul-
tureel Erfgoed. In aansluiting daarop is dit 
jaar het thema van de Open Monumenten-
dag ‘In Europa’. Dat betekent dat de verha-
len over monumenten eens op een andere 
manier worden verteld, namelijk geplaatst 
in een Europese context. Dat houdt in dat 
we niet alleen naar de geschiedenis van Vel-
sen op zich kijken, maar deze vooral zien in 
relatie tot de landen om ons heen. Hoe is 
Velsen beïnvloed geweest door deze landen? 

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zater-
dag 8 september worden op verschillende 
locaties speciale openstellingen en activi-
teiten voor publiek georganiseerd; de entree 
is bijna overal gratis. Informatie hierover is 
te vinden in een brochure getiteld: ‘Van Ver-
re en Velsen’. Deze is gratis af te halen bij 
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 

boekhandel The Read Shop, het gemeente-
huis en de bibliotheek in IJmuiden en de bi-
bliotheek in Velserbroek. Ook vindt u infor-
matie op de website openmonumentendag.
nl.

Zaterdag 8 september
Open Monumentendag
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Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september 2018

Van verre en Velsen 
‘Velsen in Europa est’

Openstellingen en activiteiten

Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug ge-
bruiken van iemand dichtbij. Dat kan bij allerlei 
zaken zijn, zoals eenzaamheid, boodschappen 
doen, overbelasting, of de zorg voor een ander. 
Het Sociaal Wijkteam bespreekt graag met u wat 
mogelijk is.

Er zijn veel manieren om inwoners te helpen bij hun 
vragen. Eén daarvan is samen kijken naar de eigen 
omgeving. Wat kunnen familieleden doen, vrienden 
of buren? Vraag het ze! Het Sociaal Wijkteam helpt 
u hierbij. 

Eerst kijken we met u naar de mogelijkheden in uw 

eigen omgeving, het zogenaamde netwerk. Welke 
mensen zijn belangrijk voor u? En kunt u uw net-
werk misschien groter maken? Als we weten welke 
mensen belangrijk voor u zijn, maken we daar een 
afspraak mee. Dan kijken we met elkaar wat de pro-
blemen zijn en hoe u het beste geholpen kan wor-
den. Iedereen kan ideeën inbrengen. Het Sociaal 
Wijkteam heeft hier goede ervaringen mee en inwo-
ners zijn tevreden en verrast over het resultaat. 

Wilt u meer weten? Bel dan gerust met het Sociaal 
Wijkteam in uw wijk. Wij zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 088 8876970 of 140255. (foto: Pixa-
bay)

Wat doet het Sociaal Wijkteam?

De computer wordt steeds belangrijker. 
Wie daar meer mee wil kunnen doen, 
kan hulp krijgen bij Bibliotheek Velsen. 
Er is een inloopspreekuur en er zijn al-
lerlei gratis cursussen. Kom eens langs 
of ga eens kijken!

Steeds meer bedrijven en organisaties bie-
den hun diensten digitaal aan. Ook boeken 
en DVD’s lenen en terugbrengen bij de Bi-
bliotheek Velsen gaat met de computer. 
Wilt u (beter) weten hoe dat in zijn werk 
gaat? Kom dan naar het inloopspreekuur 
op maandag 24 september tussen 14.00 
uur en 15.00 uur met al uw vragen.
Een online afspraak met de gemeente, een 
DigiD aanmaken, een uitkering aanvragen 
– dat gaat ook via de computer. De biblio-
theek heeft daar een gratis cursus voor: 
Werken met de e-overheid. Kennismaken 
met de computer kan ook, met de gratis 
cursus Klik & Tik.

Voor ouderen zijn er speciale cursussen, 
lezingen en inloopspreekuren. Loop eens 
langs in de bibliotheek in IJmuiden of Vel-
serbroek en informeer ernaar. Of kijk op 
www.bibliotheekvelsen.nl.

Aanbod Bibliotheek Velsen
Hulp met de computer

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in 
de gemeente Velsen en in de regio Ken-
nemerland. Voor goede coördinatie en 
voldoende inzet van de hulpdiensten 
(ambulances, brandweer en politie) wil 
de gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalender.

Evenementen die in 2019 gaan plaatsvinden 
moeten vóór 1 oktober 2018 worden aange-

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar is ook 
het aanmeldingsformulier te downloaden. 
Dit kunt u mailen naar evenementen@vel-
sen.nl.

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

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.
Evenementen nu aanmelden

Niemand op Forteiland kan ze gemist 
hebben. Zeven leden van de Beesten-
Bende Velsen mochten afgelopen zon-
dag  samen met een gids zwerfafval rui-
men rondom het fort.

Het broedseizoen van de vogels is voorbij 
en op een groot deel van het eiland dat was 
afgeschermd, kon door de BeestenBende 
weer gelopen worden. Onder begeleiding 
van een gids werd schoonmaken en rond-
kijken gecombineerd. 

Vanaf het dak van het fort hadden ze per-
fect uitzicht en werd duidelijk hoe groot 
het eiland is. Voorzichtig liepen kinderen 
van de BeestenBende over het one® en ter-
rein op weg naar de betonnen “drakentan-
den” langs het water. “Deze dienden in de 
oorlog als afweer tegen tanks” vertelde de 
gids, terwijl ze de stukjes plastic tussen de 

stenen uit visten. Restjes ballonnen, plas-
tic touwresten, lepeltjes maar ook heel veel 
botjes. “Die botjes kunnen we laten liggen, 
dat is niet schadelijk voor de natuur”.

Het resultaat na een dag opruimen is ne-
gen vuilniszakken vol aangespoeld en aan 
komen waaien zwerfafval en daarnaast nog 
wat grote stukken rommel (plastic krat, 
jerrycans en lege fl essen). Dat komt in ie-
der geval niet in zee terecht. Een mooie dag 
om samen te werken, plezier te hebben, te 
ontdekken en ook nog te leren. 

De BeestenBende is een speciale club voor 
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot 
en met 11 jaar die helpen bij het schoon-
houden van hun eigen buurt. Voor meer 
informatie of lid worden? Kijk op : www.
mijnbeestenbende.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Leden van BeestenBende 
vegen Forteiland schoon
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

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

In de maand september staat de Lek-
straat in IJmuiden in het zonnetje! Za-
terdag 22 september is het zo ver! 
Woon je in de Lekstraat en help je mee? 
Meld je aan!

De ‘Straat van de Maand’ - het Sociaal 
Wijkteam heeft de Lekstraat in IJmui-
den uitgekozen om de mensen in de straat 
(nog) meer met elkaar te verbinden. Wat 
gaat dat betekenen? Er is een kleurwed-
strijd met leuke prijzen; de winnaar wordt 
22 september bekend gemaakt.

Ook is er een springkussen. En als knal-
ler organiseren enkele bewoners samen 
met een Sociaal Wijkteam een gezellige 
burenborrel met kinderactiviteiten op 
zaterdag 22 september, Burendag! De be-
woners krijgen deze week een informatie-
pakket in de bus. 

Woon je in de Lekstraat en wil je meehel-
pen? Stuur dan een email naar ijmuiden-
noordzuid@swtvelsen.nl. Samen maken 
we er een leuke dag van! (foto: SWT)

Lekstraat Straat van de Maand

Het Innovatiefonds MKB van de gemeen-
te Velsen kan ondernemers helpen met 
co-fi nanciering van hun innovatieplan-
nen. Een commissie beoordeelt de aan-
vragen. De leden daarvan zijn nu bekend.

Per 1 september is de beoordelingscommis-
sie Innovatiefonds ingesteld. Er zitten drie 
deskundigen in, die de gemeente adviseren 
over ingekomen subsidieaanvragen. De le-
den weten veel over investeringsprojecten 
en innovaties en brengen de nodige tech-
nische, fi nanciële en commerciële kennis, 
expertise en ervaring met zich mee. Meer 
informatie over hen op https://www.inno-
vatiefondsmkbvelsen.nl.

Het fonds ondersteunt innovatie van pro-

ducten en processen bij bedrijven uit de 
maak- en onderhoudsindustrie. Denk aan 
digitalisering, automatisering, verduur-
zaming of schoner maken. MKB bedrijven 
met een vernieuwend idee, een proefpro-
ject of plannen voor schaalvergroting kun-
nen een beroep doen op het fonds. Verschil-
lende bedrijven hebben dat al gedaan. Wilt u 
dat ook? Ga dan voor meer informatie naar  
https://www.innovatiefondsmkbvelsen.nl. 
Daar staan ook de contactgegevens.

Fonds ondersteunt innovatie
Leden beoordelingscommissie 
Innovatiefonds MKB bekend

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 13 september 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te 
IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de ver-
gaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te 
volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum 
van deze sessies. In de sessies komen verschillende onder-
werpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gege-
ven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een 
onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over 
neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 567251 of via de mail: 
gri�  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, 
e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda

Bestemmingsplan Orionweg  
Het doel van deze sessie is een oordeel te vormen over het 
bestemmingsplan Orionweg. Dat is nodig voor de bouw van 
drie nieuwe fl ats  aan de Orionweg.  In het kader van het 
Masterplan Zeewijk is aan de Orionweg een fl at van twaalf 
verdiepingen gesloopt. Het is de bedoeling om in de plaats 
daarvan drie nieuwe fl ats te bouwen. De nieuwe fl atgebou-
wen zullen lager dan de gesloopte fl at zijn: namelijk tien, 
acht en zes verdiepingen. Het totaal aantal woningen ver-

mindert van 144 naar 94. De nieuwe fl atgebouwen worden 
niet evenwijdig aan de Orionweg gebouwd, zoals het ge-
sloopte fl atgebouw, maar haaks erop. Er zijn 28 zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. De zienswijzen 
hebben hoofdzakelijk betrekking op vermindering van (zon)
licht op en uitzicht vanuit de naastgelegen fl at. Ook wordt 
er gereageerd op de privacy vanuit de achterliggende wijk.
Raadzaal: 19.30-21.00 uur 

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur 
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de inwoners 
van Velsen ook in de toekomst goed gebruik kunnen maken 
van allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, kunst en 
cultuur. Dit is eerder afgesproken in de Visie op Velsen. Ver-
schillende organisaties die deze activiteiten organiseren 
zitten nu in verouderde gebouwen. Om ervoor te zorgen dat 
er in de toekomst goede, multifunctionele gebouwen zijn, 
moet er een fl ink aantal aanpassingen gedaan worden. Daar-
voor is in de perspectiefnota 2017, 1 miljoen euro gereser-
veerd onder de noemer ‘fonds sociaal- culturele basisinfra-
structuur’. De raad wordt nu gevraagd om dit gereserveerde 
bedrag vrij te geven om een aantal verbouwingen te kunnen 
starten. Het gaat bijvoorbeeld om Stichting Welzijn Velsen 
en de Bibliotheek Velsen die nauwer willen samenwerken 
en daarvoor een goede, gezamenlijke huisvesting zoeken.
Schoonenbergzaal: 19.30–21.00 uur

Citymarketing in 2019 
De gemeente is in 2017 gestart met het inzetten van city-
marketing om de kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in de 
Visie op Velsen 2025, beter en scherper bij de doelgroepen 
onder de aandacht te brengen. Doel is het behouden en aan-
trekken van bedrijven, bewoners en bezoekers. De citymar-
keting is gestart vanuit de gemeente waarbij vooral is inge-

zet op het verbeteren van het imago en de bekendheid van 
IJmuiden. Het is belangrijk dat citymarketing ook in de ko-
mende jaren wordt uitgevoerd en dat er vanuit de samenle-
ving draagvlak en betrokkenheid is. Daarom worden de acti-
viteiten die betrekking hebben op citymarketing vanaf 2019 
uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen i.o.. Sub-
sidiëring van de stichting is daarbij het uitgangspunt. De 
raad wordt nu gevraagd om, vooruitlopend op een integraal 
voorstel over de impulsprojecten, voor de Citymarketing in 
2019, 200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de 
reserve Visie op Velsen.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur 

Procesvoorstel politiek-bestuurlijke ambities in de 
begroting 2019 
De bestuursperiode 2018 – 2022 is van start gegaan. Het 
raadsakkoord is in de raadsvergadering van  5 juli vastge-
steld.  In het raadsakkoord zijn maatschappelijke opgaven 
en ambities geformuleerd. Het huidige college heeft op 1 
juni het (voorlopige) collegeprogram vastgesteld. Op basis 
van het raadsakkoord kan het college zijn collegeprogram 
nog aanpassen en aanvullen. Het vorige college heeft een 
‘beleidsarme’ perspectiefnota gemaakt. Deze is ook op 5 juli 
besproken. De perspectiefnota  geeft normaliter koers en 
richting aan de begroting 2019. Omdat deze ‘beleidsarm’ is, 
wordt voorgesteld om met  het raadsakkoord in de hand de 
politiek-bestuurlijke ambities van gemeenteraad en college 
op te nemen in begroting 2019. . Deze sessie is bedoeld om 
de raad te informeren en de politiek-bestuurlijke ambities 
door te spreken met de raad. De behandeling van de begro-
ting 2019 in de raad is gepland op 18 oktober (sessie) en 8 
november (raadsbehandeling).
Raadzaal: *21.30-23.00 uur.
*Let op: Van 21.00 tot 21.30 is een pauze voorzien.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 25 augustus tot en met 
31 augustus 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Moerbergplantsoen 169, kappen 2 bomen 
(27/08/2018) 11966-2018 
Loggerstraat 33A, plaatsen van 2 meerpalen 
(27/08/2018) 11969-2018
Dirk Hartoghstraat 66, plaatsen dakopbouw 
(30/08/2018) 12140-2018 
Westerduinweg 4, plaatsen van een tijdelij-
ke kantoorunit (10 maanden) (31/08/2018) 
12171-2018 
Loggerstraat 17G, legalisatie plaatsen tus-
senvloer in bedrijfsunit (31/08/2018) 
12202-2018 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis 

