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Gaston Starreveld reikt gouden enveloppen uit

Santpoorters in de prijzen
Santpoort-Zuid - De straat-
prijs van de Postcode Loterij 
is gevallen in de van Dalen-
laan in Santpoort-Zuid. vier 
deelnemers met de post-
code 2082 vM wonnen sa-
men 87.500 euro. Feest in de 
straat dus!

Postcode Loterij-ambassadeur 
Gaston Starreveld verraste de 
gelukkige winnaars afgelo-
pen zaterdag in hun eigen huis 
met de bekende gouden enve-
lop. Drie deelnemers ontvingen 
een cheque van 25.000 euro en 
een winnaar kreeg 12.500 euro 
én een fraaie BMW. Deze au-
to werd verloot onder alle win-
naars van de Straatprijs.
In september winnen extra veel 
deelnemers de Straatprijs van 
de Postcode Loterij. Gaston 
Starreveld is namelijk niet één 
keer, maar vijf keer per week 
te zien als hij de Straatprijs uit-
reikt. De meeste winnaars ont-
vangen 25.000 euro per lot. Dat 

komt omdat zij met de Straat-
prijsVerdubbelaar meespelen. 
Anders is het winnende bedrag 
12.500 euro per lot, ook geen 
verkeerd bedrag natuurlijk.
De uitreiking van de Straatprijs 

in de Van Dalenlaan was afge-
lopen dinsdag te zien bij Kof-
fietijd op RTL 4. De uitzending 
is ook nog  te zien via RTL Ge-
mist. (foto: Roy Beusker Foto-
grafie)

Mooie hardlooptraditie

IJmuden - Zo’n 1500 mensen 
hebben zaterdag deelgeno-
men aan de 24ste editie van 
de rabobank Pierloop vel-
sen. onder hen waren ruim 
500 kinderen.

De wedstrijd over 15 kilometer  
is bij de heren gewonnen door 
Christiaan Bosselaar van KAV 
Holland (Haarlem) in een tijd 
van 51:48. Bij de dames won Ag-

nes Schipper van Hellas in een 
tijd van 1:00:27.
Op de 8,2 km kwam IJmuidenaar 
Steve Bakker als eerste over de 
finish in een tijd van 28:09. Hij 
liep voor de Dirk Kuyt Founda-
tion. De eerste dame was Nien-
ke van der Zee in een tijd van 
36:03.  Zij woont nu in Haarlem, 
maar was ooit IJmuidense.
Bij de jeugdloop kwam Jelani 
James als eerste over de finish. 

Bij de meisjes won Daphne Is-
kes. De scholenloop werd ge-
wonnen door de Bosbeekschool.
Tata Steel won de businessloop 
over 15 kilometer, Technisch 
College Velsen leverde dezelf-
de prestatie op de 8,2 kilometer. 
(foto: Friso Huizinga)

Elders in deze editie: fotore-
portage rabobank Pierloop 
velsen 2014
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Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Di en zo gesloten.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft. 

Elk jaar op de tweede zaterdag 
van september staat IJmuiden 
verkeertechnisch gezien op z’n 
kop. Dranghekken, linten, mo-
toragenten en verkeersregelaars 
worden van stal gehaald om de 
‘Rabobank Pierloop Velsen’ zo-
wel figuurlijk als letterlijk in goe-
de banen te leiden. Maar de ge-
middelde IJmuidenaar klaagt 
niet, want het hoort er nou een-
maal bij. De eerste pierloop werd 
georganiseerd bij het 25-jaar 
bestaan van het stadhuis aan 
Plein 1945. Afgelopen zaterdag 
vond de editie 24 van de pier-

loop plaats. Om twee uur start-
te de Scholenloop, waarbij kin-
deren van de basisscholen zich 
2,7 km lang de benen uit het lijf 
liepen. De eerste loper meld-
de zich ruim 10 minuten later 
bij de finish op Plein 1945. Om 
drie uur startte de 8,2 en 15 km 
loop. Vanuit een hoogwerker in 
de Briniostraat loste wethou-
der Annette Baerveldt, die sport 
in haar portefeuille heeft, het 
startschot. Het directe resultaat 
van dit schot zien we op de fo-
to. Ruim 28 minuten later finish-
te de eerste 8,2 km loper en een 
kleine 52 minuten na de start fi-
nishte de eerste 15 km loper op 
Plein 1945. Dat de pierloop iets 
typisch IJmuidens is volgt al snel 
uit het feit dat als je ‘pierloop’ als 
zoekterm in Google opgeeft, je 
via zo’n beetje alle verwijzingen 
op de Pierloop Velsen in IJmui-
den uitkomt.

Ellen ten Damme 
doopt loodsvaartuig
IJmuiden - Multitalent Ellen 
ten Damme heeft vorige week 
vrijdag het nieuwe loodsvaar-
tuig Procyon gedoopt. Geheel 
in stijl werd Ten Damme van-
uit een helikopter ‘gehoist’ op 
de Procyon. 

Na een optreden vond de doop-
handeling plaats bij de Felison 
Cruise Terminal in IJmuiden. Het 
schip, gebouwd door Barkme-
ijer Shipyards, is de laatste in een 
reeks van drie nieuwe loodsvaar-
tuigen ter vervanging van de hui-
dige schepen. De Procyon zal net 
als haar zusterschepen ‘Polaris’ 
en ‘Pollux’ worden ingezet voor 
het beloodsen van schepen van 
en naar de Rotterdamse havens 
en de Nederlandse en Vlaamse 
havens aan de Schelde.
Hiermee is in totaal een inves-
tering gemoeid van €90 miljoen 
waarvoor het risicodragend kapi-
taal door de loodsen zelf is inge-
bracht en de externe financiering 
is verstrekt door de ABNAMRO 
Bank en Bank Nederlandse Ge-
meenten.
De Procyon zal net als haar zus-
terschepen Polaris en Pollux wor-
den ingezet voor het beloodsen 
van schepen van en naar de Rot-
terdamse havens en de Neder-
landse en Vlaamse havens aan de 

Schelde. Met een lengte van 81 
meter en een breedte van 13 me-
ter heeft de Procyon een lange, 
scherpe en smalle rompvorm. Dit 
scheepsontwerp zorgt ervoor dat 
het loodsvaartuig tijdens zware 
weersomstandigheden langer op 
zee kan blijven. Het schip is spe-
ciaal ontworpen voor het grillige 
golfpatroon van de Noordzee.
Met de komst van de drie nieu-
we grote loodsvaartuigen en ze-
ven nieuwe loodstenders -waar-
van twee tenders nog in aan-
bouw- komt het einde in zicht 
van het totale vlootvernieuwings-
programma. Met deze vlootver-
nieuwing verbetert het Loodswe-
zen de haventoegankelijkheid en 
helpt zo mee aan een veilige en 
vlotte toegang tot de Nederland-
se zeehavens en Vlaamse zeeha-
vens aan de Schelde. Het bouw-
programma heeft een sterke im-
puls gegeven aan de scheeps-
bouw in het Noorden. Bij het 
bouwprogramma zijn zo’n 25 toe-
leveranciers uit Friesland, Gronin-
gen en Drenthe betrokken.
Het Nederlands Loodswezen 
zorgt ervoor dat elk jaar meer dan 
80.000 zeeschepen veilig en vlot 
ván en naar de Nederlandse ha-
vens en Vlaamse Scheldehavens 
worden geloodst. Zie ook www.
loodswezen.nl

Kamerleden stellen 
vragen over Velsertunnel
Velsen – In de IJmuider Courant 
heeft onlangs een artikel gestaan 
over de verkeershandhaving bij 
de Velsertunnel, met name over 
het (niet) beboeten van te hoge 
vrachtwagens. Twee Tweede Ka-
merleden van ChristenUnie, Car-
la Dik-Faber en Gert-Jan Segers, 
hebben hierover vorige week vra-
gen gesteld aan de ministers van 
Infrastructuur en Veiligheid en 
Justitie. In het betreffende arti-
kel wordt gezegd dat in een half 
jaar tijd meer dan 1100 chauffeurs 
met een te hoge vrachtwagen aan 
de kant werden gezet, maar dat 
slechts 52 keer een boete werd 

uitgedeeld, omdat de politie vaak 
niet komt opdagen, omdat zij druk 
zijn met andere zaken.
Dik-Faber en Segers willen nu 
weten hoe het landelijk met de 
boetes zit en hoeveel capaciteit 
hiervoor is bij de politie. Ook wil-
len zij de mening van de ministers 
of de boete te laag is. Verhoging 
van de boetes zo mogelijk kunnen 
leiden tot minder verkeersoverlast 
en minder schade aan tunnels. 
Ook vroegen zij of het mogelijk is 
weginspecteurs van Rijkswater-
staat bevoegdheden te geven om 
boetes uit te delen, mogelijk voor-
lopig in de vorm van een pilot.

Nieuw in IJmuiden
Le Grande MoJo’s 

Challenge
IJmuiden - MoJo’s is op zoek 
naar kilometervreters die zin 
hebben in een uitdagende puz-
zeltocht door de regio. Zij kun-
nen zich inschrijven voor de eer-
ste editie van Le Grande Mo-
Jo’s Challenge op zaterdag 20 
september. Begin- en eindpunt 
is het Kennemerplein, vlakbij 
de bekende horecazaak aan de 
Kennemerlaan. Alle soorten au-
to’s zijn welkom!
In Beverwijk is de Notelle Chal-
lenge al jaren een begrip. Aan-
gestoken door het succes aan 
de andere kant van het kanaal, 
besloten MoJo’s-eigenaar Jordy 
de Kort en ondernemer Marcel 
Vellema de puzzeltocht ook in 
IJmuiden te organiseren. Dat ge-
beurt in goed overleg met Steff 
van der Zon van Notelle Bar.
De initiatiefnemers van Le Gran-
de MoJo’s Challenge benadruk-
ken dat het niet gaat om snel-
heid, maar om het juist beant-

woorden van de vragen die tij-
dens de puzzeltocht worden ge-
steld. De winnaars gaan naar 
huis met een mooie prijs en dat 
geldt ook voor de pechvogel van 
de dag en de best geklede inzit-
tenden.
Le Grande MoJo’s Challenge 
start op zaterdag 20 septem-
ber om 12.00 uur. De eerste au-
to’s vertrekken om 13.00 uur en 
worden rond 16.00 uur terug-
verwacht in IJmuiden. Nadat de 
deelnemers hun auto hebben 
geparkeerd op het Kennemer-
plein barst in MoJo’s een feest 
los met muziek van de Rebellies 
en DJ Friso.
Deelname kost 35 euro per per-
soon (inclusief barbecue). In-
schrijven kan via www.mojo-
sijmuiden.nl of door een formu-
lier op te halen bij MoJo’s. Al-
le deelnemers zijn verplicht een 
vrijwaringsformulier te onderte-
kenen.
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Velsen-Zuid - Telstar organiseert 
14 november voor de eerste keer 
het enige echte B-Fresh Feest. 
Het leukste jongeren jongeren-
feest in de omgeving IJmond, en 
dat in ons eigen Telstar Stadion. 
Een knalfeest voor jongeren vanaf 
13 tot 16 jaar. Het gehele feest is 
rook en alcohol vrij zodat het voor 
iedereen een fantastische avond 
blijft, gewoon lekker Fresh! De 
avond zal omlijst worden door op-
treden van DJ Mitchel en als spe-
ciale gast komt niemand minder 
dan YES-R optreden! De avond, 
met als dresscode NEON, start 
om 20.00 uur en zal tot 00.00 uur 
duren. De kosten bedragen 7,50 
euro  per kaartje.

B-fresh feest 
bij Telstar

  

Donderdag 
18 september

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Zomeren op de Bui-
tenplaats’, hedendaagse follies in 
de stijltuinen. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. 

Vrijdag 
19 september

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Zomeren op de Bui-
tenplaats’, hedendaagse follies in 
de stijltuinen. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. 
Kledingbeurs bij Baptisten Ge-
meente Ijmuiden, Eemstraat 28. 
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Telstar-Jong FC Twente. Aan-
vang 20.00 uur.
Harp en fluit in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. 

Zaterdag 
20 september

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Zomeren op de Bui-
tenplaats’, hedendaagse follies in 
de stijltuinen. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Rondleiding in het 
weekend op afspraak. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl voor 
arrangementen.
Tussen 11.00 en 14.00 uur kan 
men de nieuwe Afscheidskamer 
van Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding en aan de Eksterlaan 
in Haarlem-Noord bezichtigen.
Spirituele beurs in Steun-
punt voor Ouderen, Van Oosten 
de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Le Grande MoJo’s Challen-
ge. Puzzeltocht door de regio. 
De eerste auto’s vertrekken om 
13.00 uur en worden rond 16.00 
uur terug verwacht. Met daarna 
muziek van De Rebellies en DJ 
Friso.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
Klassiek concert met Sopraan 
Monique Böhm en een wijnproe-
verij in de Engelmunduskerk, 
Driehuizerkerkweg. Concert be-
gint om 14.00 uur.
Optreden Bingtangs in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
21 september

Jaarmarkt op de Lange Nieuw-

straat en rommelmarkt op Plein 
1945. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Barbara Foundation The Gam-
bia organiseert vanaf 10.00 uur 
een Gambiadag bij Paviljoen 
Zeezicht. Zie www.eventmaker.nl 
of www.barbara-foundation-the-
gambia.nl.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Zomeren op de Bui-
tenplaats’, hedendaagse follies in 
de stijltuinen. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Rondleiding in het 
weekend op afspraak. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl voor 
arrangementen.
Overdekte rommelmarkt in 
sporthal de Zien in Uitgeest. Van 
11.30 tot 15.30 uur.
Open dag bij Hippisch Centrum 
Velsen in Velsen-Zuid. Vanag 
12.00 uur.
Koffieconcert met Brothers-
4-Tune en brassband Felison 
Brass in de Laruentiuskerk, Fide-
lishof IJmuiden. Aanvang 12.00 
uur.
Spirituele beurs in Steun-
punt voor Ouderen, Van Oosten 
de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
Zomerconcert in kerkje Stom-
pe Toren, Kerkweg 26 in Spaarn-
woude. Aanvang 14.00 uur.
Romantisch liedrecital in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 

Maandag
22 september

Postzegelavond in Het Terras, 
stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef. Aanvang vanaf 
circa 19.00 uur.

Dinsdag
23 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
24 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen, van 14.00 tot 
16.00 uur, voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Opgeven: info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. Nu ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje.

Start Kook/eetgroep bij In-
loophuis Kennemerland, Wulver-
derlaan 51 Santpoort-Noord. Van 
17.00 tot 20.00 uur. 

Donderdag 
25 september

Bingomiddag in Het Terras, sta-
tionsgebouw aan de Santpoortse 
Dreef. Aanvang 13.30 uur.
Zorgbalans start nieuw woon-
concept ‘Zorgeloos Wonen’, een 
nieuwe woonvorm waarbij bin-
nen woonzorglocatie De Moer-
berg in IJmuiden zelfstandige 
huurwoningen worden aange-
boden. Geïnteresseerden kun-
nen tussen 16.00 en 20.00 uur 
twee modelwoning bekijken in 
De Moerberg.

