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Velsen - De 25ste Rabo-
bank Pierloop Velsen is 
gewonnen door Christi-
aan Bosselaar van KAV 
Holland. Hij liep de race 
over 15 kilometer in 
49:58. Snelste vrouw was 
Agnes Schipper van Hel-
las (59:18).

De jubileumeditie van de 
Pierloop werd uitgelopen 
door 1.388 mensen, waaron-
der ruim 400 kinderen. Jorrit 
de Ligt uit Santpoort-Noord 
won de jeugdloop over 3,2 
kilometer in 10:13. Hij werd 
op de voet gevolgd door de 
snelste meisjes Daphne en 

Manon Iskes uit IJmuiden. 
Zij volbrachten het rondje in 
10:20 en 10:47.
De loop over 8,2 kilome-
ter kwam op naam van Ray-
mond Fafi e (31:48). Snelste 
Velsenaar was Stephan Lut-
wama. Hij fi nishte in 32:15. 
Maaike Calis kwam als eer-
ste vrouw over de fi nish 
(35:14).
Het team van Runnersworld 
Haarlem legde de business-
loop over 15 kilometer als 
snelste af. De 8,2 kilometer 
werd gewonnen door Tech-
nisch College Velsen. In dat 
team liepen zowel oud-di-
recteur Ruud Porck als zijn 

opvolger Nelie Groen mee.
Voor het eerst werd een 
Guppenloop gehouden die 
van start ging op het Markt-
plein. Onder luid applaus 
kwamen de jongste hardlo-
pers 750 meter verder over 
de fi nish.
Traditiegetrouw werden de 
lopers van de 8,2 en 15 ki-
lometer feestelijk onthaald in 
de Marconistraat. Hier ston-
den dames klaar met verfris-
sende sponsen en konden 
de deelnemers door een ne-
veldouche lopen.
Alle uitslagen zijn te vinden 
op www.pierloop.nl. (foto: 
Friso Huizinga)

Lange Nieuw op slot
IJmuiden - Deze week is de 
grootschalige reconstruc-
tie van de Lange Nieuwstraat 
van start gegaan. Over een 
lengte van 1 kilometer wordt 
de riolering vervangen en het 
wegprofi el aangepast. De 
werkzaamheden, die in zes 
fasen worden uitgevoerd, du-
ren tot februari 2017. Als eer-
ste is het weggedeelte tussen 
de Planetenweg en de Vecht-
straat aan de beurt. Tijdens 
de reconstructie wordt door-
gaand verkeer omgeleid via 
de Heerenduinweg. Fietsers 
kunnen gebruikmaken van de 
achterliggende straten. Aan-
nemer BAM zorgt ervoor dat 
de winkels bereikbaar blijven. 
(foto: Friso Huizinga)

25ste Rabobank Pierloop Bezoek 
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spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
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Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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

Aan de Helmstraat in Oud-
IJmuiden staat een kerkge-
bouwtje dat twee wereldoorlo-
gen en inmiddels twee sloop-
golven van de omliggende 
buurt heeft overleefd. Het kerk-
je werd ruim een eeuw geleden 
gebouwd in opdracht van C.J. 
Planteijdt, destijds een van de 
grootste reders van IJmuiden. 
Planteijdt bezat zeven rederij-
en met in totaal 28 schepen en 
was directeur van trawlermaat-
schappij ‘De Zeven Provinciën’ 
en van de ‘Oceaanmaatschap-
pij’. Hij vestigde ook een visaf-
slag aan het Sluisplein. Op 2 
december 1905 werd de eer-
ste steen van het éénbeuki-
ge kerkje gelegd door Johan-
na Theodora Planteijdt-Hop-
man. Het kerkje moest die-
nen als godshuis voor de leden 
van de Nederlandse Protestan-
tenbond (NPB). In 1907 over-
leed Planteijdt door een bot-
sing tussen zijn tilbury en een 
stoomtram bij Santpoort. Na 
zijn overlijden ging het berg-
afwaarts met zijn bedrijven en 
bezittingen. De NPB kon het 
kerkje niet meer betalen. De 