(31/08/2018) 12207-2018 

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6, kappen 2 bomen 
(26/08/2018) 11911-2018 
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur 
(28/08/2018) 12041-2018  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Oosterduinplein 26, veranderen van eerste 
verdieping in 4 woningen, het wijzigen van 
de gevel
(30/08/2018) 9526-2018  

Velsen-Noord
Pieter Janszstraat 5 en 7, transforme-

ren van woonhuis en voormalig kleuter-
school naar 10 woningen en appartementen 
(27/08/2018) 7670-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Open NK Blokarten, op 10 en 11 november 
2018 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: Strand 
IJmuiderslag zone 2+3  (26/08/2018) 
11944-2018 

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:12 

IJmuiden
Filmopnamen Lindex, op 11, 12 en 13 sep-
tember 2018 van 07:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: Kanaalstraat 61/1, (30/08/2018) 12127-
2018 

Ontwerp omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure) 

Burgemeester en wethouders van Velsen 

maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een omgevingsvergunning te verlenen 
voor: 

Velserbroek
Hofgeesterweg 3 te Velserbroek, verhogen 
stal en legaliseren gebruik als pensionstal-
ling paarden (kenmerk 8834-2017). De aan-
vraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 7 september 2018 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zo-
wel de ontwerp omgevingsvergunning als de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het 
kenbaar maken van mondelinge zienswij-
zen kunt u contact opnemen met de werk-
eenheid Vergunningen, telefoon 14 0255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 7 bomen (28/08/2018) 
9490-2018 (Rijksmonument)
Nabij Oostbroekerweg (Benedenveld) en 
Genieweg 36-38, tijdelijk afwijken be-
stemmingsplan voor muziekevenement op 
15 september 2018 (Vliegende Vrienden) 
(31/08/2018) 9802-2018 

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 15, interne verbouwing, 
strijdig planologisch gebruik (30/08/2018) 
5175-2018
Rooswijkerlaan 2, handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, bestemming van 
sport naar multifunctioneel (gebruik deel 
gebouw als BSO) (31/08/2018) 10806-2018

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 4, constructieve muur-
doorbraak begane grond (28/08/2018) 
11020-2018

Ontwerpbestemmingsplan 
Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen

Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen 
een nieuw bestem-mingsplan vast te stel-
len voor de locatie: Spaarnwoude.

Aanleiding
Het recreatieschap wil het aantal evene-
menten in Spaarnwoude uitbreiden. Om 
dit mogelijk te maken is een nieuw bestem-
mingsplan opgesteld die hiervoor een rege-
ling biedt. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit een aantal gebie-
den binnen het recreatiegebied Spaarnwou-
de..

Evenementenzone 1 (Heuvels):
- Er worden twee gebiedseigen evenemen-

ten van ieder twee dagen toegestaan. Dit 
zijn evenementen (zonder grote muziek-
installaties en podia). Dit wordt momen-
teel al ingevuld door de obstacleruns in 
het voorjaar en het najaar (op een zater-
dag en zondag achter elkaar).

- Er wordt één evenement van twee dagen 
met maximaal 15.000 bezoekers toege-
staan met versterkte muziek. In het ver-
leden was dit het festival Beyond. 

- Het aantal evenementendagen voor de 
grote evenementen (zoals bijvoorbeeld 
DanceValley) wordt verhoogd van zes 
naar acht dagen per jaar. 

Evenementenzone 2 (Zorgvrj):
- Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 

het vigerende bestemmingsplan. Er zijn 

vijf evenementen (zonder grote muziek-
installaties en podia) van maximaal 5.000 
bezoekers toegestaan. 

Evenementenzone 3 (Benedenveld):
- Er is maximaal één evenement mogelijk 

(zonder grote muziekinstallaties en po-
dia) voor 5.000 bezoekers. Dit is in het 
verleden ingevuld door de Kika Run. 

Evenementenzone 4 (De Ven):
- Er worden acht evenementen toegestaan 

met versterkte muziek voor maximaal 
10.000 bezoekers per evenement. 

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan/ontwerp-
wijzigingsplan Paraplubestemmings-
plan Spaarnwoude - Evenementen (idn: 
N L . I M R O.0 4 5 3. B P 1 1 0 2 E V E N E M E N -
TEN1-O001) ligt met ingang van 7 septem-
ber 2018 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestem-
mingsplan liggen tevens de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken en rapportages 
ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 
1, IJmuiden, Centrale bibliotheek, Dudok-
plein 16, IJmuiden en digitaal raadpleeg-
baar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Op woensdag 26 september is er een inloop-
bijeenkomst op het gemeentekantoor (in-
gang via Plein 1945). (LET OP; niet bij Onder 
de Platanen zoals eerder gecommuniceerd). 
U kunt inlopen tussen 17.00 en 19.00. Aan 
diverse tafels zullen wij u het plan toelich-

ten en vragen beantwoorden.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-
zage ligt, kunt u een zienswijze indienen 
op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerp-
wijzigingsplan. Dit doet u door een brief 
te richten aan: Gemeenteraad van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, of via ro@

velsen.nl. Onder vermelding van “zienswij-
ze bestemmingsplan Paraplubestemmings-
plan Spaarnwoude – Evenementen. Zaak-
nummer 11941-2018”. Vergeet daarbij niet 
duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. 
Voor het indienen van mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer M. Pijpers, 
telefoonnummer 0255 - 567200.
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Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen Burgemeester 
Rijkenspark, Velserbeek, Watertorenpark 21 augustus 2018

Het college van burgemeester en wet-
houders overweegt:

- Dat hij op grond van artikel 2:45 uit de 
Algemene Plaatselijke Verordening op 
20 maart 2018 voor drie parken in de ge-
meente aanwijzingsbesluiten nam waar 
honden niet meer los mochten lopen;

- dat de motivering hiervan gelegen was in 
het feit dat het mogelijk moet zijn voor 

wandelaars om in deze parken zonder 
loslopende honden en verspreid liggende 
hondenpoep te kunnen lopen 

- dat vooral tegen de besluiten betre  ende 
het Burgemeester Rijkenspark en Velser-
beek tientallen bezwaren werden inge-
diend;

- dat hij onder meer naar aanleiding van 
deze bezwaren zich over de besluiten van 
20 maart 2018 beraden heeft; 

- dat hij naar het e  ect van dit soort aan-
wijzingsbesluiten meer onderzoek wil 
doen en wil komen tot een betere belan-
genafweging; 

Het college van burgemeester en wethou-
ders daarom besluit:

- Om de aanwijzingsbesluiten voor het 
Burgemeester Rijkenspark te Santpoort-

Noord en Velserbeek te Velsen-Zuid te 
herroepen en hiervoor in de plaats zon-
der aanvullend onderzoek en zonder 
nieuwe belangenafweging geen nieuwe 
aanwijzingsbesluiten te nemen;

- om het aanwijzingsbesluit voor het Wa-
tertorenpark te IJmuiden ongewijzigd in 
stand te laten;

- om dit besluit daags na publicatie in wer-
king te laten treden.

Tweede editie Levenlust
Velserbroek - Zondag 9 sep-
tember is de tweede editie van 
Levenslust met Manu Keirse, 
dé Vlaming die alles weet over 
rouw.

Na de succesvolle eerste edi-
tie in maart is er nu het vervolg. 
Op veler verzoek met meer ruim-
te voor sprekers, vragen en in-
teractie. Het is misschien geen 
voor de hand liggende combina-
tie: iemand die professioneel be-
geleidingen doet bij leven en af-
scheid, en iemand die hulp pro-

beert te bieden aan mensen die 
het leven niet meer zien zitten, 
maar toch: Patty Duijn en Bram 
Bakker houden erg van het leven, 
ook in die situaties dat het even 
helemaal niet meer leuk is. Situa-
ties die ze in hun werk veelvuldig 
tegenkomen. Onder alle omstan-
digheden uitzicht houden op de 
leuke kanten van het leven, dat is 
wat hen drijft. Ook als dat soms 
niet lukt...

Patty en Bram hebben nu de han-
den ineengeslagen en gaan pro-

beren hun levenslust een for-
meel podium te bieden. Voor ie-
dereen die interesse heeft in dit 
thema organiseren zij jaarlijks 
vier bijeenkomsten waarin het 
thema Levenslust wordt gekop-
peld aan de seizoenen/fasen van 
het jaar. Steeds op zondag, van 
10.00 tot 13.00 uur bij Villa Wes-
tend in Velserbroek. Kaarten be-
stellen kan via www.levenslust.
eventbrite.com  > evenement Le-
venslust. 

Zie ook www.levenlust.online.

IJmuiden - Zaterdag 15 septem-
ber vindt van 10.00 tot 17.00 uur 
Herôme Promotie plaats bij DA 
Drogisterij Ritskes in Frans Naere-
boutstraat.  U kunt zich aanmel-
den voor een gratis manicurebe-
handeling met de producten van 
dit toonaangevende cosmetica-
merk. Een afspraak maken kan in 
de winkel of telefonisch via 0255-
690004.

Gratis Herôme-
behandeling
bij Ritskes

Driehuis - Het 41ste Vletterlie-
den (voetbal)toernooi wordt op 
woensdag 12 september gehou-
den op de velden van VV Water-
loo in Driehuis. De bal rolt van-
af 10.00 uur. Publiek is van harte 
welkom! 

Vletterlieden 
Toernooi 2018

Skater Jason Lijnzaat 
wint zilver op Asian 
Games
IJmuiden - De 14 jarige Jason 
Lijnzaat uit IJmuiden heeft deze 
week een zilveren medaille ge-
wonnen tijdens de Asian Games 
2018 bij het onderdeel  skate-
boarden- park. De voor het na-
tionale team van zijn geboorte-
land Indonesie  uitkomende Ja-
son moest in de � nale de Japan-
ner Kensuke Sasaoka voor laten 
gaan die goud won.
Aan dit grootse sport evenement 
dat is gehouden tussen 18 au-
gustus en 2 september in Palem-
bang en Jakarta Indonesie na-
men 13000 sporters uit 40 lan-
den deel en daarmee groter als 
de Olympische Zomerspelen. Al-

le Aziatische landen hebben veel 
media aandacht gegeven, Ja-
son is daar dan ook een “beken-
de” sporter geworden, vooral ook 
vanwege zijn jonge leeftijd is dit 
een geweldige prestatie, de an-
dere medaille winnaars zijn im-
mers 19 en 30 jaar oud.

Deze week vindt er voor de me-
daille winnaars nog een o�  cie-
le ontvangst plaats bij de Indo-
nesische president Joko Widodo 
plaats. Daarna vliegt hij weer te-
rug naar Nederland, in zijn woon-
plaats IJmuiden  sluit hij dan 
weer aan bij zijn klas op het Ten-
der College. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Herkent u dat? Na het 
maken van een legpuzzel ver-
dwijnt de puzzel in de doos om 
daar vervolgens nooit meer uit-
gehaald te worden. Of u heeft dat 
spelletje al zo vaak gespeeld, u 
zou best wel eens wat anders wil-
len doen. U kunt nu elke maand 
uw puzzel of spel gratis komen 
ruilen met andere liefhebbers. 
Naast het ruilen kunt u ook kop-
je ko�  e drinken en een babbeltje 
maken. Ook hebben we een gro-
te puzzel klaar liggen om in el-
kaar gezet te worden. Zien we u 
op woensdag 12 september tus-
sen 10.00 en 12.00 aan de Frans 
Halsstraat 29 in IJmuiden? Wij be-
schikken ook over een assorti-
ment puzzels waar u uit kunt kie-
zen, variabel van 99 tot 4000 stuk-
jes. Komt u een spel of puzzel rui-
len, dan bent u verplicht om een 
andere weer mee te nemen.. 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Ruilen in De Spil

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Film in de 
botenloods
IJmuiden - Zaterdag 8 septem-
ber staan de deuren van de gro-
te botenloods in Seaport Marina 
weer open. Dit keer voor iedereen 
die zin heeft in een hilarische � lm 
van Wes Anderson: The Life Aqua-
tic. De voorstelling begint om 
half negen. Voor en na de � lm is 
de bar geopend. Dus nestel jezelf 
op een strandbed met een drank-
je en duik in The Life Aquatic. De 
toegang is gratis! (foto: Fabcity-
nature)

Welvaartsmarkt bij 
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - De IJmuider Har-
monie organiseert zaterdag 8 
september van 09.00 tot 14.00 
uur haar jaarlijkse  welvaarts-
markt in het verenigingsgebouw 
aan de Tolsduinerlaan 12 in Vel-
sen-Zuid. Parkeren kan tegen-
over het Rabobank IJmond Sta-
dion aan de Minister van Hou-

tenlaan. 
Er is onder meer potten en pan-
nen, glaswerk, kleding, speel-
goed, electronica, boeken, cd’s, 
platen en zelfs een kleine stand 
met bijouterie aanwezig. 

Uiteraard is er ook een geurende 
kop ko�  e.

‘Ome Frans’ 
overleden
IJmuiden - Afgelopen vrijdag is 
Frans Terhorst op 83-jarige leef-
tijd overleden in zijn geliefde vis-
hal. Ome Frans, zoals hij liefko-
zend werd genoemd, is een be-
grip voor iedereen die de afge-
lopen decennia in de vishal heeft 
gewerkt. Zij noemen hem een in-
spiratiebron en stellen dat zijn 
arbeidsethos ongeëvenaard is. 
Frans Terhorst werkte sinds zijn 
12e in de vishal. Ondanks zijn ho-
ge leeftijd was hij daar nog steeds 
met grote regelmaat te vinden. 
Hij is dus in het harnas gestorven.
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
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materiaal niet beschikbaar wordt 
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per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy
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Erik Baalbergen legt wekelijks 
een typisch IJmuidens beeld 
vast, naar aanleiding van de 
actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. 
Achter elke foto schuilen we-
tenswaardigheden over IJmui-
den. Deze week aandacht voor 
het verdwenen loodshuis op de 
semafoor.