Nieuwe EHBO-tent 
voor Rode Kruis

Velsen - De afdeling Velsen van 
het Rode Kruis heeft zaterdag 31 
augustus tijdens het Havenfesti-
val IJmuiden de nieuwe Gumo-
tex rescuetent in gebruik geno-
men.
Tijdens het druk bezochte Ha-
venfestival hebben vele bezoe-
kers een kijkje genomen in de 
nieuwe opblaasbare rescuetent, 
die is toegevoegd aan het mate-
riaal van de afdeling Velsen van 
het Rode Kruis. 
Ook bewees de tent direct al zijn 
nut bij de diverse EHBO-geval-
len tijdens deze erg drukke dag. 
Maar liefst 21 maal werd er eer-
ste hulp verleend door de vrijwil-
lige hulpverleners en drie maal 
moest de hulp worden ingeroe-
pen van een ambulance om de 
patiënten, nadat de Rode Kruis-
verpleegkundige van de afdeling 
Velsen de eerste hulp had ver-
leend, voor verder onderzoek/
behandeling naar het ziekenhuis 
te brengen. Naast de vrijwilligers 
op de hoofdpost was de afdeling 

Velsen present met een lopende 
post, het ‘biketeam’ en het ver-
binding/commando voertuig.
Met de nieuw aangeschafte tent 
hoopt de afdeling Velsen zo-
wel de hulpvrager als de hulp-
verlener een betere beschutting 
en privacy te bieden. De aan-
schaf van de rescuetent is mede 
mogelijk gemaakt door de op-
brengst van de collecte. 
Voor de aanschaf van de nieu-
we tent is niet over één nacht ijs 
gegaan. Na gedegen markton-
derzoek is de keus gevallen op 
de producten van het gerenom-
meerde bedrijf Gumotex. 
De rescuetent met opblaasbare 
structuur is ontworpen voor een 
korte termijn- en/of lange ter-
mijn gebruik in veel gebieden, 
vooral in gevallen waarin een 
onmiddellijke noodzaak voor 
een snel en veilig onderdak no-
dig is. Meerdere van deze tenten 
kunnen aan elkaar worden ge-
koppeld bijvoorbeeld voor een 
veldhospitaal. 

Negatief 
zwemadvies
Velsen-Zuid - De provincie 
Noord-Holland heeft negatief 
zwemadvies ingesteld voor de 
zwemlocatie De Watergeus in Re-
creatiegebied Spaarnwoude. In 
het zwemwater is een bacteriolo-
gische overschrijding geconsta-
teerd. De provincie Noord-Hol-
land heeft besloten een negatief 
zwemadvies in te stellen omdat 
in het zwemwater een bacterio-
logische overschrijding is gecon-
stateerd. Bacteriologische over-
schrijdingen kunnen worden ver-
oorzaakt door zwemmers, mest 
van dieren en lozingen van ri-
oolwater. Bij een negatief zwem-
advies is zwemmen op die plek 
slecht voor de gezondheid. 
Zwemmen wordt iedereen afge-
raden. De provincie adviseert om 
bij elk bezoek goed te letten op de 
blauwe borden die bij alle officië-
le zwemlocaties in Noord-Holland 
staan. Op de borden staat naast 
algemene informatie over de lo-
catie ook vermeld of op dat mo-
ment een waarschuwing, nega-
tief zwemadvies of zwemverbod 
geldt. De provincie geeft dagelijks 
actuele informatie over de kwali-
teit en veiligheid van zwemloca-
ties in Noord-Holland op www.
zwemwater.nl en via de zwemwa-
tertelefoon (0800-9986734).

Succesvol weekend voor 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Nadat in ju-
ni Hippisch Centrum Velsen 
werd verkozen als Bestzittend 
Ruitersportcentrum uit de re-
gio en vijf ruiters, t.w. Jody Bur-
ger, Amber Stoel, Cassey Stam, 
Isabelle Wakkers en Michelle 
Kraaijenoord onlangs afgevaar-
digd werden naar de kwartfina-
le van de FNRS Zitcompetitie 
2014 in Nijkerkerveen, bereik-
te Isabelle Wakkers op zater-
dag 13 september de halve fi-
nale en finale van de FNRS Zit-
competitie verreden op Horse 
Event in Deurne. Na de regio-
finales waaraan landelijk 1000 
ruiters hebben deelgenomen, 
hebben er 190 ruiters meegere-
den op de kwartfinales. 40 Rui-
ters van de kwartfinales hebben 
zich geselecteerd voor deelna-
me aan de halve finale op Hor-
se Event. 
De ruiters worden in de halve fi-
nale beoordeeld door twee jury-
leden, net als in de finale. Na de 
halve finales waren er nog 20 

ruiters die over mochten rijden 
in de finale, vijf ruiters per cate-
gorie. In de finale reden de rui-
ters op twee verschillende paar-
den. In categorie 3 bereikte Isa-
belle Wakkers een fantastische 
derde prijs. 
Zondag 14 september mocht 
ruiter Kirsten Broek met de ma-
negepony Queen afreizen naar 
Horse-event te Deurne. Zij had 
de finale bereikt van het NK 
Vlechten en mocht onder het 
oog van duizenden mensen 
haar vlechtkunsten laten zien. 
Kirsten heeft met Queen een 
fraaie vijfde plaats behaald. Een 
mooie prestatie!
Zondag 21 september houdt 
Hippisch Centrum Velsen haar 
jaarlijkse Open-Dag met diver-
se demonstraties, dressuurcli-
nics, verkoop van gebruikte en 
nieuwe ruitersportartikelen en 
ponyrijden. Ook Kirsten Broek 
en Isabelle Wakkers zullen dan 
aanwezig zijn. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.





18 september 20146

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

A
ls ik kijk naar de aanvragen die ik 
tot dit jaar op mij af kreeg, waren 
dit vragen als “Hoe krijg ik een six-
pack?” en “Hoe kom ik van mijn kip-
filets af?”, maar sinds de komst van 

social media en een aantal Amerikaanse sterren 
is het mode- of ideaalbeeld naar een ander 
niveau gebracht. De aanvragen die ik steeds 
vaker krijg gaan namelijk over billen. “Hoe krijg 
ik rondere billen?”, “Hoe krijg ik grotere billen?” 
en “Hoe krijg ik hogere billen?” Billen, billen, 
billen dus…! Het begon eigenlijk met Jennifer 
Lopez, natuurlijk Kim Kardashian en op het 
moment is ‘Instagram magneet’ Jen Selter erg 
bekend om haar ‘behind’. De laatste heeft zelfs 
een groot contract met een sportmerk binnen-
gesleept. Ik moet jullie natuurlijk wel de waar-
heid vertellen en dat is dat goede genen een 
hoop helpen. De gemiddelde Surinaamse vrouw 
heeft van nature al een beter gevormde bil 
dan de doorsnee Hollandse vrouw. Je moet de 
bil zien als een spier met vet eromheen. Meer 
spier met vet eromheen (wel strak in het vel, 
hahaha) geeft meer volume. De kunst is om op 
de juiste manier te trainen. De bilspier zit vast 

(hecht aan) de hamstring, die loopt vanuit je 
kuit tot aan de onderkant van je bil. Je onderrug 
is ook belangrijk, want als we praten over ‘cur-
ves’ speelt deze ook een rol. Als je kijkt naar 
dames uit de ballet- en danswereld of zelfs tur-
nen dan zie je dat deze dames een holle onder-
rug hebben. Door deze holling staan de billen 
automatisch naar achteren. Deze dames heb-
ben dus een voordeel qua looks.

Maar wat willen de dames nu eigenlijk…? Slan-
ke benen en dan poeffff zo’n bolletje er boven-
op. Dit is best wel een opgave, omdat we alle-
maal horen: “Dan moet je squatten.” Dat is ge-
deeltelijk waar. Het probleem bij squatten (een 
soort kniebuiging, red.) is dat de beenspieren 
meer belast worden dan de bilspier. De bilspier 
bestaat uit verschillende delen, het is de kunst 
om alle hoeken te trainen. Er is een aantal 
oefeningen waarbij je de benen kunt uitscha-
kelen en meer focus op de bilspier alleen kunt 
leggen. Als je goed kijkt naar de dames met 
goede billen dan zie je dat bij de meeste da-
mes de benen ook iets voller zijn, Dit komt me-
de door het squatten. Wij mannen hebben hier 
geen problemen mee, maar de meeste vrou-
wen willen wél de billen, maar niet de benen 
mee ontwikkeld hebben. Voor deze dames is 
het dus de kunst om geïsoleerde oefeningen te 
doen voor de billen. Er zijn tegenwoordig veel 
sportscholen. Schroom je niet, stap op de fit-

nessinstructeur af en vraag om een goed trai-
ningsschema. Leg uit wat je wilt en wat je niet 
wilt. Belangrijk is dat je niet elke dag je billen 
gaat trainen, want teveel trainen zonder rust 
zorgt ervoor dat je niet herstelt. Je herstel is 
net zo belangrijk als de training. Het lichaam zie 
ik als één spier, balans is super belangrijk. Bij-
voorbeeld, sterke buikspieren omdat je een 
‘sixpack’ wilt en een zwakkere rug zorgt voor 
blessures. Train daarom het lichaam in balans. 
Wees wel altijd reëel en eerlijk voor jezelf, er is 
veel mogelijk maar als je brede heupen hebt en 
aanleg voor zware benen, focus je dan niet op 
smalle heupen want je kunt er moeilijk een paar 
centimeter afzagen. Je kunt wel hard trainen en 
op je voeding letten zodat je strak wordt.

Dames, teveel bil is een voordeel. Dit kun je na-
melijk aftrainen naar vol en strak of minder vol 
en strak. Heb je totaal geen bil, dan zul je er 
meer moeite voor moeten doen dan wanneer je 
meer vet op je billen hebt zitten. Zie de bilspier 
als elke andere spier en heb geduld…! Voor 
welke trainingsvorm je ook kiest, je moet je wel 
realiseren dat het niet gaat zonder een gezonde 
manier van eten. Rust, training en voeding zijn 
de drie pijlers die in balans horen te zijn voor 
het behalen en behouden van je doelstellingen. 
Dat geldt dus ook voor de billen…!
www.carloslens.nl
twitter@carlos_lens

september 2014

14

Carlos Lens
Fitness specialist

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN
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Billen 
zijn in

‘Loopbaanpad’ tijdens 
Dag van de loopbaan
Haarlem - De dag van de loop-
baan (DVDL) vindt plaats op za-
terdag 27 september. Tijdens de-
ze dag is er een open huis bij de 
Noloc erkende loopbaanprofes-
sional. 
Noloc is de beroepsvereniging 
voor loopbaanadviseurs. Geïnte-
resseerden kunnen zich voor die 
dag via de website www.dagvan-
deloopbaan.nl inschrijven voor 
een individueel gesprek of work-
shop. Binnen 6 thema’s worden 
gesprekken en workshops aan-
geboden, tussen 10.00 en 17.00 
uur. 
Werkgevers maar ook particu-
lieren kunnen een loopbaange-
relateerde vraag stellen aan een 
loopbaanprofessional, of een 

workshop bijwonen in hun di-
recte omgeving. 
In Haarlem hebben de Noloc er-
kende coaches de handen in-
een geslagen om mee te doen 
aan de DVDL. Zij vormen die 
dag een ‘loopbaanpad’ door de 
binnenstad van Haarlem. Op di-
verse plekken zijn loopbaanad-
viseurs actief deze dag, bijvoor-
beeld in de Stadsbibliotheek, in 
de Hagestraat 14 tegenover het 
Rosenstock Huessy en de Plette-
rij aan de Herenvest.
Je kunt ook in je eigen woon-
plaats terecht. Ga hiervoor naar 
www.dagvandeloopbaan, zoek 
een loopbaanadviseur in de 
buurt of op thema, en meld je 
aan.

Ken je of ben je de pechvogel 
die mijn donkergroene Toyota 
Carina heeft aangereden?
Of heb je de aanrijding zien 
gebeuren, vrijdagmiddag 12 
september Minister van Hou-

tenlaan op de westelijke vent-
weg.
Neem contact op met telfoon-
nummer 06-43783857, zodat ik 
de schade kan verhalen.
Mijn hartelijke dank. 

Zangstudio Velsen heeft 
haar deuren geopend
IJmuiden - Op 8 september 
heeft Zangstudio Velsen haar 
deuren geopend aan de Kenne-
merlaan 218a in IJmuiden! Zang-
studio Velsen is een initiatief van 
Mieke van der Hulst.
Mieke van der Hulst begon ooit 
als 8-jarige bij musicalvereniging 
de Jonge Stem, om zich vervol-
gens op te laten leiden tot pro-
fessioneel musicalactrice en 
zangdocente bij Codarts, con-
servatorium te Rotterdam. Tot 10 
augustus jongstleden speelde ze 
in de musical Sister Act in Sche-
veningen. 
Nu vond ze het echter tijd wor-
den om een langgekoester-
de droom in vervulling te laten 
gaan; een eigen zangstudio! 

,,Ik geef al jaren les, maar dat 
was tot op heden steeds vanuit 
‘de huiskamer.” 
,,Dat is leuk, maar ik wilde de 
leerlingen meer bieden. Het re-
sultaat is deze studio, waar ik de 
leerling de luxe, ruimte en pro-
fessionaliteit kan bieden van een 
grote muziekschool, terwijl ik ze 
de aandacht en individualiteit 
kan blijven geven van de zang-
docent die ‘vanuit huis’ les geeft. 
Het beste van twee werelden ei-
genlijk! Daarnaast heb ik ein-
delijk ruimte om workshops en 
groepslessen te geven!”
Bij Zangstudio Velsen worden 
privélessen, groepslessen en 
workshops gegeven. Zie www.
zangstudiovelsen.nl.

IJmuiden - In samenwerking met 
Kroko’s evenmenten wordt op 
zondag 21 september van 09.00 
tot 16.00 uur  weer een gezelli-
ge jaarmarkt op de Lange Nieuw-
straat georganiseerd en een rom-
melmarkt op Plein 1945. Er zijn 
weer veel kramen die vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie 
ook zijn overtollige spullen aan 
de man wil brengen kan nog een 
kraam huren. Bel voor informa-
tie of reserveren van een kraam, 
0255-533233 of 06-10475023.

Jaarmarkt en 
rommelmarkt

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft, samen met de gemeen-
ten Haarlem en Amsterdam, af-
spraken gemaakt over een so-
cial return met het wegenbouw-
bedrijf KWS Infra. Dit is een lan-
delijk opererend bedrijf dat mo-
menteel in deze regio opdrach-
ten uitvoert van genoemde ge-
meenten. In een convenant is nu 
vastgelegd dat bij elke opdracht 
sprake moet zijn van ‘social re-
turn’ met de bedoeling men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt aan werk te helpen 
en scholieren aan werkervaring. 
In het convenant is afgesproken 
dat niet alleen nu maar ook in de 
toekomst sprake is van deze ‘so-
cial return’. Door de samenwer-
king en het convenant is het niet 
meer nodig deze afspraken apart 
per opdracht vast te leggen. Het 
gaat om een pilot tot en met 31 
december 2015. 