redding kwam toen in 1909 
de Doopsgezinde Gemeente 
IJmuiden werd opgericht. De-
ze gemeente met 75 leden nam 
het kerkje als Vermaning over. 
Een ‘vermaning’ is een kerk-
gebouw van een doopsgezin-
de gemeente, waarin de kerk-
gangers worden aangespoord 
(aangemaand) door de predi-
kant (de vermaner). De NPB 
bleef medegebruiker.
De kerk kwam zwaar bescha-
digd uit de Tweede Wereld-
oorlog. Na de oorlog heeft 
de IJmuider jeugd er huisge-
houden. Zo werden orgelpij-
pen uit het kerkje gebruikt als 
“toeter” bij voetbalwedstrijden. 
Maar de kerk werd weer opge-
knapt. Van 1951 tot 1957 is het 
mede in gebruik geweest door 
de Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt. In 1979 is de kosterswo-
ning naast het kerkje vervan-
gen door een verenigingsge-
bouw.
Op 1 januari 2010 is de doops-
gezinde gemeente samenge-
gaan met die van Beverwijk en 
is het gebouw buiten gebruik 
gesteld als kerk en verkocht 
aan Woningbedrijf Velsen. Tij-
dens de overdracht eind 2009 
werd een gedenksteen ge-
plaatst met vermelding van de 
oorspronkelijke bestemming 
van het gebouw. Het woning-
bedrijf heeft het kerkje ver-
bouwd tot ruimte voor het hou-
den van onder andere buurtac-
tiviteiten en tentoonstellingen.

Jaarmarkt IJmuiden
IJmuiden - De Jaarmarkt van 
IJmuiden zal dit jaar gehouden 
worden op zondag 27 septem-
ber in het enige en echte cen-
trum van IJmuiden. 
Jaarmarkten worden al eeu-
wen gehouden in Nederland 
en hebben een speciale sfeer. 
De IJmuidense Jaarmarkt zorgt 
altijd voor veel gezelligheid en 
wordt dan ook altijd goed be-
zocht door ‘de IJmuidenaar’. Er 
zullen weer veel standhouders 
staan met hun producten en 
aanbiedingen. De ongedwon-
gen communicatie tussen 

standhouders en publiek zorgt 
voor het echte marktgevoel. 
Deze jaarmarkt wordt mogelijk 
gemaakt door winkeliersver-
eniging Local Shopping IJmui-
den en evenmentenburo Kro-
ko. 
Het wordt de 27ste dus een 
leuke dag om met z’n tweeën 
of met het hele gezin door het 
centrum van IJmuiden te slen-
teren en te genieten van alles 
wat wordt geboden. De win-
keliers en standhouders zien 
u graag deze zondag. De jaar-
markt is van 11.00 tot 17.00 uur.

IJmuiden - Body’s Freedom is 
het bedrijf van Kim Postma uit 
IJmuiden. De lingerie, onder-
goed, nachtkleding en badkle-
ding voor kinderen, jongeren 
en ouderen worden verkocht 
via Facebook en via huisbezoe-
ken of gezellige avonden. 
,,Ik kom bij de mensen thuis 
zodat zij voor lingerie niet naar 
de winkel hoeven,’’ zegt Kim 
Postma. ,,Vooral oudere men-
sen vinden het fi jn dat zij de 
deur niet uit hoeven en niet te 
maken hebben met drukte of 
pashokjes. Jongere mensen 
kopen regelmatig via mijn Fa-
cebooksite waar de volledige 

collectie te vinden is of zij ma-
ken een afspraak bij hen of bij 
mij thuis. En ook voor kinderen 
en mannen heb ik een leuk as-
sortiment.
Ook geef ik party’s, alleen 
noem ik dit anders. Ik noem 
het een gezellige avond. Een 
gezellige avond met vrien-
dinnen houdt in dat u een af-
spraak maakt om ongedwon-
gen in een gezellige sfeer lin-
gerie te passen. 
De gastvrouw krijgt een ca-
deautje en een kortingsbon 
die gelijk gebruikt mag wor-
den. Ruilen kan als de labels er 
nog aan zitten, u de bon heeft 
en het niet gedragen en/of ge-
wassen is.’’
De collectie is op bestelling le-
verbaar. De levertijd bedraagt 
1,5 à 2 weken. Als de bestelling 
binnen is, kan het worden op-
gehaald. Maar het   kan in de 
regio tot Haarlem of Heems-
kerk gratis worden thuis ge-
bracht. Is het verder weg dan 
komen er wat verzendkosten 
bij, de hoogte hiervan is afhan-
kelijk van de grootte van de 
bestelling.
Kim Postma woont aan IJssel-
straat 87 in IJmuiden en is be-
reikbaar via : 06-14613130.