Op oudere foto’s van de Sema-
foor zien we op het noordooste-
lijke puntje van het seinpostduin 
een wit huisje staan. Het huis 
wordt lange tijd bewoond door 
personeel van Rijkswaterstaat 
en hun gezinnen. Van medio ja-
ren vijftig tot begin jaren tach-
tig woont Van Harten er met zijn 
gezin. Van Harten is onder meer 
opzichter bij de pierenbouw. Het 
huisje is inmiddels verdwenen.
Het monumentenrapport ‘IJmui-
den – Havens en Sluizen’ ver-
meldt over dit pand op het adres 
Seinpostweg 23: ‘Een wellicht 
uit ca. 1880 daterend huisje, als 
dienstwoning gebouwd voor het 
loodswezen door het Departe-
ment van Waterstaat (RWS) ge-
bouwd. Het vrijstaande bakste-
nen gebouwtje, één bouwlaag 
hoog en gedekt door een zadel-
dak, is aan de monding van het 

Noordzeekanaal op een duin ge-
bouwd zodat vrij uitzicht over 
het kanaal en de buitenhaven 
mogelijk is. De gevels zijn van 
oudsher gepleisterd. De indeling 
van de voorgevel – oorspronke-
lijk een deur in het midden met 
aan weerskanten twee vensters – 
is gewijzigd.’
Het huisje staat inderdaad op 
een schitterende locatie, daar op 
de punt van het semafoorduin. 
Geen wonder dat de woning, na-
dat de laatste reguliere bewoners 
vertrokken zijn, nog enige tijd 
als ‘Motel Nooitgedacht’ door de 
in 1997 opgerichte Amsterdam-
se organisatie Trans Artists wordt 
verhuurd aan artiesten. Het uit-
zicht zal ongetwijfeld menig kun-
stenaar hebben geïnspireerd. Op 
afstand valt het huisje op door de 
tekst 52o27’46’’N  04o34’34’’E in 
witte letters op een lichtgroene 
achtergrond, over de volle breed-
te van de oostelijke gevel. Altijd 
handig als je de weg kwijt bent: 
het zijn de coördinaten van de 
woning, ruim 52 graden noor-
derbreedte en 4 graden ooster-
lengte.
Het loodshuis heeft helaas nooit 
de monumentenstatus gekre-
gen, in tegenstelling tot de na-
bij gelegen rijtjeswoningen op 
het Semafoorduin. Bij de aanleg 
van de IJmondhaven wordt be-

sloten om alle bewoning van de 
gebouwen op het Seinpostduin 
te beëindigen. De Milieudienst 
IJmond geeft aan dat bewoning 
de verdere ontwikkeling van de 
haven in de weg zal staan. Zeeha-
ven IJmuiden heeft de rijtjeswo-
ningen – voormalige in 1906 ge-
bouwde dienstwoningen – op-
gekocht. Deze worden niet ge-
sloopt maar zullen uiteindelijk 
een andere bestemming krijgen, 
zoals kleinschalige bedrij� es, cul-
turele doeleinden, horeca of re-
creatie. Ze worden nu antikraak 
bewoond.
De gemeente koopt in 2004 het 
perceel van ruim 2000 vierkan-
te meter met het loodshuis van 
Domeinen, met het doel dit stuk 
grond te herontwikkelen. Het 
loodshuis wordt korte tijd anti-
kraak bewoond. Twee jaar later 
besluit de gemeente tot sloop 
van de woning. De woning wordt 
nog hetzelfde jaar, in 2006, ge-
sloopt. De naast het huisje gele-
gen provisorisch gebouwde in-
gang van de in het Semafoorduin 
gelegen bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog wordt eveneens 
gesloopt en de bunker wordt af-
gesloten. De in juli 2006 en kort 
voor de sloop gemaakte fo-
to toont het dichtgespijkerde 
loodshuis, gezien vanaf de zee-
zijde.

Thuis in Santpoort

‘Wilde rozen’ op de Vinkenbaan
‘The Briars’ (briar= wilde roos) is 
een van de oudste villa’s aan de 
Vinkenbaan in Santpoort Zuid. 
Het huis is in 1877 gebouwd. 
Waarschijnlijk hebben er Engelse 
ingenieurs gewoond die betrok-
ken waren bij de aanleg van het 
Noordzeekanaal. Net als enkele 
andere huizen ligt de villa (Vin-
kenbaan 25) met de achterkant 
aan de straatzijde. Het huis ligt 
hoog en kijkt uit op een veel la-
ger gelegen, afgegraven gebied, 
dat vanaf de 19e eeuw gebruikt is 
voor bollenteelt.
Van 1908 tot 1937 bewoonde 

Cornelis Verwey met zijn gezin 
het huis. In die periode had het 
een centrale plaats in de rol van 
de Vinkenbaan als de ‘Salon van 
Velsen’: het was een trefpunt van 
diverse kunstenaars, onder wie 
diverse familieleden van Corne-
lis. Zijn broer, de schrijver-dich-
ter Albert Verwey en zijn zwager, 
de beroemde architect H.P. Ber-
lage kwamen vaak langs. Ande-
re regelmatige bezoekers waren 
de impressionistische kunstschil-
der Willem Witsen en de schrijver 
Frederik van Eeden. De bekende 
schilder Kees Verwey, zoon van 

Cornelis Verwey, heeft een groot 
deel van zijn jeugd op The Briars 
doorgebracht. 
De bouwstijl lijkt op die van de 
zgn. renteniers- of burgermans-
woning, zoals men die veel vindt 
op het Noordhollandse platte-
land. In 1916 is het huis uitge-
breid. Deze aanbouw is waar-
schijnlijk door Berlage ontwor-
pen. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst

Kleine moeite en veel voldoening
Word vrijwilliger bij 
Home-Start
Velsen - Elk gezin maakt weleens 
een periode door waarin het niet 
zo goed gaat: ziekte, moeilijkhe-
den met kinderen, weinig con-
tacten, gebrek aan geld of span-
ningen. Meestal lossen de ou-
ders deze problemen zelf op. 
Maar soms is het een opluchting 
als iemand tijd heeft om te luis-
teren of een handje te helpen 
in een gezin. Een vrijwilliger van 
Home-Start kan dan een steuntje 
in de rug bieden door voor lan-

gere tijd een dagdeel per week 
langs te komen. Inmiddels wer-
ken er 25 getrainde vrijwilligers 
in de IJmond. Allemaal zijn ze erg 
enthousiast. Het is voor zowel de 
gezinnen als de vrijwilligers een 
goede ervaring wat veel voldoe-
ning geeft. 
Ben je zelf ouder of opvoeder en 
heb je interesse? Op 26 septem-
ber wordt gestart met de intro-
ductietraining. Bel 088-8876900 
of kijk op www.Home-Start.nl.

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

26ste Pierloop zondagochtend van start

Terug van 
weggeweest

IJmuiden - Alleen heel slecht 
weer kan een succesvolle Pier-
loop nog in de weg staan. Dat 
stelt de organisatie van de 
26ste Pierloop, die zondag 
plaatsvindt.

De Pierloop werd in 2015 voor de 
25ste keer gelopen. Daarna werd 
het stil rondom het populaire 
loopevenement. Verkeersherstel-
werkzaamheden, busbanen en 
(terecht) zeer sterk toegenomen 
veiligheidseisen dwarsboomden 
de edities van 2016 en 2017.
In 2017 is constructief overleg 
gevoerd met diverse afdelingen 
van de gemeente en AV Suomi, 
werd een compleet nieuw orga-
nisatiecomité opgericht en kreeg 
het stichtingsbestuur verster-
king. Tenslotte werd er in Corne-
lis Vrolijk een nieuwe hoofdspon-
sor gevonden, die vanuit hun be-
drijfs� loso� e, waarin vitaliteit van 
medewerkers een speerpunt is, 
het belangrijk vond een gezonde 
levensstijl, waar hardlopen aan 
kan bijdragen, een warm hart toe 
te dragen.
De afgelopen maanden hebben 
alle partijen hard gewerkt om de-
ze editie van het loopfestijn mo-
gelijk te maken. De vrijwilligers 
van de organisatie hebben een 
nagenoeg nieuwe Pierloop we-
ten te creëren.
Zondag aanstaande is er veel 

ruimte voor de jeugd. De jong-
ste lopers kunnen zich uitleven in 
de Guppenloop, een afstand van 
circa 650 meter van het Velserhof 
naar Plein 1945,. Daarna kan de 
(basisschool)jeugd de onderlin-
ge competitie aangaan over een 
afstand van 2,5 km. Een aantal 
scholen heeft hiervoor zelfs een 
speciale Pierlooptraining in het 
leven geroepen.
Daarna volgen voor de jongvol-
wassenen, volwassenen en vete-
ranen de afstanden 5, 10 en 15 
km. Hierbij kan de laatste afstand 
als trim- of wedstrijdloop worden 
gelopen. De start van de 2,5,  5, 
10 en 15 km is steeds bij Sport-
hal IJmuiden Oost. De diverse 
parcoursen zijn dit jaar volledig 
vernieuwd en goed nagemeten. 
Op de langere afstanden zijn er 
diverse waterposten neergezet 
voor de lopers.
Op dit moment is er nog ruim-
te om in te schrijven, de voorin-
schrijving - met korting - loopt 
nog tot en met donderdag. Daar-
na is er nog de mogelijkheid om 
ter plaatse in te schrijven. Hierbij 
kan contant of met pin worden 
betaald.
De organisatie hoopt op mooi 
weer, want dan kan na alle voor-
bereidingen niets een prachtig 
loopfestijn nog in de weg staan. 
ZIe ook www.pierloop.nl. (foto: 
Friso Huizinga)

Verkeershinder 
Tijdens de Pierloop zal er op diverse plaatsen in de gemeen-
te Velsen verkeershinder kunnen optreden omdat wegen tij-
delijk worden afgesloten. De organisatie hoopt op begrip 
en zal proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tij-
dens de verschillende starts (tussen 10.30 en 11.00 uur) wor-
den de Wilgenstraat, Groeneweg, Meeuwenlaan en Nachte-

gaallaan telkens tijdelijk voor een korte periode afgeslo-
ten. De Marconistraat is afgesloten tussen 11.00 en 13.30 
uur. Daarnaast wordt er tussen 10.30 en 13.15 uur verkeers-
hinder verwacht op de Zeeweg, Heerenduinweg, Spaar-
nestraat, Lange Nieuwstraat, Planetenweg (nabij rotonde), 
Kruisberglaan, Dokweg, Badweg en het Moerbergplantsoen.









Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Wereld Alzheimer Dag
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroe-
pen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag én de week er omheen wordt 
extra aandacht besteed aan dementie. Dementie is een hersenaandoe-
ning waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van 
de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de 
ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan de-
mentie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van 
de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Stichting Alzheimer 
Nederland helpt dementerende mensen en hun familie te leven met de-
mentie. Met voorlichting en hulp aan patiënten, familie en directe ver-
zorgers. Daarnaast wordt er in Alzheimercafé’s voorlichting gegeven. In 
buurt- en wijkcentra worden diverse activiteiten aangeboden die bijdra-
gen aan een stukje dag-invulling voor mensen in de beginfase van hun 
ziekte. In beweging blijven en onder de mensen is erg belangrijk en van-
uit de buurtcentrum willen we daar aan bijdragen. Daarom zijn er in de-
ze week verschillende activiteiten georganiseerd bij de centra van SWV. 
Zie onderstaand programma. 

PROGRAMMA SWV ALZHEIMERWEEK 
Maandag 17 september
10.00 uur: Wandel/fotopuzzeltocht met daarna ko�e in Dorpshuis het 
Terras, Santpoort-Noord, meer informatie: 023-3031228

Dinsdag 18 september
13.30 uur: Koersbaltoernooi in Seniorencentrum Zeewijk, IJmuiden, meer 
informatie: 0255-520650

Woensdag 19 september
14.00 uur: Plaatjesdraaierij in Wijkcentrum de Stek, Velsen-Noord, meer 
informatie: 0251-226445. 20.00 uur: Film met kennisquiz in Jongerencen-
trum de Koe, Velserbroek, meer informatie: 023-5491817

Donderdag 20 september 
10.30 uur: Ko�eochtend over Alzheimer in Bibliotheek Velserbroek
12.00 uur: Ouderwets lekkere lunch in Dorpshuis het Terras, Santpoort-
Noord. 13.00 uur: Plaatjesdraaierij in Dorpshuis het Terras, Santpoort-
Noord (023-3031228)

Vrijdag 21 september
Middag: interactieve bijeenkomst in Seniorencentrum Zeewijk, IJmuiden 
(0255-520650). 14.30 uur: Film ‘het doet zo’n zeer’ in het Volkshuis (in de 
Spil, IJmuiden) meer informatie: 0255-510186

EEN WEEK 
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De Spil - Voor de nieuwe acti-
viteit ‘Fietsen & Zo’, zoeken wij 
oude �etsen om op te knap-
pen. Mensen die werkervaring 
op doen gaan onder leiding van 
een ervaren �etsenmaker de-
ze �etsen weer berijdbaar ma-
ken. Deze �etsen worden daarna 
voor een klein bedrag verkocht 
aan mensen met een laag inko-
men. ‘Fietsen & Zo’ bestaat een 
aantal maanden. In deze perio-

de zijn ongeveer 20 �etsen op-
geknapt, schoongemaakt of weg-
gegooid nadat de nog bruikbare 
onderdelen eraf zijn gehaald. In 
september gaat de �etsenwerk-
plaats weer draaien op de woens-
dagochtend. Heeft u een �ets die 
weg kan? Neem dan contact op 
met Dirk Goedhart van Kansen & 
Zo in Buurtcentrum de Spil. Tele-
foon: 0255- 510186. Mail: kanse-
nenzo@welzijnvelsen.nl. 

VACATURE TOP 5 september
Vrijwilliger bereiden en serveren maaltijden 
Seniorencentrum Zeewijk     vac.nr: 1756
Wij zoeken vrijwilligers voor het opwarmen van vries maaltijden, het 
serveren, opruimen. Ma/di/don 10:30-13:15.