KWS biedt 
‘social return’

Nieuw: Afscheidskamer 
aan de Eksterlaan 
Haarlem-Noord - Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding en 
Anita van Bokhorst openen op 20 
september de deuren van de nieu-
we Afscheidskamer aan de Ek-
sterlaan. Het betreft het voorma-
lig kantoor op de hoek met de 
Vergierdeweg. Deze nieuwe lo-
catie biedt nabestaanden, boven 
op de bestaande dienstverlening 
en opbaarmogelijkheid in Heem-
stede, mogelijkheid tot persoon-
lijk afscheid in een intieme sfeer. 
De realisatie van deze 24-uurs af-
scheidskamer is een samenwer-
king met Anita van Bokhorst van 
Nirvana Gedenktekens die zorg zal 
dragen voor het beheer.
Brokking & Bokslag is een uit-
vaartonderneming, die sinds vijf-
tien jaar in Zuid Kennemerland 
persoonlijke dienstverlening biedt 
op het gebied van uitvaartzorg. 
Het team van vrouwelijke uitvaart-
begeleiders werkt voornamelijk 
vanuit Afscheidshuis Brokking & 
Bokslag in Heemstede en verzorgt 
uitvaarten in Heemstede, Haarlem, 
Bloemendaal, Aerdenhout en de 

omliggende gemeenten. Zij zor-
gen dat in het proces van de uit-
vaart keuzes zorgvuldig worden 
gemaakt en afscheid vooral een 
persoonlijke invulling krijgt.
Anita van Bokhorst is al vijftien 
jaar eigenaar van Nirvana Ge-
denktekens Haarlem. Voorafgaand 
was zij vele jaren werkzaam bij 
een uitvaartonderneming in Haar-
lem. Na een jarenlange planont-
wikkeling wordt medio 2014 ge-
start met het realiseren van een 
nieuw te bouwen Afscheidscen-
trum bij de Noorder Begraafplaat-
sen te Haarlem.
Met het realiseren van een 24-uurs 
afscheidskamer denken Brokking 
en Bokslag Uitvaartbegeleiding 
en Anita Bokhorst te voldoen aan 
de vraag voor een passende plek 
in Haarlem waar men 24 uur per 
dag afscheid kan nemen van een 
dierbare en officiële condolean-
ces kan houden. Zie ook www.af-
scheidskamereksterlaan.nl
Op zaterdag 20 september is men 
van harte welkom te komen kijken 
tussen 11.00 en 14.00 uur.  

Velsen – Hoe maak je Velsen en 
met name IJmuiden interessant 
voor bepaalde doelgroepen? 
Dat is de vraag die de gemeen-
te Velsen stelde om het Kennis-
rijk Werken in Velsen te helpen 
realiseren. Er zijn al een ambte-
lijke werkgroep en citymarke-
tingexpert ingeschakeld. Doel is 
om bestaande en nieuwe bedrij-
ven in de offshore, staal, tech-
niek en composietmaterialen 
aan te trekken. Maar ook wil Vel-
sen dat meer mensen tussen 25 
en 35 jaar zich settelen in de ge-
meente. En ook het aantrekken 
van toeristische bezoekers uit 
de regio Amsterdam staat op 
het wensenlijstje. Om dat alle-
maal te realiseren wordt begon-
nen met het maken van een pri-
oriteitenlijst per doelgroep. Een 
citymarketingexpert gaat hier 
verder mee aan de slag, daarbij 
worden ook stakeholders (zoals 
bedrijven) betrokken. Een van 
de ‘schoonheden’ van IJmuiden/
Velsen is de kust met zijn vele 
mogelijkheden.

Citymarketing

Centre Ville sponsort 
Akrides Heren 1
IJmuiden - Dankzij Tandartsenpraktijk Centre Ville uit Bergen is 
VBC Akrides Heren 1, spelend in de landelijke eerste divisie, volledig 
in het nieuw gestoken. Of het aan de nieuwe tenues ligt is niet be-
kend, maar Akrides won de laatste oefenwedstrijd tegen ZZ Leiden 
met grote overtuiging!

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl
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Ode aan Telstar-icoon
IJmuiden - Wie Telstar zegt, 
zegt Jomanda. Het inmiddels 
75-jarige Telstar-icoon is on-
losmakelijk verbonden aan 
de club, maar hij zal zijn ac-
ties tijdens de thuiswedstrij-
den in het Telstar stadion ge-
deeltelijk neerleggen.
 
De 63ste minuut is voor de be-
zoekers van de thuiswedstrijden 
een bekende minuut. Juist in de-
ze minuut, verwijzend naar het 
oprichtingsjaar van Telstar, rent 
Jomanda al ruim 11 jaar langs 
de Oost-tribune met zijn Telstar-
vlag hoog in de stok gehesen. In-
middels heeft hij elke thuiswed-
strijd een grote groep kinderen 
die hem vergezellen tijdens deze 
trip langs de Oost-tribune. Maar 
ook bij Jomanda beginnen de ja-
ren te tellen. Nu hij de respecta-
bele leeftijd van 75 heeft bereikt 
is daar de tijd gekomen de ac-
tiviteiten wat aan te passen. Jo-
manda heeft besloten meer tijd 
te schenken aan zijn toeterritu-
eel, het luchtgitaar spelen en het 

aanmoedigen van de Witte Leeu-
wen.
Vanzelfsprekend kan Telstar het 
afsluiten van een tijdperk rond 
de 63ste minuut niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. De 
wedstrijd Telstar-Jong FC Twen-
te staat dan ook compleet in het 
teken van Jomanda. ,,Het is voor 
ons fantastisch om op deze wijze 
afscheid te nemen van een deel 
van de activiteiten van Peter, ali-
as Jomanda’’, aldus commerci-
eel directeur Steef Hammerstein 
van  Telstar. ,,Wij zijn dan ook erg 
blij dat we gewoon van Jomanda 
mogen blijven genieten tijdens 
de thuiswedstrijden, maar de 
63ste minuut zullen wij absoluut 
gaan missen. Wij hopen dan ook 
dat er snel een nieuwe genera-
tie opstaat die de plaats van Jo-
manda in wil vullen. Anderzijds 
zijn er genoeg andere dingen die 
Jomanda zal blijven doen waar-
door hij nog altijd zijn stempel 
zal drukken op de club.’’
De spelers van Telstar zullen op 
het shirt een verwijzing dragen 

naar de populaire vlaggenist. 
Daarnaast zal de muziek rond-
om de wedstrijd op positieve wij-
ze worden aangepast met een 
rock-’n-roll-tint. Hammerstein: 
,,Wij roepen iedereen op om Jo-
manda een fantastisch afscheid 
te nemen, en hoe kan dat beter 
dan met een volle oosttribune?’’ 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het 
stadion en op de avond van de 
wedstrijd vanaf 19.00 uur bij de 
kassa’s op het voorplein.

Op jacht naar eerherstel
Na de nederlaag in Doetinchem 
krijgen de Witte Leeuwen vrijda-
de 19 september kans zich te re-
vancheren. In het Telstar stadi-
on komt Jong FC Twente op be-

zoek. Het is voor Telstar de idea-
le mogelijkheid om het punten-
aantal aan te vullen en zo mee te 
blijven doen in de bovenste re-
gionen.

TELSTAR ✩ NIEUWS
Rode kaart breekpunt
Doetinchem - Het had zater-
dag een mooie avond kunnen 
worden voor Telstar. De ploeg 
van Michel Vonk kwam te-
gen De Graafschap twee keer 
op voorsprong, maar een rode 
kaart en twee snelle tegentref-
fers in de tweede helft braken 
de Witte Leeuwen op (3-2).

De supporters hadden amper tijd 
om met hun ogen te knipperen of 
de eerste aanvalsgolf van Telstar 
bracht de Graafschap in de pro-
blemen. Tissoudali kwam alleen 
voor de keeper, schoot de bal over 
de keeper heen maar raakte on-
fortuinlijk twee keer de lat in één 
aanval. In de rebound wist Almu-
baraki het doel net niet te treffen. 
De Graafschap kon hier bar wei-
nig tegenover stellen waardoor 
Telstar het eerste half uur de be-
tere was. Het duurde tot de 18e 
minuut tot Telstar het overwicht 
ook op het scorebord wist te zet-
ten. Almubaraki kreeg alle ruimte 
om aan te leggen aan de rand van 
de zestienmeter. De eerste keer 
maaide hij nog over de bal heen, 
maar de tweede poging liet doel-
man Heusinkveld kansloos. Een 
verdiende voorsprong.
Na het doelpunt wist De Graaf-
schap wat meer controle te krij-
gen over de wedstrijd. Via de fl an-
ken werd veelvuldig de aanval ge-
zocht, maar verder dan afstands-
choten kwamen de Superboeren 
niet. Na iets meer dan een half uur 
wist de Graafschap de eerste gro-
te kans in een doelpunt om te zet-
ten. Van Huizen en Olfers klapte 
tijdens het verdedigen hard op el-
kaar waarna Tarfi  alleen voor Var-
kevisser kwam en beheerst wist af 
te ronden. Erger was de aftocht 

van Toine van Huizen. Hij verliet 
het veld met, opnieuw, een bles-
sure aan het hoofd. De ernst van 
de blessure is momenteel nog 
niet duidelijk. Telstar liet het hoofd 
echter niet zakken en zocht direct 
de aanval. De ploeg stond nog al-
tijd met 10 man na de blessure 
van Toine van Huizen maar wist 
toch weer op voorsprong te ko-
men. Het leek een exacte kopie 
van het eerste doelpunt. Opnieuw 
legde Almubaraki aan en wist op 
schitterende wijze te scoren. Tel-
star ging met een voorsprong de 
rust in.
Het begin van de tweede helft 
kende hetzelfde beeld als de eer-
ste helft. Beide ploegen zochten 
de aanval en kregen kleine kans-
jes. De Graafschap kwam op ge-
lukkige wijze op 2-2 nadat Beissel 
de bal met de rug toucheerde en 
daarmee Varkevisser op het ver-
keerde been zette. Enkele minu-
ten later kreeg Seuntjens het aan 
de stok met zijn directe tegen-
stander. Scheidsrechter van den 
Kerkhof constateerde natrappen 
en trok de rode kaart voor Ralf 
Seuntjens. Dat zou hem 3 wed-
strijden schorsing opleveren.
Hierna rook De Graafschap bloed. 
Een aantal keer kwam Telstar 
goed weg, maar na 67 minuten 
was daar toch de voorsprong. Vi-
dal kon vrij inschieten en liet Var-
kevisser kansloos. Telstar moest in 
het vervolg op zoek naar de gelijk-
maker. Trainer Michel Vonk bracht 
een aantal aanvallende wissels 
het veld in en Telstar kreeg een 
aantal kleine mogelijkheden, maar 
het mocht niet baten. De Graaf-
schap wist de voorsprong te be-
houden en daarmee de overwin-
ning binnen te slepen.

IJmuiden houdt punt over aan thuiswedstrijd tegen EVC
Velsen-Zuid - VV IJmui-
den heeft een punt over-
gehouden aan de eerste 
thuiswedstrijd van het sei-
zoen. De tegenstander was 
EVC uit Edam. De match op 
Sportpark Schoonenberg 
eindigde in 1-1.

De ploeg van Rick van Amers-
foort maakte een degelijke en 

stabiele indruk. IJmuiden gaf 
gas waar het kon en zakte ge-
groepeerd in waar het moest. 
Het onfortuinlijke uitvallen van 
Fabian Roozen met een verve-
lende hamstringblessure werd 
prima opgevangen door Jim 
Wernke. 
In de eerste helft scoorde aan-
voerder Meijboom de 1-0. 
Geen mooi doelpunt, maar 

daardoor niet minder belang-
rijk. EVC kwam na de thee 
goed uit de startblokken en 
ging het op zoek naar de ge-
lijkmaker en vond deze ook, 
na een fraaie individuele ac-
tie. Het leukste deel van de 
wedstrijd was het laatste deel. 
Beide ploegen kregen kansen 
op de overwinning. EVC zag 
de bal gekeerd op de doel-

lijn en vond enkele keren kee-
per Maurice van Lieshout op 
haar weg. IJmuiden toucheer-
de paal en lat. Hierdoor kon-
den beiden ploegen tevreden 
zijn met resultaat. 
,,De eerste twee wedstrijden 
hebben laten zien dat de ni-
veauverschillen klein zijn in de 
derde klasse. Wij doen goed 
mee en er zit nog wel wat rek 

in de ploeg.  Ik zie dit seizoen 
met vertrouwen tegemoet’’, al-
dus trainer Rick van Amers-
foort.
Dat aanvoerder Meijboom in 
de IJmuider Courant verklaar-
de dat de trainer buiten het 
veld vaak in de maling werd 
genomen, lachte hij weg. ,,Je 
hebt leiders en je hebt lijders’’, 
knipoogte hij dubbelzinnig.
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Maak kans op kaarten 
voor The New Houdini
IJmuiden - Na zijn recente in-
ternationale successen en vele 
tienduizenden bezoekers in Ne-
derland van zijn show The New 
Houdini, opent Hans Klok 9 en 
10 oktober op magische wij-
ze het feestseizoen van Stads-
schouwburg Velsen.
The New Houdini was al eer-
der in IJmuiden te zien, maar tij-
dens de nieuwe tournee zorgt 
Hans Klok voor nieuwe illusies, 
die veel stof tot gesprek zullen 
opleveren. Ook zijn weer circus-
acts van wereldniveau uitgeno-
digd. De sexy Diva’s of Magic en 
The Houdini Dancers kunnen ui-
teraard niet ontbreken in deze 
grootste illusieshow ter wereld! 
In Monte Carlo, maar ook in Lon-
den, Parijs, Berlijn en Las Vegas 
waren bezoekers niet alleen on-
der de indruk van de illusies en 
stunts van Hans Klok, maar ook 

van zijn snelheid die hem de titel 
’s wereld snelste illusionist ople-
verde.
Hans Klok wordt geroemd om 
zijn passie en zijn charisma die 
je niet alleen blijven verbazen 
maar waardoor je ook van hem 
gaat en blijft houden. Reserveren 
kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of door te bellen met 
0255-515789.

Kans maken op vrijkaarten 
voor de voorstelling van don-
derdag 9 oktober in de Stads-
schouwburg Velsen? Stuur 
dan voor 25 september een 
mail met uw contactgege-
vens naar mandy@stardustbv.
nl onder vermelding van Hans 
Klok in IJmuiden. Winnaars 
krijgen persoonlijk bericht. 
Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd.