Lingerie makkelijk thuis 
via Body’s Freedom

Optreden Joy4J� z
in de � eeschenkerĳ 

Velsen-Zuid - Zondag 20 sep-
tember belooft een heel gezelli-
ge jazzmiddag te worden in de 
Theeschenkerij in Velserbeek. 
Joy4Jazz zal van 14.30 tot 16.30 
uur optreden. Bij mooi weer is 
het optreden buiten op het ter-
ras. Joy4Jazz is een jazz-com-
bo met een groot repertoire aan 
jazz, ballads, funk en latin. De 
vijf bandleden hebben een rui-
me ervaring op feesten, recep-
ties en jazzfestivals, ook in het 
buitenland. Dit jaar waren ze 
ook weer aanwezig bij Haarlem 
Jazz. De instrumenten zijn saxo-
foon, gitaar, piano, bas, drums 
en zang. Ook het poprepertoi-
re wordt niet geschuwd. Een 
breed aanbod voor elk wat wils 

is de leidraad voor een middag 
ongecompliceerd genieten van 
muziek. De oorsprong van Joy-
4Jazz ligt bij het Delta trio, dat in 
2008 ontstond met onder meer 
Rob Poppen en Bauke Wink. 
Na korte tijd werd dit trio een 
kwartet met een muzikante op 
dwarsfl uit en toetsen en kreeg 
het de  naam Joy4Jazz.  Evert 
Breman verving de toenmalige 
bassist en nog iets later werd de 
band uitgebreid tot kwintet met 
een vibrafonist. Na een perso-
neelswisseling kwam Bart Vree-
ken met saxofoon en zang de 
band versterken en last but not 
least, maakte Robert van Bussel 
begin 2013 met z’n toetsen het 
Joy4Jazz kwintet compleet!





 
4    17 september 2015

Kom roeien bij de Stern!
IJmuiden - IJmuiden heeft 
een roeivereniging waar ie-
dereen terecht kan om de-
ze sport op een leuke manier 
te leren. Roeivereniging de 
Stern is een sportieve en ge-
zellige vereniging. 
De Stern start binnenkort 
weer met een beginners-
cursus. Je leert op een ont-
spannen manier de begin-
selen van deze uitdagende 
sport. De roeisport heeft jong 
(vanaf 12 jaar) en oud veel 
te bieden. Je bent het hele 
jaar door samen lekker bui-
ten op het water sportief be-
zig. Bij roeien gebruik je al-
le spiergroepen. Deze sport 
is geschikt voor fanatieke 

sporters, maar ook voor de 
recreant. Voor kilometervre-
ters, sprinters en mooiweer-
roeiers. Je kunt meedoen 
aan toertochten, marathons, 
wedstrijden of alleen werken 
aan je conditie.
Om te weten te komen of 
roeien een sport is die bij je 
past, kun je een kijken nemen 
op de open dag op zaterdag 
19 september van 10.00 tot 
13.00 uur. Je kunt dan, onder 
begeleiding van de instruc-
teurs een stukje roeien en de 
sfeer op de vereniging proe-
ven. Het adres is Sluiseiland 
38 (ter hoogte van de Mid-
densluis). Direct aanmelden 
kan via info@rvdestern.nl.

Bag2School met IJH
IJmuiden - IJmuider Harmo-
nie doet weer mee aan de 
Bag2school actie. Ze zamelen 
kleding en textiel in en krijgen 
hiervoor een bedrag per kilo. 
Help mee met het inzamelen 
van kleding, gordijnen, schoe-
nen en knuffels. Iedere kilo is 
geld waard.
17 november komt de vracht-
wagen van Bag2school bij de 
IJH langs om de zakken op te 
halen. Hoe meer volle zakken  
des te meer geld er in de la-
de voor de vereniging komt.  
Dus vraag iedereen om mee 
te doen. Inwoners van Velsen 
kunnen spullen brengen naar 
de IJmuider Harmonie. Tols-
duinerlaan 12 te Velsen-Zuid 