Vrijwillig Arbeidscoach Vluchtelingenwerk   vac.nr: 1750
Een arbeidscoach biedt maatwerk aan vluchtelingen om stappen te 
zetten in de maatschappij richting werk of opleiding.

Dierenvrienden gevraagd voor het 
knaagdierencentrum     vac.nr: 1744
Wij zoeken vrijwilligers om te helpen bij het verzorgen van knaag-
dieren. Wij starten dagelijks tussen 8:30-9:00uur.  

Vrijwilliger voor Forteiland met 
technische achtergrond    vac.nr: 1747
Op deze bijzondere locatie hebben wij weer een plek beschikbaar in 
het team. Liefst iemand met las ervaring.n.

Vrijwilligers Speeltuin Zeewijk Natuurlijk   vac.nr: 1759
Wij zoeken vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Kijk op 
de website voor alle mogelijkheden..

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

ietsen  o zoekt fietsen 
om op te knappen.

WonenPlus - Vooral voor degene, 
die wat moeite hebben om alleen 
te gaan winkelen, organiseert 
WonenPlus-Velsen-voor haar 
abonnees één keer per maand op 
woensdag winkelmiddagen naar 
aantrekkelijke winkel centra bui-
ten Velsen. U wordt van huis op-
gehaald tussen 12.00 en 13.00 
uur en u bent rond 17.00 uur weer 
thuis met uw boodschappen. Het 
kost 7 euro per keer. In elk busje is 
er een begeleider van WonenPlus 
om u te helpen. Een week voor 
de winkelmiddag krijgt u telefo-
nisch bericht en wordt uw deel-
name bevestigd. Meestal zijn de 
busjes snel volgeboekt. Bel daar-
om vandaag nog naar Wonen-

Plus. U kunt u inschrijven voor 
de volgende winkelmiddagen: 
19 september naar Hoofddorp; 
17 oktober naar de vernieuwde 
weekmarkt van Beverwijk; 14 no-
vember naar Zaandam centrum; 
12 december naar tuincentrum 
‘de Boet’ in Hoogwoud. Wonen-
Plus-Velsen in IJmuiden is telefo-
nisch bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 
tot 13.00 uur op nummer 0255-
518888. Wilt u meedoen en nog 
geen abonnee. De kosten van 
een abonnement zijn 10 of 20 eu-
ro per kalenderjaar afhankelijk 
van uw woonsituatie. Meer infor-
matie op onze website: www.wo-
nenplus-velsen.nl

Winkelen met 
WonenPlus-Velsen

Het Terras - Breiclub de Los-
se Steek van Dorpshuis het Ter-
ras gaat binnenkort de Stichting 
Zending over Grenzen enorm 
verblijden met meer dan 50 kin-
dertruien, sjaals, dekentjes, mut-
sen en wanten. De Stichting 
brengt deze truien naar Molda-
vië, Roemenië en de Oekraïne 
waar ze worden geschonken aan 
gezinnen die onder de armoede-
grens leven. Wij hopen dat er met 
onze bijdrage een aantal gezin-
nen beter voorbereid de koude 
winter in gaan. Natuurlijk willen 
onze gemotiveerde dames graag 
doorgaan met dit goede en nut-

tige werk maar daar hebben wij 
uw hulp bij nodig. De truien en 
accessoires worden voorname-
lijk gebreid van restjes wol en de-
ze voorraad is (bijna) op. Heeft u 
nog wol   of katoen liggen wat u 
niet meer gebruikt, de breiclub er 
blij mee. U kunt de wol/katoen af-
leveren bij Dorpshuis het Terras in 
Santpoort Noord. Wilt u wel iets 
geven maar kunt u het niet zelf 
brengen, geef ons dan een belle-
tje, dan halen we het bij u op 023-
3031228.   Nieuwe breisters (ook 
heren) zijn van harte welkom op 
de club;  elke donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur.

Voor ‘gebreid’ de winter in

Zeewijk - Seniorencentrum Zee-
wijk zoekt mensen met een warm 
hart voor ouderen die willen hel-
pen met ko�e schenken of assis-
teren bij de maaltijden. Het cen-
trum is een ontmoetingsplek in 
een gebouw waar veel ouderen 
zelfstandig wonen maar het is 
ook bestemd voor andere oude-
ren in de wijk. Naast ontmoeting 
ondernemen de ouderen leuke 

activiteiten zoals yoga, biljarten 
en koersbal.
Ook mensen die een rol willen en 
kunnen spelen in activiteitenbe-
geleiding zijn meer dan welkom.
Heeft u goede ideeën of wilt u uw 
talenten inzetten voor ouderen? 
Dan kunt u contact zoeken met 
mevrouw Jos Bisschop via 0255-
512725 of josbisschop@welzijn-
velsen.nl. 

Wilt u iets betekenen voor 
ouderen?

Het Terras - de Open dag van 
Dorpshuis het Terras in Sant-
poort-Noord wordt deze keer 
niet in het dorpshuis zelf gehou-
den maar op de Santpoortse Boe-
renmarkt op zaterdag 15 septem-
ber van 9.00 tot 17.00 uur. Deze 
ambachtelijke en drukke gezel-
lige markt wordt gehouden op 
het Spekkewegje 8 in Santpoort-
Noord. U kunt op onze Open dag 
informatie krijgen van alle activi-
teiten in het dorpshuis. Van een 

aantal activiteiten en cursussen 
zullen medewerkers en/of do-
centen aanwezig zijn waaraan u 
al uw vragen kunt stellen. Daar-
naast zullen er verschillende ac-
tiviteiten gedemonstreerd wor-
den. Op deze dag kunt u ook ons 
nieuwe programmaboekje ha-
len waar alle informatie in staat. 
U bent van harte welkom! Wilt 
u meer weten dan kunt u bellen 
met: 023-3031228 (vraag naar 
Janneke of Hans)

Open dag Het Terras

Taal actief - De Nederlandse les-
sen in Buurtcentrum de Dwars-
ligger in IJmuiden, gaan binnen-
kort weer van start. Inschrijvin-
gen zijn op maandag 3 septem-
ber en maandag 10 september 
tussen 9.00 tot 10.00 uur. De les-

sen zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 9.30 en 11.30 uur. Op 
beide dagen wordt er op begin-
ners (0-A1) en licht gevorderden 
(A1-A2) niveau les gegeven. Meer 
info: Nurcan Arslan, 0255-510186 
nurcanarslan@welzijnvelsen.nl

Taal Actief Velsen

Buurtsport - Deze en volgende 
week beginnen de beweegactivi-
teiten van de Stichting Welzijn Vel-
sen weer in de Buurtcentra. Er is 
van alles te doen bij de Stichting 
op beweeggebied: zo kunt u ver-
schillende vormen van yoga in de 
buurtcentra volgen, ook als u 70+ 
bent.  Ook wordt er Meer Bewe-
gen voor Ouderen of Senioren�t 
aangeboden. Er  worden door de 
Stichting nog andere beweegac-
tiviteiten aangeboden zoals, Line 
Dance, Bewegen op muziek, Ae-
robic (40+), Bodyvorming en Men-
sendieck.  Op de site www.welzijn-
velsen.nl  kunt u onder het kop-
je activiteiten precies zien waar 
en wanneer de activiteiten begin-
nen en wat zij kosten. Alle activi-
teiten worden gegeven door be-
voegde en ervaren docenten. De 

prijzen worden bewust laag ge-
houden, zodat iedereen mee kan 
doen. Bij elke activiteit kan men 
eerst een gratis proe�es nemen. 
U kunt zich opgeven via de si-
te, maar u kunt ook gewoon naar 
de activiteit  toegaan en zich in-
schrijven bij de docent(e). Hij/zij 
heeft inschrij�ormulieren bij zich. 
Er worden ook kosteloze beweeg-
activiteiten georganiseerd. Er zijn 
gratis wandelgroepen vanaf de 
Brulboei en de Spil en er is een 
gratis �etsgroep op de woensdag-
ochtend vanaf de Spil. 
Voor de wandel groepen kunt u 
zich opgeven bij Buurtsportcoach 
Nicole Sheridan, tel. 0255-510186.  
Als u nog vragen heeft over de 
cursussen of de �etsgroep kunt u 
Buurtsportcoach Ad Otten bellen, 
06-11883720

Beweegactiviteiten

Buurtsport - Omdat het goed is 
om vaker per week te bewegen 
starten we een nieuwe wandel-
groep voor 45+ers. Behalve op 
dinsdag kunt u nu ook iedere 
donderdag om 9.45 uur wande-
len vanuit Buurtcentrum De Spil. 
De wandeling gaat door het bos 
of de duinen en duurt ongeveer 

een uur. Na a�oop is er ko�e of 
thee. Aanmelden is niet nodig en 
de wandelingen zijn gratis. Zorg 
wel dat u voor 9.45 uur aanwe-
zig bent want we vertrekken al-
tijd exact op tijd. Meer informatie 
kunt u krijgen bij Ad Otten of Ni-
cole Sheridan via 0255-510186 of 
buurtsport@welzijnvelsen.nl

Nieuwe wandelgroep

De Brulboei - De maandelijkse 
�lmavonden van ‘IJmuiden wat 
vertel je me nou’ starten op don-
derdag 27 september. Het is nog 
niet bekend welke �lms u gaat 
zien, maar het wordt natuur-

lijk zoals altijd een interessante 
avond. De eerste �lm begint om 
20.00 uur en kaartjes à 3,00 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Buurthuis de Brulboei, tel. 
0255 510652.

IJmuiden wat vertel je me nou

De Brulboei - Ook dit seizoen 
kunt u weer meedoen met Tai 
chi in Buurthuis de Brulboei. Op 
donderdagavond vanaf 19.15 
uur leert u meer over deze Chine-
se bewegingskunst. Tai chi wordt 
beoefend voor zijn gezondheids-
bevorderende eigenschappen en 

staat voor veel mensen bekend 
als een sierlijke en rustige manier 
van bewegen. De lessen begin-
nen op donderdag 20 september 
en de kosten bedragen 35,00 eu-
ro voor tien lessen. Meer weten? 
Buurthuis de Brulboei, tel. 0255-
510652.

Tai Chi

12 6 september 2018

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
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6 SEPTEMBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Tentoonstelling Renonance bij 
Buitenplaats Beeckestijn. Van 
11.00-16.00 uur, toegang 4,- p.p.

7 SEPTEMBER
Tentoonstelling Renonance bij 
Buitenplaats Beeckestijn. Van 
11.00-16.00 uur, toegang 4,- p.p.

Opening van het concertseizoen 
bij ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
te Sanptoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. James Lisney - piano.

8 SEPTEMBER
Monumentenweekend, Open 
Monumentendag., diverse ac-
tiviteiten. Zie voor programma 
www.openmonumentendag.nl

Welvaartsmarkt georganiseerd 
door IJmuider Harmonie in het 
clubgebouw, Tolsduinerlaan in 
Velsen-Zuid. Van 09.00 tot 14.00 
uur.

Reüni Pierlooptraining bij ate-
letiekvereniging Suomi in Sant-
pport. Voor alle oud-deelnemers 
en huidige zaterdagochtendlo-
pers. Van 9.00 tot10.00 uur.

Wandeling door het dorp Oud-
Velsen. Wandeling start om 11.00 
uur bij de toren van de Engel-
munduskerk. Deelname gratis.

Tentoonstelling Renonance bij 
Buitenplaats Beeckestijn. Van 
11.00-16.00 uur, vanwege de 
Open Monumentendag gratis 
toegang.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-

positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Stoer stoeldekje vilten bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur.

Feestelijke opening Speeltuin 
Santpoort. VaNaf 13.15 uur aan 
de Valckenhoe�aan in Santpoort. 
Gratis entree.

Repair café bij Vereniging Sant-
poorts Belang in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
in Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

Lezing over ontstaan van IJmui-
den bij het Zee- en havenmuse-
um van 14.00 tot15.30 uur. Toe-
gang na betaling museumentree.

9 SEPTEMBER
Pierloop Velsen. 

Lezing door Katrijne Bezemer in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Plato over de 
ziel’. Aanvang 10.30 uur.

Tentoonstelling Renonance bij 
Buitenplaats Beeckestijn. Van 
11.00-16.00 uur, toegang 4,- p.p.

Jeu de boules bij Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.00 uur. Inschrijven 
aan de bar.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Diverse sportverenigingen hou-
den een open sportdag onder 
het motto ‘Zeewijk in beweging’. 
Van 13.00 tot 16.00 uur in Sport-
hal Zeewijk.

Pianorecital bij ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 te Sanptoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. James Lisney 
- piano.

Vanwege opbouw van de nieuwe 
tentoonstelling is het Pieter Ver-
meulen Museum vandaag geslo-
ten.

10 SEPTEMBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-

▲

3031228.

Porto Santo bij winkelcentrum 
Santpoort-Noord. Diverse activi-
teiten.

11 SEPTEMBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

12 SEPTEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Toren St. Bavo beklimmen. Ver-
zamelen bij het beeld van Lau-
rens Janszn. COster op de Grote 
Markt in Haarlem. Aanvang 13.30 
uur, kosten 12,50. Aanmelden via 
www.gildehaarlem.nl of gilde-
wandelingen@gmail.com

13 SEPTEMBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Tennistoernooi Gieteling Open 
Gemengd bij tennisclub De Gie-
teling op het sportpark Niew 
Rooswijk in Velsen-Noord.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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Reünie Pierlooptraining
Santpoort-Noord - 20 jaar ge-
leden startte de eerste Pierloop-
training bij atletiekvereniging 
Suomi in Santpoort. Daarom no-
digt trainer Cees van der Zwan 
alle oud-deelnemers en huidi-
ge zaterdagochtendlopers uit 
om deel te nemen aan de Pier-
looptrainingreünie op zaterdag 
8 september van 09.00 tot 10.00 
uur. Direct aansluitend is er kof-
�e en thee met een lekker hap-
je in het clubhuis van AV Suomi. 