Extra open dag 
Forteiland IJmuiden
IJmuiden – Het is Stellingmaand 
en daarom is er op zondag 21 
september een extra open dag op 
het Forteiland IJmuiden. Speci-
aal voor deze gelegenheid wordt 
er bovendien een lezing gege-
ven door Peter Schat, voorzit-
ter van de Stichting Militair Erf-
goed Groot Amsterdam (MEGA) 
over de Stelling van Amsterdam, 
waar het Fort deel van uitmaakt. 
De presentatie van Peter Schat 
begint om 13.15 uur in Soldaten-
zaal 6 van het Fort, en is voor be-
zoekers gratis toegankelijk.
In de Koepelzaal van het Fort 
wordt aandacht besteed aan 
het project ‘BeLeef Oud-IJmui-
den’, dat is opgezet door Ag-
nes de Boer en Marlenne Schrij-
ver, met ondersteuning van de 
Stichting Welzijn Velsen. Onder-
meer door de verkoop van antie-
ke foto’s, prenten en kalenders 
wil dit project niet alleen de aan-
dacht vestigen op het historische 
Oud-IJmuiden, maar tevens een 
brug slaan naar de huidige ont-
wikkeling en de verbetering van 
de leefbaarheid van dit deel van 
IJmuiden.
De overtocht naar het Forteiland 

wordt verzorgd door MS Konin-
gin Emma vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. De vertrek-
tijden zijn hier zondag om 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Vanaf het ei-
land vaart de boot weer terug om 
13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Bezoekers worden op het eiland 
gedurende ca. 1,5 uur in en rond 
het in 1888 in gebruik genomen 
Pantserfort rondgeleid door er-
varen gidsen. Ook kunnen zij een 
bezoek brengen aan diverse bun-
kers uit de bezettingstijd, waar-
van er enkele volledig authen-
tiek zijn ingericht. In de museum-
kamers van het Fort wordt onder-
meer aandacht gegeven aan de 
in de oorlogstijd gebruikte wa-
pens, projectielen, huisraad en 
kleding.
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en terug, inclusief 
rondleiding, kosten 12,50 eu-
ro per persoon. Kinderen t/m 6 
jaar hebben gratis toegang (on-
der begeleiding. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via www.
ijmuidenserondvaart.nl of telefo-
nisch via 0255–511676. Maar ook 
aan boord van de Koningin Emma 
kunnen kaarten worden gekocht.

Inzamelpunt 
voor kleding

Beverwijk - Kledingbank 
IJmond-Noord heeft een nieuw 
inzamelpunt voor gebruikte kle-
ding. Voortaan kan nette en 
schone kleding voor alle leeftij-
den ook worden ingeleverd in de 
Goede Raadkerk aan de Arends-
weg 61. Vrijwilligers staan daar 
zeven dagen per week tus-
sen 09.30 en 11.30 klaar om 
de kleding in ontvangst te ne-
men. Ook schoenen, bedden-
goed, handdoeken en sportkle-
ding zijn van harte welkom.Kle-
dingbank IJmond-Noord zamelt 
kleding in voor inwoners van 
de gemeenten Beverwijk, Cas-
tricum, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen met een bijstands-, een 
Wajong- of een WIA-uitkering. 
Ook personen die in de schuld-
hulpverlening zitten kunnen een 
beroep doen op deze organisa-
tie. In IJmuiden kan men hier-
voor terecht in de SIG-winkel 
in Verpleeghuis Velserduin aan 
de Scheldestraat 101 (op dins-
dag, donderdag en vrijdag tus-
sen 09.30 en 12.00 uur). Wie zelf 
niet in de gelegenheid is om kle-
ding te brengen kan ook een af-
spraak maken om het te laten 
ophalen. Bel hiervoor met num-
mer 06-40512420.

Gambiadag bij 
Paviljoen Zeezicht

IJmuiden - Barbara Founda-
tion The Gambia organiseert op 
21 september een Gambiadag 
bij Paviljoen Zeezicht. Door de 
stichting worden dan activiteiten 
georganiseerd die voor het ge-
hele gezin iets te bieden hebben.
Vanaf 10.00 uur wordt er, in sa-
menwerking met Team Event-
maker, de mogelijkheid geboden 
om te blokarten in echte blok-
arts of om lekker actief bezig te 
zijn door mee te doen aan het 
Beachvolleybaltoernooi. Vooraf 
inschrijven kan via www.event-
maker.nl of www.barbara-foun-
dation-the-gambia.nl.
Daarnaast zijn er van 14.00 tot 
16.30 uur een aantal leuke spe-
len op het strand voor kinderen 
tot ongeveer 12 jaar. Kinderen 
kunnen zich hiervoor op de dag 
zelf aanmelden bij Paviljoen Zee-
zicht. De kinderen hebben een 
leuke middag en helpen tegelij-

kertijd hun leeftijdsgenootjes in 
Gambia.
In het paviljoen wordt een infor-
matieruimte ingericht met aan-
dacht voor de projecten in het 
Afrikaanse land. Hierbij zul-
len verschillende  mensen aan-
wezig zijn om zelf met veel en-
thousiasme over de activitei-
ten te vertellen. Ook zijn er loca-
le producten uit Gambia te koop 
en is er een kraampje waar een  
typisch gerecht uit Gambia ge-
serveerd wordt. Vanaf ongeveer 
16:30 wordt de dag muzikaal af-
gesloten.
Barbara Foundation The Gambia 
heeft als ambitie om de kwaliteit 
van het leven van de kinderen in 
Gambia te verbeteren door sa-
men met de locale bevolking te 
werken aan duurzame projecten. 
De opbrengst van deze Gambia-
dag komt geheel ten goede aan 
de stichting.

Grote contrasten bij 
Koffieconcert Fidelishof
IJmuiden - Wilt u zondag 21 
september genieten van mooie 
muziek? Kom dan om 12.00 uur 
naar de Laurentiuskerk aan de 
Fidelishof. Tijdens dit koffiecon-
cert, georganiseerd door de Vel-
ser Gemeenschap, treden de 
Brothers-4-Tune en de brass-
band Felison Brass op.
De a-capella groep Brothers-
4-Tune heeft al een aantal aan-
sprekende prijzen gewonnen. De 
mannen zingen prachtige liedjes 

van onder andere Marco Bor-
sato, Doe Maar en Robbie Wil-
liams.
Samen met haar dirigent Patricia 
Geertse schotelt Felison Brass 
de aanwezigen vervolgens een 
prachtig programma voor. De 
vereniging uit Velsen-Noord wil 
graag het publiek bekend ma-
ken met het fenomeen ‘brass-
band’. Kom en laat u verrassen. 
Na afloop kunt u uw waardering 
uitspreken in de collecteschaal.

Verbeter je 
hardlooptechniek

IJmuiden – BK loopgroep start 
met een nieuwe hardloopcur-
sus. Onder begeleiding van er-
varen trainer Bob Keuzekamp 
worden de sporters begeleid 
in het verbeteren van de hard-
looptechniek. Deelnemers le-
ren makkelijker lopen en de 
kans op blessures te verkleinen 

door de juiste houding en een 
goede techniek. Vaak wordt tij-
dens het hardlopen niet aan 
techniek gedacht, terwijl dat 
een belangrijk onderdeel is 
van de loopbeweging. Voor de-
ze cursus is een goede condi-
tie niet noodzakelijk. Er worden 
maar kleine stukjes gelopen en 

veel oefeningen gedaan. Ie-
dereen kan meedoen aan de-
ze cursus, van beginnend loper 
tot de gevorderden. De training 
begint op woensdag 24 sep-
tember van 20.00 tot 21.00 uur, 
er wordt gestart vanaf de par-
keerplaats bij de Heerendui-
nen. De kosten bedragen voor 
6 lessen 35 euro. 
Aanmelden en meer informa-
tie: bk-loopgroep@hotmail.nl 
of kijk op de facebooksite van 
bk-loopgroep IJmuiden. 

Referendum-
verzoek HOV

Velsen – Gisterenmiddag is in 
het stadhuis een hoorzitting ge-
houden over het afgewezen refe-
rendumverzoek van het HOV-tra-
cé. Dit gebeurde op verzoek van 
de initiatiefnemers van het refe-
rendumverzoek. De indieners be-
roepen zich op het feit dat de ge-
meenteraad haar besluit niet tij-
dig bekend heeft gemaakt en dat 
een toelichting en motivatie ont-
breken bij het afwijzen van het 
verzoek. De initiatiefnemers stel-
len in hun bezwaarschrift dat het 
gaat om een nieuw besluit (het 
wijzigen van een bestemmings-
plan). Dit heeft te maken met de 
late planologische toets, een afwij-
kende tracékeuze en het niet eer-
der bespreekbaar maken van het 
opheffen van de spoorwegfunctie 
van het tracé. De Raad van State 
heeft op 23 november 2011 in een 
vergelijkbare situatie van een re-
ferendumverzoek rond de Noord-
Zuidlijn het beroep toegekend. Het 
referendumverzoek in Velsen werd 
met 419 handtekeningen onder-
steund.
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Velsen - Zeshonderd derdejaars 
leerlingen van VMBO-scholen 
uit de regio hebben het afge-
lopen schooljaar deelgenomen 
aan de Check de Techniek-com-
petitie bij Tata Steel. In de werk-
plaatsen van de bedrijfsschool 
staken de aankomende techni-
ci de handen uit de mouwen tij-
dens drie praktijkopdrachten. 
Tevens toetsten ze hun inzicht 
door te proberen enkele techni-
sche vraagstukken op te lossen.  
Voor de opdrachten en vragen 
werden punten toegekend. Een 
groep leerlingen van de Duin 
en Kruidberg MAVO uit Drie-
huis wist de meeste punten in 
de wacht te slepen tijdens dit in-
teractieve technische program-
ma. Ze werden vandaag bij Tata 
Steel ontvangen voor een lunch. 
Uit handen van Jan Hoenselaar, 
Chief Engineer bij Tata Steel in 
IJmuiden, ontvingen ze een oor-
konde en een bon om te laser-
gamen bij De Vuurlinie in Bever-
wijk.

Tijdens de Check de Techniek 
competitie bij Tata Steel in IJmui-
den voeren leerlingen opdrach-
ten uit op het gebied van pro-
cestechniek, werktuigbouw en 
elektrotechniek. Dat sluit aan 
bij de opleidingen van de Aca-
demy van Tata Steel in IJmuiden, 
de eigen bedrijfsschool van Tata 
Steel, die dit jaar 75-jaar bestaat. 
De workshops en vraagstukken 
bieden VMBO-leerlingen de ge-
legenheid om op een leuke ma-
nier kennis te maken met wer-
ken in de techniek.
Jaarlijks starten zo’n 100 jonge-
ren die bewust kiezen voor een 
carrière in de techniek met een 
opleiding aan de Academy van 
Tata Steel. Zo’n 95% van hen 
blijft vervolgens bij het staalbe-
drijf in IJmuiden werken.
Voor meer informatie over de op-
leidingen aan de bedrijfsschool 
van Tata Steel: 0251-494000 (af-
deling Recruitment) en www.ta-
tasteeljobs.nl. Fotograaf: Vincent 
Bloothoofd.

Ernstig ongeval 
op grens 

Santpoort en 
Haarlem

Santpoort-Noord - Een 74-ja-
rige scooterrijder is maandag-
avond zwaargewond geraakt bij 
een ernstig verkeersongeval op 
de grens van Santpoort-Noord 
en Haarlem-Noord. De man reed 
even na half elf op zijn scooter 
over de Dijkzichtlaan richting 
Haarlem toen hij tegen een per-
sonenwagen botste die vanaf de 
N208 richting het Delftplein reed. 
De man kwam hierbij hard ten 
val en zijn scooter kwam tegen 
een verkeerspaal tot stilstand en 
vloog in de brand. Omstanders 
hebben de man uit Haarlem van-
wege de brand verplaatst in af-
wachting van de hulpdiensten. 
Naast brandweer, ambulances 
en de politie werd ook het trau-
mateam uit Amsterdam gealar-
meerd om hulp te bieden. De 
man is langdurig ter plaatse be-
handeld waarna hij met spoed 
naar het VU Ziekenhuis is over-
gebracht. De arts van het trau-
mateam is met de ambulance 
mee naar het ziekenhuis gere-
den. De politie is lange tijd bezig 
geweest met onderzoek om alle 
sporen veilig te stellen. De afrit 
op de N208 naar het Delftplein 
is hierdoor lange tijd afgesloten 
geweest. 

IJmuiden - De politie zoekt ge-
tuigen van een mishandeling in 
de Linnaeusstraat in IJmuiden. 
Vorige week woensdagavond 
rond 21.35 uur kreeg de poli-
tie een melding dat een 28-jari-
ge man uit IJmuiden in zijn been 
was gestoken.
Het vermoeden bestaat dat de 
twee verdachten het slachtof-
fer wilden beroven. Door één 
van de mannen werd het slacht-
offer op straat plotseling bij zijn 
schouder gegrepen. Het slacht-
offer reageerde daarop door de-
ze man een klap te geven. Er 
ontstond een woordenwisseling. 
De andere man trok het slacht-
offer vervolgens naar de grond 
en voelde twee klappen op zijn 
bovenbeen.
Vervolgens zijn beide verdach-

ten gevlucht. Eén man rende 
in de richting van de Cepheus-
straat en de andere in de rich-
ting van het Moerbergplant-
soen. Toen het slachtoffer de 
achtervolging wilde inzetten 
kwam hij er achter dat hij twee 
keer in zijn bovenbeen was ge-
stoken. Het slachtoffer is voor 
behandeling naar het zieken-
huis gebracht.
Van de twee mannen is een be-
perkt signalement. Eén man 
droeg een bril, had een groen 
shirt en een zwartkleurige jas 
aan. Beide mannen hadden een 
donkere huidskleur. Heeft u iets 
gezien? Neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844. 
Blijft u liever anoniem? Belt u 
dan met Meld Misdaad Ano-
niem op 0800-7000.

Getuigen gezocht van 
steekpartij in IJmuiden

www.lijfengezondheid.nl

Win 

mooie 

prijzen!

Het Meisje van Velsen-
locatie: Pieter Vermeulen
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen maakt ter gelegenheid 
van haar 75-jarig bestaan het 
theaterspektakel ‘Het Meisje 
van Velsen’ voor, door én over 
Velsen(aren). De komende we-
ken richt de Jutter/Hofgeest de 
schijnwerpers op bijzondere lo-
caties die het Meisje van Vel-
sen in de voorstelling bezoekt. 
Deze week: Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis.
Pieter Vermeulen is Velsens be-
kendste onderwijzer. Hij gaf les 
aan de kinderen van de gra-
vers van het Noordzeekanaal. 
Vermeulen was een groot na-
tuurliefhebber en een nog gro-
tere verzamelaar. Deze verza-
meling is in 1952 door zijn zoon 
Frits aan de inwoners van Vel-
sen geschonken en wordt nog 
altijd tentoongesteld in het mu-
seum dat zijn naam draagt.
‘Volg je fantasie dan kan al-
les’, was het motto dat mees-
ter Vermeulen meegaf aan zo-
veel leerlingen. In de theater-
voorstelling ‘Het Meisje van 
Velsen’ is het dan ook de on-
derwijzer die het Meisje over-
haalt om niet alleen te dromen 

van een kleurrijker leven, maar 
haar fantasie te volgen. Aan 
de hand van Pieter Vermeu-
len suist het Meisje vervolgens 
door de Velsense geschiedenis 
en ontmoet de meest bijzonde-
re inwoners. Er wacht haar een 
groot avontuur vol humor en 
muziek.
Op zaterdag 11 en 18 oktober 
organiseren de Jutter/Hofgeest 
en de jarige schouwburg een 
speciale fi etsroute met gids 
langs alle Het Meisje van Vel-
sen-locaties. Het Pieter Ver-
meulen Museum dat tijdelijk 
aan de Driehuizerkerkweg zit, 
wordt uiteraard ook bezocht. 
De fi etstocht met gids wordt 
afgesloten met een korte rond-
leiding door de jarige schouw-
burg. 
Zaterdag 11 en zaterdag 18 
oktober, speciale Jutter-Hof-
geest-fi etstocht langs Het 
Meisje van Velsen-locaties.
woensdag 22 tot en met zon-
dag 26 oktober, Het Meisje van 
Velsen, Stadsschouwburg Vel-
sen. Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

IJmuiden - Ouders en alle leer-
lingen van Vuurtoren West wa-
ren er vorige week bij toen de 
jongste leerling Roos en de oud-
ste leerling Wesley het nieuwe 
naambord van de school moch-
ten onthullen. Met een glaas-
je kinderchampagne in de hand 
brachten ze een toast uit op de 
mooi geverfde school en op een 
fi jn schooljaar. De kleuren die 
aan de buitenkant gebruikt zijn, 
zijn ook gebruikt voor de hal. 
Het kleurrijke gebouw toont vro-
lijk en harmonieus. Dat was ook 
zichtbaar bij de opening toen al-
le leerlingen iets aan hadden  in 
de kleur van hun klas.