(naast de trainingsvelden van 
Telstar) op maandag, woens-
dag en vrijdagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur.
De ingezamelde kleding gaat 
naar het binnen- en buiten-
land waar mensen met de kle-
ding en spullen weer blij wor-
den gemaakt. 
Alvast bedankt voor uw hulp.  
Zaterdag 14 november kun-
nen zakken worden opge-
haald in Velsen. Bel daarvoo 
06-23566790 of spreek een 
boodschap in. Er wordt con-
tact met u opgenomen. wij ne-
men contact op. Wat er in de 
zak mag: kleding, lakens, de-
kens, gordijnen, knuffelbees-
ten, schoenen en  ceintuurs.

Open dag De Parnassia
Santpoort-Noord - Ouders 
van jonge kinderen die op zoek 
zijn naar een school voor hun 
kind, kunnen  op woensdag 23 
september vrijblijvend rond kij-
ken op de  Parnassia school.
Ouders kunnen kijken hoe 
er les wordt gegeven en de 
school verkennen. Er zijn ou-
ders van de MR (medezeggen-
schapraad) en OR (ouderraad) 
aanwezig. 
In de klassen wordt gewoon 
lesgegeven. U bent tussen 9.00 
en 11.30 uur van harte welkom 
om met uw 2- of 3-jarige zoon 
of dochter, vrij rond te kijken in 
de school.
De school werkt deels van-
uit het OGO-concept. De term 
OGO staat voor ontwikke-
lingsgericht onderwijs. Onder-
wijs waarbij betekenisvol le-
ren centraal staat. In de groe-
pen worden leer- en ontwikke-
lingsactiviteiten vormgegeven 
door lesstof thematisch aan 
te bieden. De visie van Ont-
wikkelingsgericht Onderwijs 

maakt dat de school in staat is 
om in te springen op de snel-
le ontwikkelingen en verande-
ringen in de maatschappij. De 
lesstof van de  basisvakken zo-
als rekenen, spelling, lezen en 
begrijpend lezen worden gro-
tendeels in het ochtendpro-
gramma aangeboden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van re-
ken- en taalmethodes. 
De school is een Brede School, 
na schooltijd zijn er diverse 
mogelijkheden om naast het 
reguliere aanbod meer indivi-
duele talenten te ontwikkelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de 
dansklas en creatieve en spor-
tieve activiteiten. Ouders kun-
nen hun kind voor verschillen-
de activiteiten aanmelden. Het 
aanbod is te vinden op de site 
van de school. De Parnassia is 
te vinden aan Wulverderlaan 3 
in Santpoort-Noord. 
Het team en de ouders van de 
OR en MR  zien u graag op 23 
september. Zie ook www.par-
nassia-santpoort.nl.

Eetcafé Sultan is 
eigenlijk eetpaleis

IJmuiden – Granieten vloe-
ren, natuurstenen wanden, 
luxe stoelen en banken en 
twee topkoks in de keuken. 
Dan heb je het eigenlijk niet 
meer over een eetcafé, maar 
over een paleis, een sultan 
waardig. Toch blijven ei-
genaren Samy en Nagy er 
heel gewoon onder. En dat 
is maar goed ook, want nu 
voelen wij Velsenaren ons 
ook thuis in Eetcafé Sul-
tan aan Cepheusstraat 27 in 
IJmuiden.
Daar is na de brand op 24 
maart heel hard gewerkt 
om het eetcafé om te tove-
ren tot een moderne eetge-
legenheid waar je comforta-
bel kunt genieten van een 
goed maal. Dat het eetca-
fé vier maanden dicht was 
werd als groot gemis erva-
ren. De klanten zijn weer al-
lemaal terug en hebben hun 
bewondering over de nieu-
we zaak uitgesproken. 
,,Maar ook nieuwe klan-
ten willen wij verwelkomen’’, 
zegt Nagy. Daarom zijn er 
tot eind 2015 twee leuke ac-
ties. 
Wie op zijn eigen verjaardag 
komt eten bij Eetcafé Sultan 
krijgt als jarige zijn maal-
tijd gratis en voor zijn gas-
ten krijgt hij of zij 20 pro-
cent korting op de gerech-
ten. Wel paspoort of iden-
titeitskaart meenemen na-
tuurlijk. Maar voor de niet-
jarige thuisblijvers is er ook 
korting. Op de bestelling 
(dus niet op de bezorgkos-
ten) krijg je 10 procent kor-
ting. 
Maar mensen, eigenlijk zijn 