Kom langs en ontmoet oude be-
kenden en deel verhalen over de 
Pierloop! Anmelden is niet no-
dig. (foto: Noord-Hollands Ar-
chief )

Plug In speelt ‘Dat denk je maar!’
IJmuiden - Gek, kierewiet, me-
sjokke, maf, debiel, gestoord, 
niet allemaal op een rijtje: ‘Dat 
denk je maar!’ Het nieuwe stuk 
van muziektheatergroep Plug 
In over mensen die enigszins in 
de war zijn en liefdevol worden 
verzorgd in een woongroep, die 
toch ook de nodige problemen 
kent. Een knotsgek verhaal boor-
devol muziek. En toch is het alle-
maal zo gek nog niet. 
Van Koot en Bie tot Crowded 
House. Plug In heeft een heel pa-
let aan succesnummers in hun 

voorstelling verwerkt en de kans 
is groot dat u ze allemaal kent! 
Voor deze productie heeft elke 
speler een aantal favoriete hits 
opgegeven. Daaruit heeft muzi-
kaal leider Ruud Jansen samen 
met schrijver/regisseur Marcel 
Woning een selectie gemaakt, 
waarna het script is geschreven. 
Bij de vorige voorstelling zorg-
den Abba en Herman van Veen 
voor een verrassende maar pas-
sende combinatie, in deze nieu-
we voorstelling passeren 16 
nummers van verschillende af-

komst de revue. De voorstelling 
‘Dat denk je maar!’ wordt opge-
voerd in de theaterzaal van het 
Technisch College Velsen op vrij-
dag- en zaterdagavond 2 en 3 
november om 20.00 uur en op 
zaterdag- en zondagmiddag 3 
en 4 november om 14.30 uur. 
Kaarten à 15 euro zijn te bestel-
len via kaarten@theatergroep-
plugin.nl. 
Plug In is te volgen op Facebook, 
Instagram en Twitter. Zie ook 
www.theatergroepplugin.nl. (fo-
to: Linda van den Burg)

Ruim baan voor de bij
Haarlem - Op het dak van het 
hoofdkantoor van Veiligheids-
regio Kennemerland staat 
sinds deze week een bijenkast. 
In deze kast zitten zo’n 14.000 
bijen. De veiligheidsregio 
hoopt hiermee haar steentje 
bij te dragen aan het behoud 
van de bijen.

Imker Pim Lemmers schonk de 
bijenkast en inwonend volk-
je aan de veiligheidsregio. Keer 
op keer worden imkers bijge-
staan door brandweermannen 
en –vrouwen als er ergens een 
nest moet worden weggehaald. 
Wanneer de brandweer niet op 
uitruk is, helpen de mannen en 
vrouwen graag een handje. Het 
motto van de brandweer is niet 
voor niets het redden van mens 
en dier. Wanneer een nest bijen 
wordt weggehaald, plaatst de 

imker ze namelijk in een nieu-
we kast en geeft het bijenvolk 
aan jonge imkers of aan bedrij-
ven, zoals in dit geval de veilig-
heidsregio.
Veiligheidsregio Kennemerland 
omvat naast de brandweer ook 
GGD Kennemerland en houdt 
zich met de veiligheid en ge-
zondheid van inwoners en wer-
kenden in de regio bezig. Het 
verwelkomen van de bijen past 
in het plaatje hoe de VRK (Veilig-
heidsregio Kennemerland) zich 
als bedrijf wil pro�leren, voorna-
melijk omdat hiermee de natuur 
in de regio geholpen wordt.
,,Bijen hebben het zwaar, door 
deze speci�eke plek op ons dak 
geven we ze een rustige habi-
tat met bloemen en bomen in 
de directe omgeving. Het idee 
speelt om nog meer in het kader 
van duurzaamheid op te pakken 

wat tevens de bijen faciliteert. 
We zijn Pim erg dankbaar voor 
deze kans om met een klein ge-
baar iets te kunnen betekenen. 
Het lijkt naast ons huidige werk 
in het bestrijden, voorkomen 
van en voorbereiden op inciden-
ten misschien wat nietig, maar 
we bese�en heel goed wat voor 
e�ect een bijenvolk kan hebben 
op de hele omgeving. Het is dan 
ook leuk dit terug te zien in de 
betrokkenheid en nieuwsgierig-
heid van onze collega’s naar de-
ze nieuwe ‘medewerkers’.’’

Over een jaar kan de veiligheids-
regio genieten van eigen VRK ho-
ning. Zover is het echter nog niet. 
Na het geven van een mengsel 
met vooral veel suiker keurt Pim 
de plek o�cieel goed en worden 
de bijen met rust gelaten. (foto: 
aangeleverd)
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DCIJ-nieuws
Stijn Tuijtel wint 
Kerst de Jong toernooi
IJmuiden - Elke echte IJmuide-
naar boven de 100 veert op als 
hij of zij de naam Brille hoort, 
de bijnaam van Kerst de Jong, 
de legendarische oud-voorzit-
ter van Stormvogels en Damclub 
IJmuiden (DCIJ) en voor de oor-
log in werkend leven opticien in 
de Kennemerlaan. DCIJ eert zijn 
oud-voorzitter nog altijd met 
een sneldamtoernooi op de ope-
ningsavond van het damseizoen. 
Dammers uit Amsterdam, zoals 
John Stins en uit Haarlem als Ste-
fan Stolwijk gaven acte de pre-
sence. De in Haarlem spelende 
Ron Tielrooy was ook aanwezig, 
maar Ron is natuurlijk gewoon 
een echte IJmuidenaar, ooit met 
slaande ruzie opgestapt. Ook dat 
gebeurt bij onze meestal rustige 
spelletje.
Het werd een opmerkelijke 
avond. Grote kanshebber voor 
de wisselbeker en de prijzen was 
natuurlijk Stefan Stolwijk, maar 
ook Kees Pippel, de sluwe ou-
de vos, moet je natuurlijk nooit 

onderschatten. Maar Stefan kon 
niet winnen. Welke partij hij ook 
speelde en tegen wie dan ook, 
uiteindelijk werd het altijd weer 
remise. De strijd ging uiteinde-
lijk tussen Stijn Tuijtel en Kees 
Pippel. Stijn (rechts op foto) won 
als enige na een spannende strijd 
van Wim Winter en dat was met-
een het verschil in de eindstand. 
Stijn winnaar dus en Kees Pippel 
tweede en Wim Winter derde. 
In de B-groep werden grote kan-
sen toegedacht aan Cees van 
Duijvenbode, die dit jaar weer 
in het eerste tiental gaat mee-
spelen. Met Van Duijvenbode 
erbij wordt het eerste van DCIJ 
een kanshebber voor de titel. Zal 
voorzitter Jesse Bos het nu ein-
delijk gaan meemaken, dat DCIJ 
volgend jaar weer in de hoogste 
klasse gaat meedoen? In de B-
groep ging Jan Maarten Koorn 
(links op foto) met de eer strij-
ken en hij stak natuurlijk ook de 
prijzen in zijn zak. (foto: aangele-
verd)

Voetballen met beperking
Driehuis - Voetbalvereniging 
Waterloo is op zoek naar nieu-
we spelers voor het G-team. Dit 
team is bedoeld voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king, autisme, ADHD, maar ook 
voor mensen met een lichame-
lijke beperking. Zoals in elk nor-
maal voetbalteam speel je voet-
bal, alleen op een half voet-
balveld en aangepaste spelre-

gels. Ook speel je gewoon in 
een competitie en speel je wed-
strijden tegen andere voetbal-
teams. VV Waterloo is een sport-
club voor jong en oud waar ie-
dereen waarde heeft. Bij de club 
is jou beperking geen beperking 
en kun je gewoon jezelf zijn bin-
nen het team. Meer weten? Mail 
naar Gvoetbalbijwaterloo@hot-
mail.com.

De Brulboei - Een nieuw seizoen 
met mooie of leuke � lms op de 
tweede woensdag van de maand 
in Buurthuis de Brulboei: dé Film-
avond voor vrouwen. De eerste 
avond is op woensdag 10 oktober 
en te zien is dan Tulipani: liefde, eer 

en een � ets. Tulipani is een sprook-
jesachtige tragikomedie over een 
romantische Zeeuwse boer. De 
� lm start om 20.00 uur en kaart-
jes à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Buurthuis de 
Brulboei, tel. 0255-510652.

Filmavond voor vrouwen

James Lisney start nieuwe 
seizoen in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Er bestaan 
tradities die je zo lang mogelijk in 
ere moet houden. Eén daarvan is 
de opening van het nieuwe con-
certseizoen door de Londense pi-
anist James Lisney. Hij doet het al 
jaren en tot groot genoegen van 
het publiek die dat niet wil missen. 
Op vrijdag 7 september om 20.00 
uur en op zondag 8 september om 
15.00 uur geeft hij een gevoelige 
aftrap met twee oorstrelende pro-
gramma’s. 
Drama en vreugde zullen elkaar 
op vrijdag afwisselen in de mu-
ziek van Chopin (opus 35 waar-
in de beroemde Marche Funèbre) 
en het lichtvoetiger werk van o.a. 
Poulenc, Debussy en Chaminade.  
Op zondag staat een van de laat-
ste Beethovensonates centraal 
(opus 110) en horen we bewer-
kingen die Liszt schreef op de be-
roemde liederen van Schumann.
Waar Lisney eerst erg moest wen-
nen aan de nabijheid van zijn pu-
bliek, gewend als hij is over de he-
le wereld in grote zalen te spelen, 
is hij er nu helemaal verknocht aan 

geraakt. Hij verheugt zich op dit 
concert evenzeer als zijn fans. Niet 
alleen van zijn prachtig piano-
spel, ook zijn verhaal erbij maakt 
zijn concerten tot een groot ge-
noegen.  ‘t Mosterdzaadje, Kerk-

weg 29, Santpoort-Noord 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

‘Wat bezielt ze eigenlijk?’
Tentoonstelling over vakmanschap
Santpoort-Noord - Wat be-
weegt of bezielt al die mensen 
in Santpoort-Noord toch om 
elke dag maar weer met grote 
ijver en vol enthousiasme hun 
vak uit te oefenen?

John Oosterhuis heeft 56 per-
sonen uit het dorp in zijn studio 
op de foto gezet, waarin het vak-
manschap moest uitstralen. Elke 
persoon leverde een zelf geschre-
ven motivatie en / of bezieling in. 
Wat een mooie teksten kwamen 
er los, vaak slechts samen gevat 
in een paar zinnen. Samen met 
de foto’s werd het een mooi ver-
haal over wat hen motiveert en 
soms ook waarom ze zo van dit 
dorp houden.
Van de foto’s en de teksten is een 
boekje samen gesteld. Tijdens de 
expositie is dit boekje te koop.
De foto’s met de teksten zijn te 
bezichtigen op de zaterdagen 8 
en 15 september van 11.00 tot 
18.00 uur. Plaats: Dorpskerk Sant-
poort-Noord, Burg. Enschedélaan 
65. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Donderdag 20 sep-
tember is er weer een oecumeni-
sche ko�  eochtend. Deze wordt 
georganiseerd door de Petrakerk. 

De activiteit wordt gehouden in 
de benedenzaal van de Petrakerk, 
ingang Spaarnestraat 8. Er is weer 
gelegenheid om, onder het ge-
not van ko�  e of thee, leden van 
andere kerken te ontmoeten en 
spreken. 
U bent van harte welkom tussen 
10.00 en 12.00 uur.

Koffi eochtend 
in Petrakerk

IJmuiden - In het kader van Open 
Monumentendag geeft Cor Ou-
dendijk, voorzitter van het IJmui-
der Zee- en Havenmuseum,  op 
zaterdag 8 september om 14.00 
uur en 15.30 uur een korte lezing 
over het ontstaan van IJmuiden. 
Waarom, waardoor en hoe ont-
staat opeens een stad; een stad 
die niet was voorzien en niet was 
gepland en in honderd jaar tijd is 
uitgegroeid tot een plaats vol be-
drijvigheid en met 30.000 inwo-
ners. 

Het indrukwekkende verhaal 
over het graven van het Noord-
zeekanaal, de kanaalgravers die 
van verre kwamen, over de vis-
serij en de eerste bebouwing. De 
lezing duurt ongeveer 3 kwartier 
en is gratis bij te wonen na beta-
ling van museumentree. De Mu-
seumkaart is geldig. 

Het museum staat op de Haven-
kade 55 in IJmuiden. Zie www.
zeehavenmuseum.nl.

Lezing over 
ontstaan van 
IJmuiden

Klootschiet-
journaal
Velsen - Op zaterdag 1 septem-
ber was het de eerste dag voor 
het nieuwe klootschiet seizoen. 
Bijna iedereen was weer fris en 
uitgerust terug van vakantie, hoe-
wel er enkelen waren, die hadden 
besloten de vakantieperiode nog 
wat te rekken. Toch was een op-
komst van 16 personen meer dan 
gemiddeld, dus er met vier teams 
worden gespeeld. 

De eerste route ging door omge-
ving Beeckestijn. Met zo’n 21 gra-
den was het prima speelweer en 
het team met Rob, Sander, Son-
ja en Nico bleek ook nog eens in 
prima vorm te verkeren door ket 
parcours in 66 schoten en 101 
meter af te sluiten. Tweede met 
76 schoten en 6 meter werden 
Gerda, Harm en Raymond. 

De andere teams moesten nog 
wat aan de conditie werken. Zo 
werden Bertie, Jan Gr., Lia en Els 
derde met 94 schoten en vier-
de Jan St., Cees Monique en Joke 
met 100 schoten. Zie ook www.
fullspeedsport.club of bel 06-
24973470.

Tata neemt duurzamere 
locomotieven in gebruik
IJmond - Vanaf deze week gaat 
bij Tata Steel de eerste van een 
nieuw type duurzamere loco-
motief rijden. Deze is zuiniger, 
schoner en stiller dan de huidi-
ge locomotieven van hetzelf-
de type.