Naambord 
Vuurtoren 
onthuld

Leerlingen testen 
kennis over techniek
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Santpoort-Noord – Verkeer 
dat vanaf het Delftplein in Haar-
lem richting Santpoort gaat heeft 
vanaf de  afslag Velserbroek twee 
rijstroken ter beschikking. Om-
dat de linker rijstrook uiteinde-
lijk slechts bestemd is voor ver-
keer naar de N208 zuid, wordt 
de rechterstrook zwaarder belast, 
waardoor vaker sprake is van op-
onthoud. De provincie Noord-
Holland heeft daarom besloten 
subsidie beschikbaar te stellen, 
zodat ook de bus sneller door 
kan rijden. Er is gekozen om een 
derde rijstrook aan te leggen, ver-
keer moet nu kiezen voor rechts-
af (naar N208 noord), rechtdoor 
(naar Santpoort-Noord) of linksaf 
(naar N208 zuid). De werkzaam-
heden zullen op niet al te lange 
termijn worden uitgevoerd. Het 
gaat om aanpassing van de belij-
ning en bijbehorende borden.

Extra rijstrook 
vanaf 

Delftplein

Santpoort-Noord - Donder-
dag 25 september wordt in Het 
Terras, stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef een gezellige 
bingomiddag georganiseerd. Ie-
dereen is van harte welkom. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. De 
middag begint om 13.30 uur. De 
entree, eerste bingokaart en kof-
fie bedraagt 2 euro.

Bingomiddag

Noord-Hollands theater-
seizoen weer van start
Velsen - Hoe meer cultuur in het 
leven, des te minder zitten we bij 
de dokter en des te minder heb-
ben we last van stress, angsten 
en depressies. Komt goed uit dat 
het nieuwe theaterseizoen weer 
van start gaat! Met de collectie-
ve campagne ‘Kijk je ogen UIT 
in de Noord-Hollandse theaters’ 
markeren de elf grote theaters 
in Noord-Holland het begin van 
een nieuw theaterseizoen.
Nog niet zo lang geleden ver-
scheen in Noorwegen de tot nu 
toe grootste studie naar het ef-
fect van culturele activiteiten op 
de volksgezondheid: van concer-
ten en theaterbezoek word je ne-
gen procent gezonder en zestien 
procent vitaler. “Muziek en dans 
ondersteunen belangrijke her-
senfuncties als luisteren, kijken, 
verhalen vertellen en loslaten”, 
schreef ook wetenschapsjour-
nalist Mark Mieras. De Noord-
Hollandse theaters wisten na-
tuurlijk al langer dat theaterbe-
zoek goed is voor de hersenen 
én de gezondheid. De elf Noord-
Hollandse theaters hebben daar-
om ook de handen ineen gesla-
gen om zoveel mogelijk mensen 
(opnieuw) kennis te laten ma-
ken met het theater. Onderdeel 
van de collectieve campagne is 
een winactie waarmee een VIP-
arrangement in een theater naar 
keuze gewonnen kan worden. 
Wat moet je doen? Ga naar www.
uitinnoordholland.nl/VIP en geef 
daar antwoord op de volgende 
vraag: met wie en naar wie wil 
jij komend seizoen je ogen UIT-
kijken in het theater? Doe mee 
vóór 1 oktober. Wie weet ben jij 
de gelukkige winnaar van een 
exclusief VIP-arrangement!
De collectieve campagne ‘Kijk je 

ogen UIT in de Noord-Hollandse 
theaters’ is een initiatief van de 
elf grote Noord-Hollandse thea-
ters, bestaande uit Taqa Theater 
De Vest (Alkmaar), Schouwburg 
Amstelveen (Amstelveen), Ken-
nemer Theater (Beverwijk), de 
Kampanje (Den Helder), Stads-
schouwburg en Philharmonie 
Haarlem (Haarlem), Cool kunst 
en cultuur (Heerhugowaard), De 
Meerse (Hoofddorp), Schouw-
burg Het Park (Hoorn), Stads-
schouwburg Velsen (IJmuiden), 
Theater de Purmaryn (Purme-
rend) en Zaantheater (Zaan-
dam). Alle inspirerende, verras-
sende en ontroerende voorstel-
lingen in het nieuwe theatersei-
zoen van de deelnemende thea-
ters zijn te vinden op de website 
van Uit in Noord-Holland (www.
uitinnoordholland.nl) en natuur-
lijk op de websites van de thea-
ters zelf. Deze campagne wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
Cultuurcompagnie/Uit in Noord-
Holland. (foto: Katinka Krijgs-
man)

Marc-Marie Huijbregts
in hilarische voorstelling
Velsen - Wat een cadeautje! 
Marc-Marie Huijbregts is in het 
jubileumseizoen van de Stads-
schouwburg Velsen tóch op de 
planken van het 75-jarige thea-
ter te zien. Op een wel heel bij-
zondere manier. Met Marcel 
Musters kruipt hij op dinsdag 19 
mei (20.15 uur) in de huid van 
Riet en Sjaan. Twee zussen, twee 
vriendinnen, twee vrouwen. 
lke week kaarten ze samen en 
hebben het ‘meepesaant’ over 

mannen, kwalen en kinderen. 
Over het leven, de dood en het 
koor. Het tweetal stal eerder al 
de harten van pers en publiek in 
Theater Bellevue. Op veler ver-
zoek volgt nu een piepkleine, ex-
clusieve tournee langs elf thea-
ters. Gelukkig doet Marc-Marie 
ook zijn geliefde, jarige schouw-
burg aan. Prijs: 23,50 euro. Meer 
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (fo-
to: Ben Duin)

Strawberries Heren 1 
wint eerste wedstrijd

Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawberries 
heeft afgelopen zondag het eer-
ste competitieduel gewonnen. Op 
het eigen veld in Driehuis werd 
Abcoude met 3-1 verslagen. Een 
verdiende overwinning, maar de-
ze kwam zeker niet gemakkelijk 
tot stand.
Abcoude speelde stukken beter 
dan vorig seizoen, waarin het twee 
keer kansloos was tegen Strawber-
ries. Zondag was dit niet het ge-
val en Abcoude had in de eerste 
helft al meer balbezit dan in alle-
bei de duels van vorig seizoen. Niet 
dat hier veel mee werd gedaan, 
want het was de thuisploeg die het 
meeste gevaar stichtte in de cirkel 
van de tegenstander. Jelle Groe-
neveld was dicht bij de openings-
treffer, maar zijn schot werd prach-
tig uit de kruising gehaald door de 
keeper. Nog voor het rustsignaal 
was het wel raak voor de thuis-
ploeg. Specials Erik van den Berg 
mocht voor de eerste keer dit sei-
zoen aanleggen voor een strafcor-
ner en het was meteen kassa.
In de tweede helft speelde Straw-
berries stukken beter en domi-
neerde het de wedstrijd. De nieu-
we tactiek van de nieuwe trainer 
Axel Wessels pakte goed uit en 
Abcoude kwam niet meer in het 
spel voor. Het balbezit werd ge-
koesterd door Strawberries en 
het was wachten op de 2-0. De-
ze kwam van de stick van opnieuw 
Van den Berg, die de keeper nu in 
de andere hoek wist te verschal-
ken. Jelle Groeneveld wist de wed-

strijd in het slot te gooien door op 
prachtige wijze zo ongeveer van-
af de achterlijn met zijn backhand 
te scoren. Abcoude wist vlak voor 
tijd nog wel iets terug te doen. Een 
strafcorner ging via het been van 
keeper Wouter Rempt en de lijn-
stopper het doel in: 3-1.
Bijzonder deze wedstrijd was de 
terugkeer van Jeroen Snellen op 
het oude nest. Na zes jaar is de 
middenvelder weer terug bij de 
club waar hij zijn loopbaan begon. 
Enig smetje op het duel was de 
gele kaart van Daan van Poorten, 
misschien iets te streng gestraft 
door de scheidsrechter. Strawber-
ries kan desondanks terugkijken 
op een geslaagde eerste wedstrijd. 
Komende zondag staat de uitwed-
strijd tegen Hoorn op het program-
ma. (Finn van Leeuwen)

Driehuis - Zondagavond heeft 
de politie een 15-jarige jongen 
uit Driehuis aangehouden voor 
het doen van valse meldingen. 
De eerste melding kwam bin-
nen om 21.20 uur en hield in dat 
er een man met een geweer zou 
zwaaien op het Stationsplein in 
Haarlem. Deze meldingen wor-
den zeer serieus genomen en 
alle hulpdiensten werden inge-
zet. Op het Stationsplein aan-
gekomen werd de man met het 
geweer niet aangetroffen en na 
een zoekactie in de omgeving 
ook niet. Rond 21.30 uur kwam 
er een melding binnen dat er een 
grote vechtpartij gaande zou zijn 
op de parkeerplaats op het Zee-
wijkplein in IJmuiden. Er zou een 
groep van 12 jongens elkaar met 
stokken slaan. Opnieuw wer-
den alle hulpdiensten ingezet en 
werd ook hier niets aangetroffen. 
Er is gelijk onderzoek ingesteld 
naar de meldingen en al snel 
bleek dat deze van hetzelfde te-
lefoonnummer kwamen. Een 
15-jarige jongen uit Driehuis is 
aangehouden voor het doen van 
valse meldingen. Valse meldin-
gen kosten de hulpdiensten veel 
capaciteit die zij in moeten zetten 
voor mensen in nood! Valse mel-
dingen worden altijd onderzocht.

Opgepakt voor 
doen van valse 

meldingen

Bijna Thuis Huis De Heideberg
Palliatief terminale zorg 

in gemeente Velsen
De palliatief terminale zorg is 
goed geregeld in de gemeente 
Velsen door de vakkundige ken-
nis en onderlinge samenwerking 
tussen huisartsen, thuiszorgor-
ganisaties en andere deskundi-
gen. De vrijwilligers van het Bij-
na Thuis Huis kunnen hierin ook 
veel betekenen. Onze vrijwilli-
gers ondersteunen en zorgen 
niet alleen in het Bijna Thuis 
Huis, maar ook bij mensen in 
hun eigen thuissituatie. 
Mensen, die slechtnieuws te ho-
ren hebben gekregen, willen 
vaak zo lang mogelijk in hun ei-
gen woonomgeving blijven. Ech-
ter voor hun gezin, familie of 
vrienden kan deze gekoesterde 
wens soms zwaar zijn om in te 
willigen. Door de inzet van onze 
vrijwilligers kan dit soms wel tot 
een gewenst einde leiden. 
Op zaterdag 11 oktober, de In-

ternationale Dag van de Pallia-
tieve Zorg, stellen wij de deuren 
open van het Bijna Thuis Huis. 
Op die dag kunnen belangstel-
lenden een kijkje nemen in ons 
huis en horen welke mogelijk-
heden er zijn voor diegene die 
dit nodig hebben. Vaak den-
ken mensen pas over de dood 
na, wanneer ze ziek zijn en niet 
meer beter kunnen worden of 
wanneer een dierbare ernstig 
ziek is. Zoals je keuzes in het le-
ven hebt, heeft een mens ook 
keuzes in de laatste levensfase.
Zaterdag 11 oktober bent u 
van harte welkom van 10.30 tot 
12.00 uur of 13.30 tot 15.00 uur. 
Vrijwilligers zullen u graag te 
woord staan. 
Volgende keer zal ik u vertellen 
over onze PR-activiteiten.

Kiki Kastelein
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Santpoort-Noord - Voor de 
postzegelliefhebbers en geïn-
teresseerden wordt op maan-
dag 22 september een gezellige 
postzegelavond van de Postzegel 
Vereniging Santpoort georgani-
seerd. Men is vanaf circa 19.00 
uur welkom in Het Terras, Stati-
onsgebouw aan de Santpoortse 
Dreef. Op deze avond is er ook 
een leuke veiling en vooraf is er 
voldoende gelegenheid om de 
kavels te bekijken. De toegang is 
gratis. Meer informatie: telefoon-
nummer 023-5382274 (na 18.00 
uur). Er is voldoende parkeer-
gelegenheid en iedereen is van 
harte welkom. 

Postzegelavond

Harp, fluit en liedrecital 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
19 september om 20.00 uur tre-
den in ‘t Mosterdzaadje op de 
fluitiste Liset Pennings en de 
harpiste Marieke Schoenmakers. 
In deze betoverende combinatie 
van klanken wordt er werk uitge-
voerd van Bach, Cras, Mozart, Pi-
azzolla en Shankar.
Ze openen een sonate in van J.S. 
Bach, maar het werk zou ook van 
zijn zoon kunnen zijn. In elk ge-
val een prachtig stuk. Een feest 
om mee te beginnen. De Fran-
se componist Jean Cras is be-
invloed door de zee. Hij was bij 
de marine en poëet. Zijn muziek 
kent vele gemoedstoestanden 
inclusief een virtuoze Bretonse 
dans die voor de musiciennes 

een ware uitdaging is.
De bariton Remmert Velthuis en 
pianiste Marjana Butko bren-
gen op zondag 21 septem-
ber om 15.00 uur een roman-
tisch liedprogramma in ‘t Mos-
terdzaadje in Santpoort. Hoog-
tepunten uit Schubert’s Winter-
reise en Schumann’s Dichter-
liebe worden afgewisseld door 
bekende liederen van Brahms, 
Beethoven en Richard Strauss. 
Ook zullen enkele werken voor 
piano solo worden gespeeld. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Dorpsgesprekken 
bij Bartje Boven

Santpoort-Noord - Dorpskerk 
Dichtbij in Santpoort heeft het 
initiatief genomen om in Bartje 
Boven, Hoofdstraat 150 een se-
rie avonden te organiseren, waar 
bekende Santpoorters aan het 
woord komen. Ook leerlingen 
van de Muziekschool Velsen ver-
lenen hun medewerking. 
Op (voorlopig) 6 woensdagavon-
den is er, na ontvangst met kof-
fie, thee en taart, steeds een in-
terview met iemand die zich op 
een of andere manier verdien-
stelijk maakt voor onze dorps-
gemeenschap. Het gesprek zal 
vooral gaan over wat iemand 
nu motiveert om te doen wat hij 
of zij doet. Wat bezielt die man 

of vrouw nu ten diepste? Welke 
verwachtingen zijn er over het 
heden, maar ook over de toe-
komst? De eerste keer is Bram 
Bosch van Bosch Sport in Sant-
poort-Noord aan de beurt.
Natuurlijk kunnen de bezoekers 
ook in gesprek met de gast en 
met elkaar en is er uiteraard de 
mogelijkheid om met je eigen 
buren van gedachten te wisse-
len over deze en andere vragen. 
Iedereen is op 24 september van 
harte welkom bij Bartje Boven. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Meer informatie bij Ot-
to Sondorp van Dorpskerk Dicht-
bij, 06-15908560 of e.sondorp@
pkn.nl.