De nieuwe locomotief gaat on-
der meer rijden op het Gilden-
spoor, de spoorlijn die het staal-
bedrijf verbindt met de buiten-
wereld via het station van Bever-
wijk en de buitenhavens.
,,We streven ernaar om de ver-

voersstromen op, van en naar 
ons terrein zo min mogelijk im-
pact op het milieu en de omge-
ving te laten hebben”, aldus Hans 
van den Berg, directeur van Tata 
Steel in IJmuiden. ,,Met de intro-
ductie van dit nieuwe type loco-
motief zetten we een � inke stap 
vooruit op het gebied van het 
verder verduurzamen van onze 
processen. Dat is goed nieuws 
voor het milieu, maar ook voor 
de mensen die in de omgeving 
van ons bedrijf wonen.”
Het nieuwe type locomotief 

stoot minimaal 96% minder stik-
stofoxide (NOx) en minimaal 
95% minder roet uit dan het ou-
de model. Tevens gebruikt dit ty-
pe 22% minder brandstof. De 
locomotief is ontworpen met 
de speciale geluidseisen voor 
de Gildenlijn als uitgangspunt. 
Transport over het Gildenspoor 
wordt hierdoor een stuk stiller.
De nieuwe locomotief, waar-
van er aan het einde van dit jaar 
drie rijden, heeft een ander uiter-
lijk dan de overige locomotieven 
van Tata Steel. (foto: Tata Steel)

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL  EN HOFGEEST.NL
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Feest in Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord – Speeltuin 
Santpoort heeft lange tijd ge-
spaard om speeltoestellen te 
kunnen vervangen. Zo was de 
Mayatempel oud en de loop-
brug met glijbaan en hanglus-
sen aan vervanging toe. 

In de winter was er uitgebreid 
overleg met een fabrikant van 
speeltoestellen in de hoop dat in 
het voorjaar het speeldorp opge-
bouwd was. De te oude speeltoe-
stellen werden afgebroken maar 
toen ontstond er vertraging door 
leveringsproblemen en griep bij 
de werknemers bij deze � rma. Pas 
aan het begin van de zomer kon 
gestart worden met de opbouw.
Maar ook moesten diverse speel-
toestellen verplaatst worden om 
aan de veiligheidseisen van juiste 

onderlinge afstand tussen de toe-
stellen te kunnen voldoen. Van 
ouders en kinderen werd geduld 
gevraagd wat hen soms zwaar 
viel omdat er beperkt gespeeld 
kon worden.
Na het bouwen moest eerst nog 
een onafhankelijke veiligheids-
keuring door een o�  ciële in-
stantie plaats vinden voordat het 
speeldorp vrijgegeven kon wor-
den. 
Nu is het zover dat de feestelijke 
opening plaats kan vinden op za-
terdag 8 september. Vanaf 13.15 
zal de Funband van de muziek-
vereniging Soli op de stoep voor 
de speeltuin aan de Valckenhoef-
laan een uitvoering geven. Om 
13.30 zal de locoburgermees-
ter Bram Diepstraten ontvangen 
worden door middeleeuwers die 

hem naar de toren van het speel-
dorp begeleiden samen met de 
Funband. Daar zal de locoburger-
meester na een trompetsignaal 
de vlag van de graaf van Holland 
in top te hijsen. Dan speelt de 
Funband nogmaals. Vervolgens 
wordt een spannend spel gedaan 
waarbij een ‘boef’ gezocht moet 
worden die zich in de speeltuin 
verstopt heeft. Als deze gevon-
den is gaat hij voor straf naar de 
schandpaal. Ook is er tot en met 
zondag een groot springkasteel 
met glijbaan.
Op zaterdag is de toegang vrij. 
Ook wordt er getrakteerd. Aan 
de kinderen wordt gevraagd als 
jonkvrouw of ridder verkleed te 
komen spelen. Voor het fraaist 
verklede kind is er een prijs. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Kerbert Dierentehuis 
aan de Heerenduinweg 8 in IJmui-
den houdt op zondag 30 septem-
ber de jaarlijkse open dag. Deze 
duurt van 12.00 tot 16.00 uur. 
Er zijn verschillende activiteiten 
zoals lezingen. Ook kan men al-
lerlei informatie verkrijgen en kan 
men en een kijkje in het asiel en 
Knaagdierencentrum nemen. Ie-
dereen is welkom.

Open dag 
Kerbert 
Dierentehuis

Haarlem - Het Gilde Haarlem 
gaat woensdag 12 september 
weer de toren van de Grote Kerk 
ofwel St. Bavo beklimmen. Voor-
af wordt een rondje rond de kerk 
gelopen. Gaat u mee? De groep 
verzamelt om 13.30uur bij het 
beeld van Laurens Janszn. Cos-
ter op de Grote Markt. De kosten 
zijn 12,50 euro inclusief een kopje 
ko�  e/thee. Aanmelden via www.
gildehaarlem.nl of gildewande-
lingen@gmail.com.

Toren St. Bavo 
beklimmen

Trampolineseizoen geopend
Velsen - Afgelopen zondag werd 
het springseizoen van turnver-
eniging TVIJ op ludieke wijze ge-
opend. Met een fotoactie aan het 
surfmeer in Velserbroek ging niet 
alleen het springseizoen, maar 
ook het Actiejaar Nieuwe Zaal” 
van start. Trampolinespringers 
van TVIJ werden in het stralen-
de zonnetje gefotografeerd met 
de skyline van Velserbroek op de 
achtergrond. Met deze actie werd 
geld opgehaald voor de inrichting 
van de nieuwe trainingsaccom-
modatie, die TVIJ in het jaar 2020 
hoopt te kunnen openen. Mede 
door het mooie weer was het een 

geweldige middag die, naast een 
leuk bedrag voor nieuw materiaal, 
prachtige foto’s heeft opgeleverd. 
Het was niet makkelijk een keuze 
voor de krant te maken, op deze 
foto is Ella Edwards uit Santpoort-
Noord te zien. 
Inmiddels is het bedrijfsplan 
voor de nieuwe accommodatie 
zo goed als klaar en staan er ge-
sprekken met aannemers op de 
agenda, zodat het kostenplaatje 
iets concreter gemaakt kan wor-
den.
Ondertussen gaan onze sporters 
natuurlijk door. Binnenkort star-
ten de kwali� catiewedstrijden 

voor het WK in Sint Petersburg, ui-
teraard zal Romana Schuring van 
TVIJ ook proberen een felbegeerd 
startbewijs in handen te krijgen. 
Voor onze andere springtoppers 
beginnen de plaatsingswedstrij-
den voor het NK eind september, 
dus er is zeker alweer werk aan de 
winkel. 
Ben je geïnteresseerd in trampoli-
nespringen of freerunnen (nieuw 
bij TVIJ), stuur dan een mail-
tje naar info@tvij-trampoline.nl 
en vraag een gratis proe� es aan. 
Maar wees er snel bij, want lessen 
beginnen al aardig vol te raken. 
(foto: aangeleverd)

Cursusjaar van start 
bij Volksuniversiteit
Velsen - Vanaf 24 september 
gaan er weer diverse cursus-
sen van start bij de Volksuniver-
siteit Velsen. Cursussen variëren 
van Breien en Haken, het maken 
van een mozaïek, NLP en Mind-
fulness tot aan diverse taalcur-
sussen op diverse niveaus. Kijk 
snel op http://www.kunstform-
velsen.nl voor alle cursussen 
en data. Meer informatie voor-
af: kom dan vooral naar de in-
formatieavond op 12 septem-
ber van 18.30-21.00 uur bij de Bi-
bliotheek op het Dudokplein in 
IJmuiden.
Bij de Volksuniversiteit Velsen 
werken we uitsluitend met ge-
diplomeerde docenten en niet 

al te grote groepen. Hierdoor is 
er een ongedwongen � jne sfeer 
met kwaliteit van hoog niveau. 
En hoewel de naam universiteit 
anders suggereert kan iedereen, 
ongeacht achtergrond, bij ons 
betaalbaar een cursus volgen. 
De lessen worden gegeven op 
het Vellesan Collega, Tiberius-
plein 5 in IJmuiden.
Op 12 september organiseert de 
Volksuniversiteit een informatie-
avond in de Bibliotheek. U bent 
hier welkom tussen 18.30 en 
21.00 uur. Diverse docenten zul-
len aanwezig zijn om u extra uit-
leg te geven over de cursussen 
zodat u precies weet wat u kunt 
verwachten. (foto: aangeleverd)

Open Monumentendag
Velsen - De gemeente Velsen 
viert op zaterdag 8 septem-
ber de Open Monumentendag. 
Aansluitend op het landelijke 
thema staat deze dag in het te-
ken van ‘In Europa’.

Of het nu om bodemvondsten 
gaat, om roerende en onroeren-
de monumenten, of om immate-
rieel erfgoed: overal zit wel een 
Europese dimensie aan. Reden 
om 2018 uit te roepen tot het Eu-
ropese Jaar van het Cultureel Erf-
goed. In aansluiting daarop is dit 
jaar het thema van de Open Mo-
numentendag ‘In Europa’. Dat be-
tekent dat de verhalen over mo-
numenten eens op een andere 
manier worden verteld, namelijk 
geplaatst in een Europese con-

text. Op deze manier kijken we 
niet alleen naar de geschiedenis 
van Velsen op zich, maar zien de-
ze vooral in relatie tot de landen 
om ons heen. Hoe is Velsen be-
invloed geweest door deze lan-
den?

Tijdens de Open Monumenten-
dag op zaterdag 8 september 
worden op verschillende loca-
ties speciale openstellingen en 
activiteiten voor publiek geor-
ganiseerd. Informatie hierover 
is te vinden in een brochure ge-
titeld: ‘Van Verre en Velsen’. Deze 
is gratis af te halen bij boekhan-
del Bredero in Santpoort-Noord, 
boekhandel The Read Shop, het 
gemeentehuis en de bibliotheek  
in IJmuiden en de bibliotheek in 

Velserbroek. Zie ook openmonu-
mentendag.nl.
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Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september 2018

Van verre en Velsen 
‘Velsen in Europa est’

Bibliotheek biedt hulp 
bij digitale diensten
Velsen - De online wereld wordt 
steeds groter. Steeds meer bedrij-
ven en organisaties bieden hun 
diensten digitaal aan. Zo ook Bi-
bliotheek Velsen. Klanten kun-
nen hun boeken verlengen via de 
website of de app en via de onli-
ne bibliotheek kunnen e-books 
worden geleend of een gratis on-
line cursus worden gevolgd. Om 
klanten bij deze diensten te on-
dersteunen introduceert de bibli-
otheek het gratis inloopspreekuur 
Digitale Bibliotheek. Vanaf maan-
dag 24 september van 14.00 uur 
tot 15.00 uur kunnen klanten al 
hun vragen stellen over de digi-
tale dienstverlening van de bibli-
otheek. Ook de overheid werkt 
steeds meer digitaal. Dit kan in-
gewikkeld zijn. Bibliotheek Vel-
sen biedt de gratis cursus Werken 
met de e-overheid aan voor inwo-
ners van Velsen die moeite heb-
ben met het vinden van hun weg 
binnen de digitale overheid. In 
vier lessen leren deelnemers een 
DigiD aan te maken, een afspraak 
online te maken bij de gemeente 
en een WW- of AOW-uitkering aan 
te vragen. 

Inwoners die nog helemaal geen 
ervaring hebben met de compu-

ter en internet kunnen deelne-
men aan de gratis cursus Klik & 
Tik, waar ze de eerste basisvaar-
digheden van de computer onder 
de knie kunnen krijgen.

In samenwerking met Seniorweb 
organiseert de bibliotheek nog 
meer cursussen, lezingen en in-
loopspreekuren op het digita-
le vlak. Zo start op 13 septem-

ber de cursus Hoe en wat met de 
Samsung Galaxy tablet en is er op 
11 oktober een lezing over kunst-
matige intelligentie. 

Meer informatie  over alle digita-
le activiteiten of inschrijven is mo-
gelijk via de servicebalies in IJmui-
den en Velserbroek, telefonisch of 
via de website www.bibliotheek-
velsen.nl. (foto: aangeleverd)

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Evenementenkalender

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. 
Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden 
helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. 

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onaf-
hankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen 
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwem-
lessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en 
leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid.

Dit geeft als ouder/verzorger 4 zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige 

handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers 
volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

√ Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van 
het Nationaal Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwem-
veiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, 
politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

√ Wij hanteren een helder beschreven zwemlesmethode.  Tijdens de zwemles 
wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van 
uw kind.

√ Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke 
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Kortom: Kies bewust en ga voor zekerheid. Bij zwembad De Heerenduinen kun-
nen kinderen vanaf 4 jaar al starten met het volgen van zwemlessen. 

De Heerenduinen biedt zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht voor 
uw kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. Maandelijks is er afzwemmen voor 
het A-, B-, en C-diploma.

De ervaring leert dat het belangrijk is om naast de zwemlessen, veel te oefenen. 
Uw kind mag op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis komen oefenen 
(onder begeleiding van een betalende volwassene) op woensdagmiddag, zater-
dag- en zondagochtend tijdens de uren recreatief zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie over de zwemlessen.

9 september  Pierloop Velsen
                      www.pierloop.nl 

9 september         Sporthal Zeewijk in Beweging
 www.sportloketvelsen.nl

28 september     Discozwemmen
 (after summer party)
 www.zwembadvelsen.nl

29 september    IJmuiden Kust Trail
 www.mudsweattrails.nl

Het sportseizoen is weer begonnen. Huur bij 
ons vanaf 3 september online heel eenvoudig 
een gymzaal, sporthal, tennisbaan, hobby-/ver-
gaderruimte. Ga naar www.sportloketvelsen.nl 
en bekijk de beschikbaarheid van een sporthal 
of gymzaal, reserveer online en betaal direct 
per iDEAL. Voor de gymzalen en het tennispark 
is een sleutel nodig deze kan tegen een borg 
worden gehaald in Sporthal IJmuiden-Oost.

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

P O W E R E D  B Y

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

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl September 2018

Weg met die vakantie kilo’s
In zwembad De Heerenduinen is het aquasport-
seizoen weer van start gegaan.

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

Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl 

Nieuwe startgroep 
baby- peuterzwemmen 
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders 
op een leuke en ontspannen wijze samen met 
hun (klein)kind zwemmen tijdens het baby- en 
peuterzwemmen. 
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de klein-
tjes zich op hun gemak te voelen in het water. Op 
speelse wijze leren kinderen de basistechniek van 
het zwemmen en leert het zichzelf te redden in 
het water. Het baby- en peuterzwemmen is voor 
kinderen vanaf 3 maanden. 
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. Vanaf 
september starten we met twee nieuwe groepen 
met kinderen uit het geboortejaar 2018. Op don-
derdag 14.45-15.15 uur en vrijdag 10.50-11.20 uur. 
U mag altijd een proefles mee komen doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Online sport-
accommodatie huren

Zwembad De Heerenduinen biedt het echte Zwem-ABC

Sportpasvelsen vervangt 
de JeugdSportPas

Pierloop
Op zondag 9 september start de Pierloop 
op de bekende locatie nabij Sporthal IJmui-
den Oost. De starts van alle afstanden zullen 
plaatsvinden in de ochtend. Kijk voor de tijden 
op www.pierloop.nl. Naast een Guppenloop 
en Jeugdloop kunnen de lopers kiezen uit 5, 
10 en 15 kilometer. Een mooie verandering 
in het parcours is dat de voet van de pier ook 
daadwerkelijk meegenomen wordt; zo doet 
de Pierloop zijn naam eer aan. De finish van de 
loop vindt traditiegetrouw plaats op Plein 40-
45. Doe mee of moedig de lopers aan!

Op deze dag organi-
seren badmintonclub 
B.C. Velsen, Volley-
balclub Smashing 
Velsen, Korfbalclub 
DKV en Sportcafé Nol 
een opensportdag in 
de Sporthal Zee-
wijk. We dagen de 
bewoners van Velsen 
uit om mee te doen 
aan de verschillende 
sporten.

Tussen 13.00 – 16.00 
uur zullen er wisse-
lende demonstraties 
zijn van boven-
genoemde clubs. 
Tevens kan iedereen, 
jong of oud, diverse 
sporten zelf uitpro-
beren. De manier om 
te ontdekken hoe 
leuk sporten is! Dus 
kom even mee badmintonnen, volleyballen of korfballen.  Alle materi-
alen zijn aanwezig je hoeft alleen je sportschoenen mee te nemen.

Om ook met andere sporten kennis te maken, zullen deze middag 
ook aanwezig zijn:
- Free Running, Wesley4motion  - Dansschool, Feel Good Moves 
- Judo vereniging, Jos Kops - Dartclub, Jeugd VK
- Fietscrossclub, Wijkeroog - Drone, demonstratie

Voor alle bovengenoemde sporten geldt dat deze voor jong tot oud te 
beoefenen zijn.
Als extra uitdaging zal er een parcours uitgezet zijn langs de verschil-
lende sportclubs, als je deze volbrengt en je stempelkaart vol is, wacht 
er een lekkere traktatie op je in Sportcafé Nol!
Kom dus allemaal zondag 9 september en doe mee! Samen brengen 
we Sporthal Zeewijk in beweging!

Na ruim 10 jaar JeugdSportPas Velsen gaat Sportloket Velsen samenwer-
ken met een nieuwe (jeugd)sportpasaanbieder: Sport- en Cultuurimpuls.
In Velsen maakte basisschool leerlingen de afgelopen jaren kennis met 
vele mooie sporten die de gemeente rijk is. Hiervoor werd de jeugdsport-
pas ingezet. Hetzelfde concept willen we breder trekken dan alleen de 
jeugd om zo ook jongeren, volwassenen en senioren kennis te laten ma-
ken met verschillende sporten. Doel: méér Velsenaren vitaal in beweging 
brengen met een duidelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen!

Hoe werkt de nieuwe sportpas?
SportPasVelsen zal begin september van start gaan en is bedoeld om de 
kinderen van groep vier tot en met acht kennis te laten maken met drie 
tot vier verschillende sporten per jaar.  Diverse sportverenigingen heb-
ben zich al aangesloten en bieden een diversiteit van kennismakingsles-
sen aan.  Het uitgebreide kennismakingsaanbod en de vele deelnemende 
sportverenigingen zijn voortgekomen uit dit vernieuwde initiatief.  
SportPasVelsen heeft een eigen website, leerlingen kunnen zich via de 
website aanmelden. Ook zal er specifiek aanbod voor volwassenen en 
ouderen gecreëerd worden die dit jaar nog via een brochure én de 
website getoond zullen worden!

Ga naar de website www.sportpasvelsen.nl voor meer informatie, 
inschrijven of voor het aanbieden van een sport/activiteit.

9 september Sporthal Zeewijk 
in beweging! 
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Vismolen krijgt tweede leven
IJmuiden - Een nog in prima 
staat verkerende zeemolen, een 
onmisbaar attribuut voor zee-
vissers, heeft van Milco Philips 
een tweede leven gekregen. Mil-
co trof het object aan in de zand-
bodem van de Noordzee, op on-
geveer 25 meter afstand van de 
Zuidpier.
,,Een paar weken geleden ging 
ik op een zonnige dag met een 
vriend wat snorkelen op het 
IJmuiderstrand, omdat het wa-
ter zo lekker helder was. Langs 

de pier is veel onderwaterleven, 
er valt genoeg te zien dus. Op de 
terugweg vond ik, zo’n 25 meter 
van de pier af, op tweeënhalve 
meter diepte een klein mosselei-
landje op het zand met wat glim-
mends ertussen. Nieuwsgierig 
trok ik het uit de zandbodem, het 
bleek een zeemolen te zijn, com-
pleet met visdraad.” Onder water 
verwijderde Milco de mossels van 
de zeemolen en thuisgekomen 
kon hij, na het ding in een azijn-
bad te hebben gedoopt, ook de 

zeepokken gemakkelijk verwijde-
ren. Vervolgens heeft hij het he-
le apparaat gedemonteerd, gerei-
nigd, gevet en weer in elkaar ge-
zet. “Zie hier, een prachtmolen die 
weer vele jaren dienst kan doen!”, 
zegt hij trots. De vraag blijft waar-
om iemand een nog in goede 
staat verkerende zeemolen zo-
maar in zee laat verdwijnen. “Wel-
licht een visser die er de brui aan 
had gegeven? Wie het weet mag 
het zeggen”, aldus Milco Philips. 
(foto’s: aangeleverd)

Nazomeren in Porto Santo
Santpoort-Noord - Na het gro-
te succes van vorig jaar kon het 
niet uitblijven. Porto Santo, de 
week waarin alles in het teken 
staat van lekker Italiaans nazo-
meren, krijgt een vervolg. Van 
10 tot en met 15 september zet-
ten alle deelnemende winke-
liers hun Italiaanse collecties op 
de voorgrond, brengen een Ita-
liaans thema in de winkel, spe-
len Italiaanse muziek of serveren 
Italiaanse hapjes en drankjes. De 
hele straat zal zijn versierd met 
Italiaanse vlaggen en er klinkt 
sfeervolle Italiaanse muziek in 
de hele straat.

Op vrijdagavond 14 september 
worden er al heerlijke pizza’s ge-
bakken op het horecaplein en za-
terdag 15 september is het ‘Merca-
to’: marktdag! Op de Hagelinger-
weg en het Broekbergerplein ko-
men kramen met Italiaanse delica-
tessen, olijfolies, heerlijke broden, 
pasta’s, tapenades en kazen, maar 
ook bijvoorbeeld Italiaanse ser-
viezen en informatie over vakan-
ties naar Italië. Op het plein in het 
midden van de Hoofdstraat komt 
een sfeervol horecaplein met Villa 

Westend (Italiaanse broodjes), Pas-
ta Casa (pizza’s), Slagerij Duijn (sa-
lade met Italiaanse vleesspies), De 
Meijerij (eten en drinken) en Bir-
ra Italia (Italiaanse speciaal bieren) 
en uiteraard sfeervolle Italiaanse 
muziek verzorgd door de Italiaan-
se zanger Angelo Indaco. Het ho-
recaplein is tot ongeveer 22.00 uur 
geopend. In de straat komen sel-
�e-points van onder meer de sche-
ve toren van Pisa (de leukste sel-

�e gedeeld op Facebook of Insta-
gram wint een prijs), de �rma Koe-
ne gaat klassieke en nieuwe Fiats 
showen, er zijn Vespa’s, er staat een 
megagrote glazen pot met pasta’s 
voor de prijsvraag en er zijn kook-
demonstraties en barista’s. 

Het evenement wordt georgani-
seerd door Winkeliersvereniging 
Santpoort-Noord en vereniging 
Puur Santpoort. (foto: aangeleverd)

Eerste overwinning zorgt voor opluchting in Velsen-Zuid

Kans gepakt tegen Jong Utrecht
Velsen-Zuid - De eerste over-
winning van het seizoen was 
tegelijkertijd een overwinning 
voor de reservespelers van Tel-
star. In de met 2-0 gewonnen 
partij tegen Jong FC Utrecht 
stonden er maar liefst vijf nieu-
we spelers op het veld. Het was 
zeker niet zo dat de vorige vijf 
allemaal gepasseerd waren. 
Verschillende redenen lagen 
ten grondslag aan het niet op-
stellen van Van der Maaten, 
Van Iperen, Brito, Cabral en 
Van der Laan. Keeper Jeroen 
Houwen is de Vitesse-huurling 
voor de niet-constante Sven 
van der Maaten. De verdere 
wijzingen in de verdediging, 
het middenveld en aanval wa-
ren deels het gevolg van bles-
sures en schorsingen. 

Om de contrasten nog scher-
per te kunnen zien: kijk eens 
naar de opstelling van Telstar-
Jong FC Utrecht van april dit jaar. 
Toen nog met Rody de Boer op 
goal. Jerdy Schouten, Frank Kor-
pershoek, Junior Toretta en Mo-
hamed Hamdaoui op het mid-
denveld. Voorin het tandem No-
vakovich-Platje. Al zo vaak is ge-
zegd: terugkijken op de wonder-
lijke prestaties van de vorige jaar-
gang heeft geen zin. In juli en au-
gustus is Telstar weer vanaf 0 be-
gonnen. En dat heeft het gewe-
ten na de moeizame partijen te-
gen RKC Waalwijk en MVV Maas-
tricht. De beide 1-0 nederlagen 
lieten vooral zien dat het huidige 
team nog lang niet een op elkaar 
ingespeeld geheel is. Was het 
dat tegen Jong Utrecht dan wel? 
Vaak ook nog lang niet. Aan het 
grootste probleem, meer kansen 
in doelpunten omzetten, is nog 
altijd geen hoofd geboden. 

De 21ste minuut. Na goed voor-
bereidend werk van Chelsea-
huurling Kyle Scott komt de bal 
voor bij de nieuwe Argentijn Fa-
cundo Lescano. De spits die te-
gen MVV al dichtbij een verlos-
send doelpunt was, mist nu ook 

jammerlijk. En deze kans was bo-
vendien een stuk makkelijker 
dan vorige week vrijdag. Voor het 
open Utrechtse doel kreeg hij de 
bal wonderwel naast. „Het duur-
de zó lang,” sprak Mike Snoei dui-
delijk geïrriteerd na a�oop. „Als 
we ooit hadden verdiend om 
veel te scoren, was het vandaag 
wel.” De trainer hekelde de „op-
getrokken muur” van de belofte-
volle Utrechters. Desondanks zag 
de trainer dat zijn ploeg tot de 
nodige kansen kwam. Dat Ryan 
Seager na drie wedstrijden nog 
steeds niet heeft gescoord, is een 
klein wonder. In negatieve zin. 

Maar de tomeloze inzet van de 
Velsenaren werd dan toch be-
loond in de tweede helft. De in-
gevallen Adham El Idrissi bracht 
tijdens zijn invalbeurt meer 
schwung en zelfvertrouwen. Na 
de feilloos benutte strafschop 
van Parma-aankoop Facundo 
Lescano leek Jong Utrecht nog 
weg te komen met een punt. Op-
nieuw eindigde een fraaie po-
ging van, dit keer, Venema tegen 
aluminium. De de�nitieve beslis-

sing viel na opnieuw een hoog-
standje van invaller El Idrissi. Een 
perfecte indraaiende voorzet van 
de voorheen Amsterdamse (Jong 
Ajax en De Dijk) voet werd per-
fect verlengd door Toine van Hui-
zen. De opluchting was groot na 
de 2-0 overwinning. „Ik zat vol 
energie op de bank,” sprak Idrissi 
zelf na a�oop met nog steeds de 
adrenaline in zijn voetballijf. „Ik 
ben een spits en wil graag sco-
ren. Wie de penalty neemt is aan 
de trainer. Natuurlijk wilde ik ach-
ter de bal gaan staan.” 

Die opmerking was tre�end voor 
afgelopen vrijdagavond. Ook ie-
dere reserve van Telstar moet op-
o�eringsgezindheid en tome-
loze inzet laten zien. Iedere trai-
ning. Iedere wedstrijd. Want dat 
hechte collectief en systemati-
sche groepsdenken bracht vorig 
jaar de successen. In de komen-
de septemberwedstrijden te-
gen FC Dordrecht, SC Cambuur, 
FC Twente en Top Oss moet op-
nieuw iedereen laten zien Telstar-
waardig te zijn. (Douwe de Vries, 
foto: 1963-pictures.nl)

Haarlemmerhout Theater opent 
seizoen met The Woman in Black
Haarlem-Zuid - Het huisgezel-
schap van het Haarlemmerhout 
Theater opent het theatersei-
zoen met de huiveringwekken-
de voorstelling The Woman in 
Black. Vanaf donderdag 14 sep-
tember is dit spookverhaal acht 
keer te zien in het Haarlemmer-
hout Theater aan de Van Olden-
barneveltlaan 17 in Haarlem, 
net op de grens van Heemste-
de.