Regenboog-
festival

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 21 september organise-
ren Martijn van Weeren en 
Frank Anepool een bijzonde-
re dag in Santpoort-Noord. De-
ze dag staat in het teken van 
de herfst en wordt gehouden 
op de prachtige, unieke loca-
tie ‘de Bosuil’ middenin het 
mooie bos van Duin- en Kruid-
berg, onderdeel van het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland. 
,,De regenboog staat symbool 
voor de verbinding tussen het 
aardse en het spirituele, en is 
ook een symbool van verbroe-
dering tussen mensen’’, verteld 
Frank. Op het programma staan 
een moodboard maken, ora-
kels en bijenwas schilderen. ,,Je 
weet vooraf nooit precies hoe je 
schilderij eruit komt te zien. Het 
is heel ontspannend en er ont-
staan hele bijzondere vormen’’, 
aldus Martijn. ,,Je brengt de bij-
enwas met een strijkijzertje op 
het papier.’’ In de middag kan je 
meedoen met de zangworkshop 
‘Songs voor Moeder Aarde’ van 
Frank of kiezen voor een kracht-
wandeling in het bos met Mar-
tijn. De dag is zeer geschikt om 
alleen naar toe te komen of sa-
men met een vriend(in)/partner 
en staat voor iedereen open! Er 
is plek voor ca. 20 deelnemers 
dus wees er snel bij. De dag is 
inclusief lunch en avondeten 
en alcoholvrije versnaperingen 
en kost voor lezers 45 euro met 
kortingscode RBD10. Boeken 
kan via www.martijnvanweeren.
com. Zie ook www.regenboog-
festival.nl.

Pierloop en juf Erika 
van Het Anker 50 jaar!
Velserbroek - Afgelopen zater-
dag werd de Pierloop in Ijmui-
den gehouden, 8 leerlingen van 
het Anker uit Velserbroek  liepen 
mee en onze Juf Erika! Juf Eri-
ka kent deze leerlingen allemaal 
heel goed want zij is kleuterjuf 
op Het Anker. 
Naast een leuke, lieve juf is zij 
dus ook heel sportief en bijna 
50 jaar! Dat wilden zij niet onge-
merkt voorbij laten gaan! Daar-

om werd zij na de finish in het 
zonnetje gezet door haar op te 
wachten met een spandoek met 
meerdere kleuters en ouders. De 
organisatie van de Pierloop heeft 
iedereen laten weten dat de juf 
bijna 50 jaar is door haar naam 
en startnummer via de speaker 
te vermelden. 
Zo werd de pierloop voor juf Eri-
ka en de leerlingen van Het An-
ker een heel bijzondere!

Kindervrijmarkt tijdens 
Jaarmarkt Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Op zaterdag 27 
september vindt de Jaarmarkt van 
Velsen-Zuid plaats. Opgeven voor 
de kindervrijmarkt is verplicht. 
Dat kan bij Petra de Hoog, Vel-
serdijk 72 in Velsen-Zuid, telefoon 
0255-510331 of 06-31955755. De 

borg bedraagt 5 euro wat u terug-
krijgt als alles netjes is achterge-
laten. Opgeven kan ook op don-
derdag 25 september van 19.00 
uur tot 20.00 uur in de Goede Her-
derzaal van de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid.

Smugglers verrast en 
verslaat Utrecht 3
Velserbroek - Het nieuwe rug-
byseizoen is weer van start ge-
gaan, daarom mocht RC the 
Smugglers uit Velserbroek af-
gelopen zondag afreizen naar 
Utrecht om te spelen tegen een 
nieuwkomer in de vierde klasse 
Noordwest. The Smugglers gin-
gen op weg met 13 man, dat zijn 
er al twee minder dan er in de 
basisopstelling horen te staan.
In Utrecht aangekomen stond 
URC3 klaar met 19 man om er 
een goede wedstrijd van te ma-
ken, zij waren zo sportief om een 
speler uit te lenen en zo kon er 
een wedstrijd gepeeld worden 
van 14 tegen 15. 
Beide teams begonnen sterk 
aan de wedstrijd en al snel bleek 
dat dat mannetje minder bij the 
Smugglers niet extreem veel uit-
maakte. Na een aantal compac-
te aanvallen van the Smugglers 
werden er in de eerste helft drie 
try’s gedrukt en twee conversies 
raak geschoten. Door een voor-

sprong van 19-0 voor the Smug-
glers, kreeg het rugbyteam uit 
Velserbroek een boost van nieu-
we energie aan het begin van de 
tweede helft. Ook deze helft wa-
ren the Smugglers sterk begon-
nen en dit leidde opnieuw tot 
een try. Door een kleine verslap-
ping halverwege de tweede helft, 
kregen the Smugglers nog een 
try tegen. Na een laatste try van 
the Smugglers werd de eindsco-
re 5-31.
Na de wedstrijd was iedereen 
in euforie bij de Smugglers, het 
onwaarschijnlijke was toch ge-
beurd. Man-of-the-match werd 
Thijs Mes, met twee try’s, maar 
iedereen had deze titel kunnen 
verdienen bij the Smugglers, 
want iedereen speelde een dijk 
van een wedstrijd. 
Deze wedstrijd is een mooie 
aanloop naar de derby van aan-
komende zondag, dan spelen 
the Smugglers thuis tegen RFC 
Haarlem 2. (Daan Rustemeijer)
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Velsen geeft 
overwinning uit handen
Driehuis - Op het zonovergo-
ten en volle Sportpark van As-
sendelft kwam Velsen al na twee 
minuten bijna op achterstand 
maar Ron van de Valk schoot 
hoog over. Even later voorkwam 
Erik Metgod koppend dat Stefan 
Seijs kon scoren. Assendelft had 
Velsen in de tang. Toch scoorde 
Velsen verrassend in de negende 
minuut: 0-1. Een corner van San-
der Loogman werd bij de tweede 
paal door Remco van Dam over 
de lijn gekopt. Wel of geen doel-
punt was de vraag maar de uit-
stekende scheidsrechter Lager-
weij had het goed gezien: 0-1. 
Twee minuten later kopieerde 
Assendelft deze situatie. Stefan 
Seijs kopte de bal tegen de tou-
wen: 1-1. 
Het spel bleef op en neer gaan 
meestal via de lange bal, iets wat 
we bij Velsen liever niet hebben. 
Toch zagen we na bijna een half 
uur een goede combinatie waar-
na Angelo Beck Henk Zwier de 
diepte instuurde. Doelman Max 
Boon was kansloos: 1-2. Even 
later bereikte een steekbal van 

Sander Loogman Erik Metgod. 
De verdediger was te laat met 
zijn tackle: strafschop voor Vel-
sen. Henk Zwier schoot na twee 
pogingen raak: 1-3. Tot overmaat 
van ramp voor de thuisclub ver-
liet Mark de Vries vlak voor rust 
het veld met tweemaal geel.
Na rust stuurde Assendelft op 
goed geluk de lange brigade 
naar voren. Afgezien van een 
paar mogelijkheden voor Erik 
Metgod, Tim Groenewoud en 
Carlos Pereira kwam het gevaar 
vooral van de thuisploeg. 
Assendelft hanteerde de lange 
bal duidelijk beter. In de zeven-
tigste minuut hands van Medina 
Delgado: strafschop. Stefan Se-
ijs zorgde onberispelijk voor 2-3. 
Tien minuten later een scrim-
mage voor het Velsendoel: Ste-
fan Kuiper was de gelukkigste: 
3-3.
Bij het laatste fl uitsignaal mocht 
Velsen zich het meest geluk-
kig prijzen met de 3-3 en waren 
de complimenten voor het vol-
houden van Assendelft. Zondag 
komt West Frisia naar Driehuis. 

Eerste nederlaag VVH
Haarlem - Na een goede over-
winning op UNO (0-3) heeft 
VVH/Velserbroek de eerste ne-
derlaag moeten incasseren. 
Olympia Haarlem was op het 
veld van VVH met 0-2 te sterk. 
De thuisclub begon de eerste 
tien minuten nog goed maar 
daarna nam Olympia Haarlem 
het over. Vooral in de voorhoe-
de had Olympia Haarlem conti-
nu dreiging en dat resulteerde 
dan ook in een aantal grote kan-
sen. VVH keeper Marco van den 
Bogaard redde een aantal keren 
vakkundig, maar bij een kopbal 
van Olympia speler Paulo Man-
do moest ook de VVH keeper 
het antwoord schuldig blijven 
0-1. De tweede helft drong VVH 
wat meer aan. Ronald Bakker en 
Thomas Perrels voorzagen VVH 
van nieuw bloed en zorgden voor 
meer strijdlust. De gelijkmaker 
hing in de lucht maar die viel on-
danks enkele grote kansen niet 
meer. In de slotfase counterde 

Olympia Haarlem nog naar een 
0-2 overwinning door opnieuw 
een doelpunt van Paulo Mando.
Na afl oop van de wedstrijd VVH 
1 ging de hele selectie nog op 
de foto. Ook dit jaar is de zon-
dagselectie van VVH/Velser-
broek weer gesponsord door 
Restaurant Filarakia van het 
Griekse eiland Kos. Al enkele ja-
ren achtereen begeeft een groot 
deel van de selectie zich naar 
Kos voor een geweldige vakan-
tie. Een grote rol daarin speelt 
restaurant en strandhouder Fila-
rakia. De onderlinge band tussen 
de eigenaren, het personeel en 
de spelers is zo groot geworden 
dat het restaurant voor het twee-
de jaar op rij op de shirts prijkt 
van de selectie van VVH/Velser-
broek. Men kijkt uit al uit naar de 
volgende wedstrijd. Aanstaande 
zondag staat de derby Onze Ge-
zellen–VVH/Velserbroek op het 
programma. De wedstrijd start 
om 14.00 bij OG.

Driehuis - De dames van RKVV 
Velsen hebben de eerste punten 
van het seizoen binnen. Alkma-
nia werd thuis met 4-2 versla-
gen. Trainer Johan Kraaikamp 
had zijn ploeg op drie plaat-
sen gewijzigd en dat pakte in 
het eerste half uur goed uit. Vel-
sen greep Alkmania gelijk bij de 
keel, wat al snel resulteerde in 
een 1-0 voorsprong. Joyce van 
Gelder schoot de bal in de elfde 
minuut, uit de rebound, snoei-
hard onderkant lat binnen. Twee 
minuten later was het opnieuw 
raak. Rona Mosterd pikte een 
zwak getrapte doeltrap op. De 
dribbel die volgde, eindigde over 
het been van een van de centrale 
verdedigers. Thamar Veering be-
nutte, de terecht gegeven, straf-
schop feilloos. 2-0. In deze fa-
se was het met name - de Villa 
Westend vrouw van de wedstrijd 
- Mandy Brummelkamp, die van-
af de rechterkant voor veel ge-
vaar zorgde. In de 30ste minuut 
promoveerde Rona Mosterd een 
hoekschop, met een halve volley, 
tot 3-0. Vanaf dit moment sloeg 
de twijfel toe bij Velsen en viel 
het spel onverklaarbaar ver te-
rug. Geklungel achterin bracht 
Alkmania op slag van rust terug 
in de wedstrijd. 3-1. De tweede 
helft speelde volledig op de helft 
van Velsen af, dat in niets meer 
leek op de frisse ploeg van het 
eerste half uur. Alkmania scoor-
de na 70 minuten zelfs de 3-2. 
Het inbrengen van Solange Stra-
ver, bracht, met haar balvastheid, 
echter uitkomst. Met een zuive-
re steekpass bracht ze Joyce van 
Gelder in stelling die de bevrij-
dende 4-2 scoorde.

Eerste punten 
Velsen-dames

Stormvogels verliest
IJmuiden - Na de afgelopen sei-
zoenen zes keer op rij van Storm-
vogels verloren te hebben slaag-
de De Kennemers er eindelijk in 
met een overrwinning van 1-4 
naar Beverwijk af te reizen. En 
gezien het spelbeeld was dat 
meer dan verdiend te noemen.
Tegen het agressieve strijdplan 
van trainer Richard Plug had 
Stormvogels de eerste twintig mi-
nuten weinig vat op. Alleen in de 
vierde minuut kreeg Stormvogels 
een kans toen een kopbal van 
Milan Berck Beelenkamp door 
Kenneth Hulshof met het hoofd 
van de lijn werd gehaald.
In de tiende minuut opende De 
Kennemes de score toen Ökzan 
Özmen een vrije schop keihard in 
de touwen joeg, 0-1.  Negen mi-
nuten later kreeg Arsenio Dihalu 
de bal in zijn voet gespeeld, pro-
fi teerde van de aan hem geboden 
ruimte en passeerde doelman 
Adrichem voor de tweede keer.
Hierna begon Stormvogels aan 
een offensief, maar echte uitge-
speelde kansen kregen de man-
nen van trainer Dick-Jan En-

te niet. In de 33ste mninuut was 
het wel raak voor de IJmuidena-
ren. Vanaf de achterlijn passeer-
de Geoffrey Verweij een paar te-
genstanders en zijn voorzet-op-
maat werd vervolgens door Basti-
aan Scholten verzilverd: 1-2.
Door blessures startte De Kenne-
mers de tweede helft met een ge-
heel andere voorhoede, maar on-
danks dat bleven de Beverwijkers 
behoorlijk gevaarlijk. En dit laat-
ste gold voor invaller en rechter-
spits Randy Knoppel die met zijn 
snelheid verdediger Dennis Ver-
wer menigmaal te snel af was. Zo 
ook halverwege de tweede helft 
toen Knoppel in volle run Verwer 
eruit liep om vervolgens met een 
strak diagonaal schot de stand op 
1-3 te brengen. Een kwartier voor 
tijd bracht Kenneth Hulshof de 
eindstand op 1-4.
Zondag a.s. komt VVIJ uit IJs-
selstein naar sportpark Zeewijk. 
Stormvogels zaterdag leed in 
Haarlem een 1-0-nederlaag te-
gen Aliance’22. Zaterdag a.s. is 
Bloemendaal op Zeewijk de te-
genstander.

Winst SVIJ
IJmuiden - Het was een heerlijk 
weekend op de Kap. Zaterdag-
ochtend een overvol jeugdpro-
gramma, de Guppen die uit hun 
Arena groeien, drie velden volle-
dig bezet met jongens en mei-
den en tot slot op zaterdag weer 
een heus seniorenteam actief bij 
SVIJ. En bij de buren werd de 
derby tussen de Stormvogels E1 
en SVIJ E1 druk bezocht. Zondag 
mochten de mannen van Mar-
co Adema de goede 2-0 over-
winning tegen Terrasvogels een 
vervolg geven tegen Alliance’22. 
Met een 2-4 overwinning laat 
SVIJ zien dat het dit jaar om het 
kampioenschap gaat strijden. Na 
10 minuten stond SVIJ al met 
2-0 voor door het koningskop-
pel Castricum en Van der Kolk. 
Bij een 2-3 stand werd het nog 
even spannend, maar een doel-
punt van Miedema zorgde er-
voor dat de 3 punten meegingen 
naar Zeewijk. En zo staat SVIJ 
na twee speelronden op een ge-
deelde eerste plaats. Zondag 
speelt SVIJ uit tegen DSK.