Het Haarlemmerhout Theater is 
een intiem huistheater dat haar 
deuren opende in februari 2016. 
Vanaf het komend theaterseizoen 
start het theater haar eigen huis-
gezelschap, dat zich ten doel stelt 
hoogwaardige theaterproducties 
te realiseren voor een groot en af-
wisselend publiek. Per theatersei-
zoen worden er drie toneelpro-
ducties op de planken gebracht. 
De eerste productie van het huis-
gezelschap is The Woman in 
Black.
Al meer dan dertig jaar is deze 
voorstelling te zien op het Lon-
dense West End. Miljoenen be-
zoekers zijn daar al getuige ge-
weest van deze aangrijpende en 
angstaanjagende toneelvoorstel-
ling. 
De jonge advocaat Arthur Kipps 
krijgt de opdracht om de begra-
fenis van Alice Drablow bij te wo-
nen en haar nalatenschap uit te 
zoeken. Hij heeft er geen enkel 
idee van dat achter de gesloten 
luiken van haar grote huis gru-
welijke geheimen schuilgaan. 
Pas wanneer hij bij de begrafenis 
een glimp opvangt van een jon-
ge vrouw met een uitgeteerd ge-
laat die geheel gekleed is in het 

zwart, begint hem een ongemak-
kelijk gevoel te bekruipen.
Jaren later, als oudere man, is Ar-
thur geobsedeerd geraakt door 
het idee dat hij en zijn familie ver-
vloekt zijn door de spookachtige 
vrouw in het zwart. In zijn poging 
het kwaad te bezweren, neemt hij 
een acteur in de hand om samen 
met hem zijn ervaringen na te 

spelen. Maar als het verhaal zich 
ontvouwt, begint de grens tussen 
werkelijkheid en herinnering on-
heilspellend te vervagen... Regie: 
Loulou Rhemrev.
Deze voorstelling begint om 
20.15 uur. Kijk op www.haar-
lemmerhouttheater.nl of in deze 
krant voor de speeldata en kaart-
verkoop. (foto: RAP Fotogra�e)

Fijnschilderkunst
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Ton en Louise 
Schouwenaar uit Driehuis expo-
seren in september en oktober 
hun �jnschilderkunst in ‘t Mos-
terdzaadje. Na een kunstzinnige 
omzwerving van aquarelleren 
en werken met acrylverf is het 
echtpaar een nieuwe uitdaging 
aangegaan, die van realisme en 
�jnschildertechniek. Al eerder 
kon het publbliek in ‘t Mosterd-
zaadje zich verwonderen over 
hun prachtige schilderijen. 

,,Wij samen beoefenen sinds 2012 
de klassieke zeventiende-eeuw-
se �jnschilder techniek die ons is 
geleerd door de kunstenaar Henk 
Sentel uit Heemskerk. De tech-
niek begint met een onderschil-
dering in gebrande omber. Door 
het aanbrengen van schaduw en 
licht in het geschetste onderwerp 
ontstaat langzaam de gewenste 
afbeelding. Over de onderschil-

dering heen worden in verschil-
lende lagen transparante kleuren 
verf aangebracht. Zo ontstaat het 
realistische resultaat. Drie facto-
ren waarmee in deze techniek re-
kening gehouden moet worden: 

concentratie, nauwkeurigheid en 
geduld. Achter elk onderwerp zit 
een verhaal.
Louise wisselt af in het �jnschil-
deren en de wat lossere pasteu-
ze manier van schilderen. Het re-
sultaat daarvan zijn bijvoorbeeld 
de fragmenten van zes schilde-
rijen die zij ‘Details van Decaden-
tie’ noemt. De gehele schilderij-
en hangen in Versailles. Dat valt 
mooi samen met de Barok muziek 
die soms in het ‘t Mosterdzaadje te 
horen is.
Ton laat weten dat zij samen ge-
nieten van het schilderen. ,,Het 
werken met de penseel geeft ons 
beiden extra levensvreugde.’’ Hij 
heeft zich naast zijn stillevens ook 
toegelegd op het portretschilde-
ren. Ook werken ze in opdracht.
Het werk is voor en na a�oop van 
de  concerten te bezichtigen. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)
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Theaterstunts vol acrobatiek, slapstick en humor

Ashton Brothers terug 
met feestelijke finale
Velsen - De Ashton Brothers 
zijn nog steeds uniek in de Ne-
derlandse theaters: met groot 
vakmanschap laten zij een ori-
ginele mengeling zien van tra-
ditioneel variété en modern 
entertainment. Op verzoek van 
de Velsense schouwburg spe-
len de heren op de dag dat het 
theater tachtig jaar geleden 
haar deuren opende, zaterdag 
22 september (20.15 uur), nog 
één keer hun hitshow ‘Enfants 
Terribles’. 

Niemand doet wat zij kunnen. 
Dat beginnen ook de theaters 

buiten Nederland te ontdek-
ken en inmiddels zijn de Ashton-
mannen al aan hun internationa-
le carrière begonnen. De Ashtons 
mixen met �air acrobatiek, slap-
stick en mime en kunnen dave-
rend musiceren. Zij zijn lenig, vin-
dingrijk, grappig, donker, char-
mant, humoristisch en muzikaal. 
Het spektakelgehalte van de hit-
show ‘Enfants Terribles’ is zeer 
hoog.  Als tropische vogels vlie-
gen de Ashtons door de nok van 
het theater, als horrorclowns ra-
cen zij rond op scootmobiels om 
daarna als zwemmende skelet-
ten op het toneel hun baantjes 

te trekken. Kortom: Pim Muda, 
Joost Spijkers en Friso van Vem-
de voeren met al hun technische 
hulptroepen een gera�neerde 
supershow op. Met niets te ver-
gelijken en bijna niet te overtref-
fen. Voor iedereen die de show 
heeft gemist of uitkijkt naar een 
herkansing, haalt de jarige Vel-
sense schouwburg de ‘Enfants 
Terribles’ nog één keer terug. Mis 
het niet! 
Prijs: 29,50 euro inclusief pauze-
drankje. Meer informatie en re-
serveren via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0900-1505. (fo-
to: Tim Klaase)

Liz Snoijink en Raymonde de Kuyper in hilarische komedie

Komedie Kunst & Kitsch
Velsen - Het toneelseizoen gaat 
in de Velsense schouwburg van 
start met de reprise van de be-
jubelde toneelvoorstelling ‘De 
Vader’, waarin topacteur Hans 
Croiset triomfen viert. Meteen 
daarop volgend kunnen de to-
neelliefhebbers hun hart opha-
len aan de hilarische Engelse 
komedie Kunst & Kitsch waarin 
de hoofdrollen gespeeld wor-
den door Liz Snoijink en Ray-
monde de Kuiper. 

Grote man achter de gloednieu-
we Nederlandse versie van Kunst 
& Kitsch is niemand minder dan 
acteur/musicalspeler/komiek 
Jon van Eerd. Hij zag het stuk in 
Londen met o.a. de Engelse ster-
actrice Maggie Smith (de excen-
trieke dame uit ‘Downton Ab-
bey’) en droomde al jaren om er 
een keer een Nederlandse be-
werking van te maken. Dat gaat 
nu gebeuren, onder zijn regie. En 
hij koos voor de grote vrouwen-
rollen twee actrices die weten 
hoe je komedie moet spelen: Liz 
Snoijink en Raymonde de Kuiper 
en nog niet eerder sámen op de 
planken stonden.
Kunst & Kitsch (van Peter Shaf-
fer) is een uitdagende komedie 
in de beste Engelse traditie, dus 
vol scherpe teksten, onverwach-
te wendingen en hilarische situ-
aties. Het gaat over een tourgids 
van een oersaai landhuis. Als 
blijkt dat zij met haar ongebrei-
delde fantasie (en met veel suc-
ces bij haar toehoorders) de fei-
ten �ink verdraait om de rond-
leidingen zo wat spannender te 
maken, wordt ze op staande voet 
ontslagen. Haar chef krijgt echter 

spijt en besluit bij de excentrie-
ke vrouw langs te gaan om haar 
hulp aan te bieden. Hieruit bloeit 
een wonderlijke vriendschap op 
waarin de dames wekelijks voor 
elkaar historische �guren gaan 
naspelen. In die hobby vliegen zij 
opnieuw uit de bocht. Tot grote 
hilariteit van het publiek, dat kan 
smullen van fantastische dialo-
gen, onvergetelijke Engelse hu-
mor en een onbetaalbare climax.
De Velsense voorstelling van 
Kunst & Kitsch ligt nog vóór de 
landelijke première in Amster-
dam. Regisseur Jon van Eerd 

koos de ambiance van de Vel-
sense schouwburg én het hem 
zo vertrouwde Velsense publiek 
om zijn nieuwe toneelavontuur 
‘in te spelen’. Als regisseur zit hij 
dus in de zaal en kijkt hij met de 
toeschouwers mee. Het wordt 
een extra spannende avond! Te 
zien op woensdag 19 september 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen.
Prijs: 28,50 euro inclusief pauze-
drankje. Meer informatie en re-
serveren via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0900-1505. (fo-
to: Lesley Pols)

Gezonken zeiljacht geborgen
IJmuiden - Het Deense zeiljacht dat anderhalve week geleden voor de kust van Zandvoort in slecht weer 
zonk, is zondag met een varende kraan naar IJmuiden gebracht. De 11 opvarenden konden op 25 augus-
tus in goede gezondheid van boord worden gehaald. (foto: KNRM IJmuiden)

Kunstenaars Collectief in 
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - In de komende 
weken exposeren elf leden van 
het Kunstenaars Collectief Vel-
sen (KCV) hun werkstukken in 
de sfeervolle Raadzaalzaal en 
galerieruimten van het voor-
malig raadhuis middenin de 
dorpskern  in Oud Velsen.

Een plek waar de diverse discipli-
nes met  intigrerende fotogra�e, 
�jnzinnig en fascinerend textiel-
werk, gelaagde collages van een 
combinatie van monoprint en fo-
togra�e, schilderijen van o.a. fran-
se landschappen,  fotogra�ebe-
werkingen van Italiaanse schoon-
heid , gemengde technieken met 
een vleugje Velsen, beelden van 
brons en keramiek.
In het kader van het thema van 
de nationale Monumentendag 

kunt u het thema ïn Europa”, in 
meerdere werken terugvinden. 
Ons Europa toen en nu. Het oude 
Raadhuis is  een monument uit 
de jaren 20 van de vorige eeuw. 
In het dorp zijn meerdere locaties 
tijdens Monumentendag open, 
Wij ontvangen u graag op onze 
opening op zaterdag 8 septem-
ber om 12.00 uur met ko�e en 
een zoete lekkernij.

De bezoeker treft een caleidos-
coop in stijl en techniek aan, ge-
maakt door de  deelnemende 
kunstenaars: Dianne Vivian Ro-
binson, Annelies van Nieuwme-
gen. John van den Goorbergh, 
Afke Spaargaren,  Kees Kalkman, 
Winnie Meijer-Rob, Nettie Veen, 
Yvonne Piller, Renske de Jong, 
Maaike van den Bosch en Petra C 

M Meskers
De werken van deze elf  kunste-
naars zijn te bezichtigen vanaf za-
terdag 8 september  tot en met 
zondag 14 oktober De regulie-
re openingstijden zijn vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur in Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7, 1981 BC Vel-
sen Zuid. Iedereen is welkom op 
de feestelijke opening tijdens de 
eerste Monumentendag, zater-
dag 8 september om 12.00 uur 
Zie ook www.raadhuisvoorde-
kunst.nl 

Op zaterdag 8 september, Monu-
mentendag, en  zaterdag 29 sep-
tember tijdens de Oud Velsense 
Jaarmarkt is het Raadshuis vanaf 
11.00 uur open. (foto: R. Hogen-
birk)

Gemeente Velsen in top 25 van Wecycle-inzamelactie

Pieter Vermeulen Museum wint 
1.000 euro met inzamelactie
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum ontvangt een spon-
sorcheque van 1.000 euro van 
Wecycle. Inwoners uit de ge-
meente Velsen steunden dit 
goede doel door afgedankte 
elektrische apparaten of spaar-
lampen (e-waste) in te leveren 
op hun gemeentelijke milieu-
straat. Wecycle organiseert in 
Nederland de inzameling en re-
cycling van e-waste.

Inwoners konden punten scoren 
voor het lokale goede doel door 
e-waste in te leveren op hun ge-
meentelijke milieustraat. De 25 

gemeenten met de meeste pun-
ten per inwoner, ontvangen van 
Wecycle een sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen lo-
kale goede doel. De eindstand 
van alle gemeenten staat op: we-
cycle.nl/inleveren.
Jan Vlak, algemeen directeur We-
cycle: ,,We zamelen landelijk af-
gedankte elektrische apparaten 
en spaarlampen in waarbij we 
ons ook verbinden met onze lo-
kale inzamelpartners. Deze actie 
is hier een voorbeeld van. Door 
lokale goede doelen te steunen, 
komen de sociale en de circulaire 
economie op een mooie manier 

samen. Ik feliciteer de winnaars 
van de sponsorcheques van har-
te.” De gemeente werkt al jaren 
met Wecycle samen. Wecycle laat 
de ingeleverde kleine appara-
ten voor 81 procent recyclen tot 
nieuwe grondsto�en, spaarlam-
pen zelfs voor 92 procent. Door 
recycling komen ook schadelijke 
sto�en niet in het milieu terecht 
en wordt de uitstoot van CO2 ver-
meden. In 2017 is 107 miljoen ki-
lo e-waste ingezameld en gerecy-
cled met een nuttige toepassing 
van 97 procent. Hierdoor is een 
uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 
vermeden.
