Santpoort-Zuid - Voor Ter-
rasvogels werd de thuis-
wedstrijd tegen Onze Ge-
zellen gezien als een kans 
om alles om te draaien. Er 
moest gewonnen worden. 

Van meet af aan was te zien 
dat de ‘vogels’ zich wilde re-
vancheren. De tegenstander 
werd bij de spreekwoordelij-
ke ‘strot’ gegrepen. Grote mo-
gelijkheden voor de Santpoor-
ters bleven echter uit. Alleen 
Kentrop kreeg in de 25ste mi-
nuut een kans. Uiteindelijk was 
één slechte terugspeelbal fa-
taal. Tegenstander Onze Gezel-
len zal dan ook niet weten wat 
hen nou precies was overko-
men toen zij met een 0-1 voor-
sprong mochten gaan rusten.
In de tweede helft begon Ter-
rasvogels aardig, maar gaf het 

al snel de wedstrijd uit han-
den aan een feller Onze Ge-
zellen. Toen tot overmaat van 
ramp Hageman, na drie keer 
mee naar voren te zijn gegaan, 
even vergat dat hij ook nog ver-
dediger was stond het ineens 
0-2 voor de ploeg uit Haarlem-
Noord.
Wat er daarna allemaal ge-
beurde in het veld moet men 
maar snel vergeten, de blauw-
hemden namen veel te veel ri-
sico’s in hun jacht naar de aan-
sluitingstreffer. Hetgeen leid-
de tot wat aardige kansen. Een 
bekende regel in het voetbal 
liet zich al snel gelden. 
Counter na counter bleef Ter-
rasvogels, met dank aan een 
wederom weergaloze Blanker, 
op de been, maar counter vijf 
was het raak. 0-3, einde wed-
strijd.

Terrasvogels kansloos
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Colofon

Wil Kramer al 
bijna 30 jaar in De Spil

Het is maandag 15 september, 
10 uur. Wil Kramer denkt dat hij 
een werkbespreking heeft met 
de beheerders en neemt plaats 
aan de stamtafel van Buurtcen-
trum de Spil. Daar wordt hij ver-
rast door de aanwezigen met ge-
bak, bloemen en een cadeau. 
Wil is namelijk al bijna 30 jaar 
de vaste klusjesman van de Spil. 
Goede reden om Wil eens in het 
zonnetje te zetten! 
Het begon allemaal met een 
lampje indraaien, bijna 30 jaar 
geleden. Wil kwam zijn doch-
ter (nu 34 jaar) brengen naar de 
peuterspeelzaal in de Spil. Lang-
zamerhand ging Wil steeds meer 
en meer doen. Tegenwoordig 
repareert Wil bijna alles in het 
buurtcentrum. En wat er niet is, 
dat maakt hij in het timmerlokaal 
van de Spil, waar hij zelfs een 
zaagmachine heeft staan. Van 
kastjes, folderrekken tot aan-
wezigheidsborden, bijna alles 
kan Wil maken. Het enige waar 
Wil niet van houdt is schilderen, 

maar als het nodig is doet hij dat 
ook. Wil is nu bijna dagelijks te 
vinden in de Spil, soms gaat hij 
al heel vroeg beginnen (zelfs ’s 
nachts!) omdat hij thuis de slaap 
niet kan vatten. Dan loopt verder 
niemand hem in de weg. De Spil 
kan écht niet meer zonder deze 
enthousiaste vrijwilliger. Wil Kra-

mer heeft voor zijn ongelofelijke 
inzet de afgelopen jaren tevens 
het ‘Spil-speldje’ gehad, wat al-
leen uitgereikt wordt aan men-
sen die 25 jaar actief zijn of die 
iets heel bijzonders voor de Spil 
hebben gedaan. Wil bedankt 
voor al het werk wat je in de Spil 
gedaan hebt!

Het beste uit jezelf

Op het inloop spreekuur kunt u langskomen met allerlei hulpvragen. 
Wij bieden een luisterend oor en kijken samen naar de 
mogelijkheden zodat u snel weer verder kunt.

 

Er is altijd een professionele begeleider aanwezig.
 
Het inloop spreekuur is een samenwerking tussen 6 organisaties met verschillende doelgroepen 
(verstandelijk beperking, ouderen en psychiatrie). Maar iedereen uit de wijk met een hulpvraag mag naar 
ons toe komen.

Inloop spreekuur

Vanaf 2 oktober 2014 zijn wij open op elke:

•  Dinsdag van 15.00 uur tot 16.30 uur  
in Buurthuis de Brulboei (Kanaalstraat 166, IJmuiden)

•  Donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur  
in Buurthuis de Spil (Frans Halsstraat 29, IJmuiden)

•   Vrijdag van 16.00 uur tot 17.30 uur  
in Buurthuis de Dwarsligger (Planetenweg 338, IJmuiden) 

Gratis inloopspreekuur 
in gemeente Velsen
RIBW K/AM, Stichting Phila-
delphia, Zorgbalans, Stichting 
Welzijn Velsen, De Waerden en 
SIG organiseren gezamenlijk 
een gratis inloopspreekuur voor 
inwoners van de gemeente Vel-
sen. Met ingang van 2 oktober 
kunnen mensen op drie plek-
ken in IJmuiden terecht met hun 
vragen. Er is steeds een begelei-
der van een van de organisaties 
aanwezig voor beantwoording 
van de vragen. En is een ant-
woord niet direct te geven, dan 
gaat de begeleider op zoek naar 
het antwoord bij een van de or-
ganisaties en komt er op een la-
ter moment op terug. Door alle 
veranderingen in de zorg, denk 
aan overheveling AWBZ naar 
Wmo, de participatiewet, etc., 
leven er veel vragen waar men-
sen niet direct het antwoord op 

kunnen vinden. Vragen kunnen 
heel verschillend van aard zijn. 
De samenwerkende organisa-
ties zetten graag hun deskun-
digheid in om die vragen te be-
antwoorden, mensen op weg te 
helpen op een laagdrempelige 
manier: met een gratis inloop-
spreekuur.
Dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur: 
Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden
Donderdag van 19.00 tot 20.30 
uur: Buurtcentrum de Spil, Frans 
Halsstraat 29, IJmuiden
Vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur: 
Buurtcentrum de Dwarsligger, 
Planetenweg 338, IJmuiden
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Lot Schenk (SIG) 
tel: 06-52324953, of Anneke 
Grootendorst (Philadelphia) tel: 
06-23302431

De Spil/Kansen & Zo - Elke 
woensdagmorgen van 9.30 tot 
11.00 uur kunnen ouders (groot-
ouders) met kinderen van 0 tot 4 
jaar elkaar ontmoeten. De kinde-
ren kunnen samenspelen terwijl 
ouders koffi e drinken en gezel-
lig met elkaar praten. In de gro-
te zaal van het Buurtcentrum de 
Spil is alle ruimte om te spelen en 
elkaar te spreken. Samen met uw 
kind kunt u als u dit wilt meedoen 
aan een korte activiteit, zoals een 
knutselwerkje  of samen zingen. 
De kosten zijn 1 euro per keer ex-
clusief koffi e of thee. De vaste be-
geleidster van de ouder kind och-
tend is Carla de Haas.  De ou-
der kind ochtend wordt georga-
niseerd door Kansen & Zo van 
Stichting Welzijn Velsen  in sa-
menwerking met Stichting De 
Waerden. Iedereen is van harte 
welkom een keer te komen kijken. 
Meer weten? Bel 06-23802814

Ouder en Kind 
Ochtend

De Spil/Kansen & Zo – De 
afdeling Kansen & Zo van de 
Stichting Welzijn Velsen organi-
seert voor volwassenen, o.a.  in 
Buurtcentrum de Spil, diverse 
activiteiten.  De inlopen van Kan-
sen & Zo zijn voor alle volwasse-
nen toegankelijk. Op woensdag 
van 13.00 tot 15.00 uur begint 
een nieuwe Klaverjas en spellen-
inloop voor volwassenen in de 
Spil. Twee ervaren klaverjassers 
geven tijdens deze  inloop les. 
Vindt u het leuk om met andere 
mensen te kaarten of een ander 
spel te spelen in een ongedwon-
gen sfeer? Kom dan eens langs 
op woensdagmiddag bij Kansen 
& Zo. Kosten: 0,50 euro. Meer 
weten? Bel 06-23802814.

Klaverjas en 
spellen-inloop

De Spil – Op maandagoch-
tend is er wekelijks biljartles 
in de ontmoetingsruimte van 
Buurtcentrum de Spil in IJmui-
den. Er zijn 2 groepen van maxi-
maal 3 á 4 personen. In de twee-
de groep van 11.00 tot 12.00 uur 
is nog ruimte voor enkele biljar-
ters. De kosten zijn 10 euro per 
maand. De lessen worden gege-
ven door een zeer ervaren biljar-
ter. Heeft u interesse, kom dan 
langs en geef u op. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Biljartles

De Mel-Watervliet - Zater-
dag 27 september organiseert 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
in Velsen-Noord een burendag. 
Om 11.00 uur start het program-
ma met een spetterende Kids 
got talent! Kinderen uit Velsen-
Noord treden op en strijden om 
mooie prijzen. Om 12.00  start 
de buurtpicknick, met optredens 
van de Wico’s en Robin Moojen. 
Het gaat zeker een gezellig feest 
worden op het Stratingplantsoen, 
wilt u bij dit feest aanwezig zijn 
dan kunt u voor de picknick gra-
tis kaarten ophalen tot 20 sep-
tember bij het Wijkcentrum. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Buurtfeest 

Welzijn Velserbroek - De basis 
beginselen leer je op les, maar 
om je vrij en goed in de Neder-
landse taal uit te drukken moet 
je veel oefenen. Niet iedereen is 
daarvoor in de gelegenheid en 
daarom organiseren we in sa-
menwerking met de bibliotheek 
op dinsdagmiddag Het Praat-
huis. Volwassenen van niet Ne-
derlandse afkomst bespreken 
met elkaar allerlei zaken uit het 
dagelijkse leven en worden ge-
corrigeerd door een begeleidster 
op woordkeus en zinsopbouw. 
Iedere dinsdagmiddag (behal-
ve schoolvakanties) van 13.30 
uur tot 15.00 uur in de Biblio-
theek Velserbroek. Kosten 1 euro 
per keer. Meer weten? Bel 023-
5388830.

Praathuis weer 
begonnen

De Mel-Watervliet - Iedere don-
derdagmiddag is er in Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet Het Praat-
huis. Je kunt hier oefenen om je 
Nederlands te verbeteren.  Onder 
begeleiding van vrijwilligers wordt 
er in een groep Nederlands ge-
sproken in een gezellige vrijblij-
vende sfeer. Het praathuis is ie-
dere donderdagmiddag open van 
13.30 uur tot 15.00 uur voor ieder-
een die al een beetje Nederlands 
spreekt maar dit wil verbeteren. 
Kom gezellig een keer langs. Kos-
ten 1 euro per keer, inclusief een 
kopje koffi e of thee. Meer weten? 
Bel Lydia Moreira, 0251-226445.

Praathuis in 
Velsen-Noord

De Dwarsligger - Ook zin om 
samen met de buurt te ontbijten? 
Dat kan! Op zaterdag 27 septem-
ber organiseren Seniorencen-
trum Zeewijk en Buurtcentrum de 
Dwarsligger een Buurtontbijtje! 
In het kader van Burendag 2014 
bent u tussen 9.00 en 11.00 uur 
van harte welkom om een (gratis) 
broodje mee te eten. Voor de kin-
deren staat er een springkussen 
klaar. Ook kunt u even langs de 
informatiemarkt om te kijken wat 
er in uw buurt gebeurd. U vindt 
ons op het grasveld naast De 
Dwarsligger. Tot ziens op de 27e! 
Meer weten? Bel 0255-512725. 

Buurtontbijtje

De Dwarsligger - Op vrijdag 
3, zaterdag 4, zondag 5 okto-
ber speelt theatergroep Plug In 
de voorstelling Verwonderland? 
En als ondertitel; Gezeik in het 
bos! De kaarten kosten 12 eu-
ro en kunt u  bestellen via Car-
rie Nupoort 06-52811128 of ca-
ro1947@outlook.com Het is een 
voorstelling vol hilariteit zoals we 
gewend zijn van Plug In. Deze 
voorstellingen vinden plaats in 
Buurtcentrum de Dwarsligger in 
IJmuiden.

Naar van Plug In

De Brulboei - Donderdag 25 
september om 20.00 uur draaien 
we in Buurthuis de Brulboei de 
fi lm ‘Gestolen van de wind’. Dit 
gaat over de bouw van het wind-
molenpark Q7 voor de kust van 
IJmuiden. De entree is 2,50 euro. 
Meer weten? Bel 0255-510652

IJmuiden wat 
vertel je me... 
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Spreek in tijdens 
het actualiteitenuurtje
Heeft u als inwoner van de ge-
meente Velsen een actueel on-
derwerp dat u onder de aandacht 
wil brengen van de gemeente-
raad van Velsen? Dit kan tijdens 
het actualiteitenuurtje van de 
raadsvergadering op donderdag 
25 september in het gemeente-
huis van Velsen, ingang Dudok-
plein.

De raadsvergadering begint om 
19.30 uur. Uw onderwerp mag niet 
op de agenda staan van de raadsver-

gadering. U krijgt twee minuten de 
tijd om in te spreken. Als u wilt in-
spreken kunt u zich vanaf vrijdag 19 
september tot uiterlijk woensdag 24 
september 16.00 uur aanmelden bij 
de raadsgriffie via telefoonnummer 
0255 567502 of via e-mail: griffie@
velsen.nl.

Voor meer informatie over de agen-
da van deze raadsvergadering en de 
contactmogelijkheden met de ge-
meenteraad kijk op de website van 
de gemeenteraad: raad.velsen.nl.

Voor betere luchtkwaliteit

Subsidie voor e-scooters
Overweegt u een e-scooter aan 
te schaffen? Kom dan naar de in-
loopbijeenkomst bij Elektrisch 
Vervoer Centrum Heemskerk aan 
de Lijnbaan 65 op donderdag 25 
september. Bij inlevering van een 
tweetakt scooter of brommer, kan 
u in aanmerking komen voor € 
750, - subsidie op de aanschaf van 
een nieuwe e-scooter. U bent wel-
kom tussen 17.00 en 20.00 uur. Er 
zijn diverse typen e-scooters be-
schikbaar voor een proefrit.

€ 1050, - euro voordeel! 
De Milieudienst IJmond voert deze 
rijksregeling namens de gemeenten 
Velsen, Heemskerk, Beverwijk en 
Uitgeest uit. De uitstoot van een ou-
de tweetaktbrommer of scooter tast 
de luchtkwaliteit aan. De Milieu-
dienst heeft tot doel de leefomgeving 
in de IJmond te verbeteren. Lucht-
kwaliteit staat hoog in het vaandel. 
Het rijden op een E-scooter is niet 
alleen goedkoper, maar ook beter 

voor het milieu. EVC Heemskerk is 
bereid de subsidie aan te vullen met 
een korting van € 300,-, waardoor 
uw voordeel oploopt tot € 1050,-.

Voorwaarden
De subsidie wordt verstrekt op volg-
orde van aanvraag. Dus zorg ervoor 
dat u tijdig uw aanvraag indient. De 
tegemoetkoming geldt alleen voor 
inwoners van de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen. Aan de scooter die wordt in-
geleverd zijn voorwaarden gesteld. 
Zo dient de scooter minimaal 7 jaar 
oud te zijn, een jaar op de naam van 
de aanvrager te staan, een tweetakt-
brommer of scooter te zijn en in staat 
zijn om nog mee op de weg te rijden.

Voldoet u aan alle voorwaarden? 
Dan komt u in aanmerking voor de 
subsidie. Aanvragen is heel simpel 
via het tien-stappenplan. U vindt 
deze op www.milieudienst-ijmond.
nl/e-scooter.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage hulp-
middelen wonen en vervoer
Per 1 oktober a.s. kan een eigen 
bijdrage worden gevraagd als het 
gaat om hulpmiddelen bij wonen 
en vervoer op basis van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Dat heeft het college van burge-
meester en wethouders van Vel-
sen op 2 september jl. besloten. 
Cliënten krijgen er begin oktober 
een brief over. 

Voor hulp bij het huishouden wordt 
al een eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 
1 oktober 2014 kan dit dus ook gelden 
voor bijvoorbeeld een traplift of een 
scootmobiel. Voor personen die op 
of onder bijstandsniveau leven, geldt 
dit niet. Het Centraal Administratie  
Kantoor (CAK) berekent de hoogte 
van de eigen bijdrage en int deze ook. 
Het exacte bedrag is afhankelijk van 
inkomen en leeftijd, huwelijkse staat 
en de kosten van de voorziening. De 
hoogte van de eigen bijdrage kan per 
persoon dus sterk verschillen.

Overgangsregeling
Cliënten die zo’n voorziening nu al 
hebben (vóór 1 oktober), gaan pas 
vanaf 1 april 2015 een eigen bijdra-
ge betalen. Zij vallen onder het zo-
genaamde overgangsrecht. Hierover 
worden de cliënten rond 1 oktober 
nog persoonlijk geïnformeerd.

Verkeershinder Parkweg
In de periode tussen 22 en 26 september 2014 wordt er gewerkt aan de ri-
oolputten in de Parkweg in Velsen-Zuid. Om dit veilig te doen is het van 
belang, dat er maximaal één rijstrook wordt afgezet. De gemeente is zich 
ervan bewust, dat dit stagnatie kan opleveren. Vandaar dat uitvoerder In-
situform er alles aan zal doen om zoveel als mogelijk buiten de spits te 
werken.

Wethouder lost startschot
Trots bediende sportwethouder Annette Baerveldt afgelopen zaterdag het 
startpistool. Hiermee gaf ze het startsein voor de 24ste editie van de Pier-
loop Velsen. Maar liefst 1500 atleten liepen om het hardst op drie verschil-
lende afstanden. (foto: Ko van Leeuwen)
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Informatieavond op donderdag 25 september

Start demontage oude spoorlijn Santpoort-IJmuiden
Stichting Stoomtrein Goes-Borsele 
(SGB) begint dinsdag 30 septem-
ber 2014 met het demonteren van 
de rails op een deel van de oude 
spoorlijn Santpoort-IJmuiden. Het 
gaat om het deel ter hoogte van 
het sportcomplex van RKVV Velsen 
in Driehuis tot aan het spoorvia-
duct over de Stationsweg in IJmui-
den. Voor meer informatie over het 
demonteren van het oude spoor 
bent u welkom op donderdag 25 
september tussen 18.00 en 21.00 
uur op het projectbureau HOV Vel-
sen (Zeeweg 1 te IJmuiden).

Naar verwachting zal het verwijde-
ren van het oude spoor 3 à 4 maan-
den tijd duren. De eerste weken be-
gint SGB met een inventarisatie van 
de nog bruikbare materialen. Waar 
nodig wordt het groen opgeschoond. 
Daarna start het daadwerkelijke de-
monteren. Een groot deel van het ou-
de spoormateriaal krijgt een nieuwe 
bestemming. Zo gaat de stichting de 
rails gebruiken voor haar spoorlijn 
in Zeeland. Daar rijden museum-
treinen op een oud profiel rails, dat 
identiek is aan dat van de voorma-
lige spoorlijn Santpoort-IJmuiden. 

De abri (wachthuisje) van de halte 
Zeeweg wordt opgenomen in de col-
lectie van het Spoorwegmuseum in 
Utrecht.

De provincie Noord-Holland is 
sinds juni eigenaar van dit deel van 
het oude spoor. Bovengenoemde 
werkzaamheden passen binnen het 
geldende bestemmingsplan. Voor-
dat op deze plek de werkzaamheden 
kunnen starten voor de aanleg van 
een busbaan, moet eerst een nieuw 
bestemmingsplan worden vastge-
steld. (foto: Gemeente Velsen)

Veilige woning heeft u zelf in de hand

Buurtauto’s ‘Stop Woning-
inbraken’ in Velsen
Tot eind dit jaar rijden er door on-
ze gemeente herkenbare buurtau-
to’s ‘Stop Woninginbraken’. Daar-
in zitten medewerkers van pre-
ventieteams, die wijken bezoeken 
waar relatief veel wordt ingebro-
ken. Zij gaan in gesprek met be-
woners en geven gratis voorlich-
ting over het beter beveiligen van 
uw woning.

De preventieadviseurs van ISA Se-
curity zijn herkenbaar aan hun rode 
hesjes met speciaal logo. Ze hebben 
een opdrachtbrief van de gemeen-
te bij zich en geven aan de deur uit-
leg over hoe mensen verdachte situ-
aties kunnen herkennen en melden. 
En natuurlijk hoe te handelen om in-
braak te voorkomen.

Vanaf 22 september zijn de preven-
tieteams een week aanwezig in een 
aantal straten in IJmuiden-Noord. 

Deze straten zijn geselecteerd aan 
de hand van politiegegevens. Alle be-
woners van deze straten ontvangen 
een brief van de gemeente waarin 
het bezoek wordt aangekondigd. Tot 
het einde van dit jaar zullen er nog 
acties uitgevoerd worden in IJmui-
den-Zuid en Velserbroek.

Elke inbraak is er een teveel
Velsen is blij met deze actie. Burge-
meester Franc Weerwind: “Het is 
goed dat deze gezamenlijke actie tus-
sen 38 gemeenten, de politie en het 
Openbaar Ministerie in Noord-Hol-
land wordt gedaan. Elke inbraak is 
er een teveel. Naast materiele scha-
de is er ook vaak emotionele schade 
en dat is uiteraard zeer onwenselijk. 
Daarom is het goed om te zien dat we 
de handen ineen slaan en één en het-
zelfde doel nastreven; het terugdrin-
gen van het aantal woninginbraken.’’ 
(foto: gemeente Velsen)

Praktijkproef alcohol-
gebruik voor scholieren
Het Ichthus Lyceum uit Driehuis 
heeft meegedaan aan de zoge-
heten ‘verkeersmarkt’. Dit  ver-
keersproject heeft als doelstelling 
om 14-16 jarigen bewuster te ma-
ken van hun verkeersgedrag en de 
mogelijke gevolgen daarvan. Het 
meest opvallend was de praktijk-
proef alcoholgebruik op het gas-
veld bij de Hagelingerweg.

Alcoholbril
De 3e klassers reden op 10 en 11 sep-
tember jl. in grote buggy’s op het 
grasveld bij de Hagelingerweg. De 
leerlingen namen vol goede moed 
plaats naast een instructeur. Met 
een speciale  alcoholbril op moes-
ten zij een parcours langs oranje pi-
onnen afleggen. Uiteraard zonder 
deze omver te rijden. De  bewerkte 
bril bootste het kijkgedrag van een 

chauffeur met een alcoholpromilla-
ge van 0,8 na. Bij de proef  vielen tal-
rijke ‘slachtoffers’.  Duidelijk werd, 
dat zij onder invloed reden. 

Ook werd aandacht besteed aan 
de problematiek van slechtzien-
den/blinden in het verkeer en kon-
den leerlingen oefenen hoe zij zich-
zelf kunnen bevrijden uit een voer-
tuig dat op zijn kop is beland. Dit 
verkeersproject is in opdracht van 
de gemeente Velsen uitgevoerd door 
Post Verkeerseducatie uit IJmui-
den en werd volledig gesubsidieerd 
door de Provincie Noord-Holland. 
De gemeente Velsen laat dit project 
al sinds 2007 uitvoeren in het kader 
van de aanpak duurzame verkeers-
veiligheid schoolomgevingen en 
schoolroutes. (foto: gemeente Vel-
sen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 
september tot en met 12 septem-
ber 2014 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 169, plaatsen dakop-
bouw (10/09/2014) w14.000415;
Kromhoutstraat 54 0028, legali-
seren opslagvloer (11/09/2014) 
w14.000419;
Kromhoutstraat 54 0024, lega-
liseren verdieping (11/09/2014) 
w14.000417;

De Ruyterstraat 130, vergro-
ten 1ste verdieping (09/09/2014) 
w14.000414;
Wijk aan Zeeërweg 70, vergro-
ten woning, isoleren d.m.v. buiten-
gevelisolatie en wijzigen indeling 
(09/09/2014)
w14.000412.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 59A, plaatsen 3 
ramen (10/09/2014) w14.000416.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Dr Kuyperlaan 22, plaatsen 
raam in voorgevel (08/09/2014) 
w14.000411.

Velserbroek
Velserbroekse Dreef 5, veran-
deren voorgevel (09/09/2014) 
w14.000413;
Liniepad 55, oprichten berging 
(06/09/2014) w14.000410;
Liniepad 55, opknappen tuinhuisje 
(07/09/2014) w14.000409.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, oprichten strandpa-
viljoen (17/07/2014) w14.000328

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 

spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Trawlerkade ong., plaatsen veran-
kerde stalen damwand (12/09/2014) 
Driehuis
Tollenslaan 12, veranderen dak-
kapel (zijgevel)(12/09/2014) 
w14.000280.

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 9, vergroten ga-
rage (15/09/2014) w14.000350;
Burgemeester Enschedelaan 
13, kappen boom (15/09/2014) 
w14.000336.
Roos en Beeklaan 4, kappen 15 bo-
men (16/09/2014) w14.000373.

Velsen-Noord
Pontweg ong., kappen 14 bomen 
(16/09/2014) w14.000378.

Velserbroek
Korteweid ong., kappen 6 bomen 
(10/09/2014) w14.000353.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Voetbalseizoen 2014-2015, compe-
titie- en oefenwedstrijden, in het 
Tata Steelstadion aan de Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen Zuid 
(10/09/2014), u14.007905
28 september 2014, Buurt Rom-
melmarkt, gedeelte van de Ladder-
beekstraat, in de Verbindingsstraat, 
de Geelvinckstraat en een gedeelte 
van de Hoeufftstraat, Velsen Noord 
(15/09/2014), u14.008776
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Uitnodiging informatiebijeenkomst
Voor vrijgevestigde jeugd-ggz en 
dyslexie-aanbieders en groepsprak-
tijken die zorg bieden in de regio’s 
Haarlemmermeer, Zuid-Kennemer-
land en IJmond.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor het leveren van 
jeugdhulp aan kinderen en jongeren 
onder de 18 jaar. De gemeenten in de 
regio’s Haarlemmermeer, Zuid-Ken-
nemerland en IJmond werken daar-
toe samen op een aantal onderwerpen. 

Een van die onderwerpen is het sluiten 
van zorgcontracten voor 2015 met vrij-
gevestigde aanbieders en groepsprak-
tijken, die jeugd-ggz en/of dyslexiezorg 
bieden. 

Alle betrokkenen hebben baat bij een 
geïnformeerde en betrokken sector. 
Daarom organiseren de drie regio’s op 
26 september een bijeenkomst om u te 
informeren over de aankomende ver-
anderingen in de jeugdhulp. U krijgt in-
formatie over de procedure die de drie 

regio’s hanteren voor de contractering 
van vrijgevestigde zorgaanbieders en 
wie daar onder welke voorwaarden 
voor in aanmerking komt. Daarnaast is 
de bijeenkomst bedoeld om u in de ge-
legenheid te stellen elkaar en gemeen-
telijke vertegenwoordigers te ontmoe-
ten en vragen te stellen. 

U bent van harte uitgenodigd op vrij-
dag 26 september vanaf 16:00 uur in 
de Raadszaal van de gemeente Heems-
kerk. 

Aanmelden 
Bent u een vrijgevestigde aanbieder die 
momenteel jeugd-ggz of dyslexiezorg 
biedt aan jongeren onder de 18 jaar in 
één of meer van de samenwerkende 
gemeenten dan kunt u zich tot dins-
dag 23 september opgeven via www.
heemskerk.nl/informatiebijeenkomst. 
Mocht u verhinderd zijn op 26 septem-
ber en toch informatie willen ontvan-
gen over de contractering, dan kunt u 
dit ook via bovenstaande link kenbaar 
maken.

Raadsplein 25 september 2014 
Op donderdag 25 september 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Huisvestingsverordening 2014
6 Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
7 Wet Markt en Overheid 

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-
567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot uiterlijk woensdag 24 septem-
ber 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2014 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

•	 Jaarrekening	2013	IJmond	Werkt!
•	 Verordening	Leerlingenvervoer	Velsen	2014
•	 Voorbereidingskrediet	onderzoek	aankoop	Averijhaven
•	 Jaarrekening	2013	en	begroting	2015	gemeenschappelijke	regeling	
 Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland 
•	 Bestemmingsplan	Santpoort-Zuid	
•	 Jaarrekening	en	Jaarverslag	2013	Velsen
•	 1e	Bestuursrapportage	2014	Velsen
•	 Perspectiefnota	2014	Velsen
•	 Vrijgave	en	opname	budgetten	in	begroting	2014	t.l.v.	de	reserve	
 Beleidsspeerpunten
•	 Jaarrekening	2013	Centraal	Nautisch	Beheer

IJmond Commissie 23 september 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: S. Ferraro

De agenda voor de IJmond Commissie:

1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Besluitenlijst vergadering raadscommissie IJmond 27 mei 2014. 
 U kunt de audiotulen van de vergadering van 27 mei 2014 op 
 www.heemskerk.nl beluisteren.
4. (19:35-20:35 uur) Verordening Jeugdhulp. 
5. (20:35-21:35 uur) Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. 
6. (21:35-22:35 uur) Verordeningen Participatiewet. 

7. Rondvraag. 
8.  Sluiting. 

De IJmond Commissie bestaat uit raadsleden van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De raadsleden bereiden regionale onder-
werpen voor die later afzonderlijk worden vastgesteld in de raadsvergade-
ringen van de vier gemeenteraden. In Velsen worden de verordeningen in de 
raadsvergadering van 23 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Indien u wilt inspreken bij deze vergadering in het gemeentehuis van Heems-
kerk wordt u verzocht zich uiterlijk 23 september 10.00 uur aan te melden bij 
de griffier van de gemeente Beverwijk, de heer drs. M. van Engelshoven-Huls 
(0251-256324) (e-mail griffie@beverwijk.nl)
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