al deze acties helemaal niet 
nodig. Samy heeft al 30 jaar 
horeca-ervaring en maakt 
samen met Nagy de lekker-
ste shoarma- en (vlees)ge-
rechten volgens eigen re-
cept. ,,Niets kant en klaar’’, 
zegt hij. ,,Alles is vers, wordt 
ter plekke bereid en volgens 
eigen receptuur gekruid. 
Het draait toch allemaal om 
kwaliteit? Die krijg je hier!’’
Wie voor het eerst komt 
wordt aangeraden te kie-
zen voor de Mixed Grill, met 
shoarma, kebab, shaslick, 
saté én biefstuk. Dan krijg je 
een heel goede indruk van 
de talenten van de koks. Er 
staat echter nog veel meer 
lekkers op de kaart, zo-
als lamskotelet of entreco-
te. Gerechten kunnen als 
broodje of als schotel (met 
patat en salade) worden 
besteld. Ook zijn er fami-
lieschotels en zogenaamde 
kiloknallers voor meer per-
sonen om de vingers bij af 
te likken. En voor de kids 
zijn er Kleine Menu’s. Geen 
vleeseter? Bestel dan eens 
de Falafelschotel, ook heer-
lijk!
Eetcafé Sultan is zeven da-
gen per week geopend van-
af 16.00 uur tot middernacht 
en in het weekend tot 2.00 
uur. In die tijd kan ook wor-
den bezorgd. Maar er is 
meer nieuws, zeer binnen-
kort gaat Eetcafé Sultan al 
vanaf 12.00 uur open, dus 
ook voor de lunch. Wanneer 
dat gebeurt wordt in deze 
krant bekend gemaakt. Zie 
ook www.eetcafesultan.nl 
of bel 0255-535180. 

Ikonen en 
braderie

Velserbroek - Op zaterdag 
26 september opent kerke-
lijk centrum Het Kruispunt 
van 10.00 tot 15.00 uur haar 
deuren voor belangstellen-
den. Er is een kleine ikonen-
tentoonstelling te bezichti-
gen. Er is verkoop van aller-
hande spullen, speelgoed, 
boeken, dvd’s, vers gebak 
en koffie. Voor de kinderen 
is er gratis schminken. Ook 
de Wereldwinkel is aanwe-
zig. Nog spullen om zelf te 
verkopen? Mail naar kruis-
punt20@gmail.com.
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Week van de 
Dementie

Velsen - Wist u dat de ziek-
te dementie hard op weg is 
om volksziekte nummer 1 
van Nederland te worden?  
Het grootste gedeelte van de 
mensen met dementie woont 
thuis. Het zijn voornamelijk 
de naasten (de mantelzor-
gers) die een groot deel van 
de zorg voor hun rekening 
nemen. Onderzoek wijst uit 
dat veel mantelzorgers zwaar 
tot ernstig belast zijn. 21 Sep-
tember is door de Wereld Ge-
zondheid Organisatie uitge-
roepen tot Wereld Alzheimer 
Dag. In en rond deze week or-
ganiseert de dementieketen 
in regio Midden-Kennemer-
land samen met de aange-
sloten leden activiteiten voor 
mensen met dementie en hun 
naasten. Aanmelden voor 
de activiteiten is niet nodig. 
Film Still Alice is op woens-
dag 23 september om 19.30 
uur in Het Terras, Terrasweg 
89 Santpoort-Noord en op 
donderdag 24 september om 
19.30 uur in De Stek, Heirweg 
2 Velsen-Noord. De lezing is 
op donderdag 24 septem-
ber, van 19.30 tot 21.00 uur 
bij Rabobank Velserbroek in 
het hoofdkantoor aan Zadel-
makerstraat 150. Aanmelden 
is wel nodig bij deze activi-
teit en kan via info@maatjez.
nl of 088-9957788. De markt-
kraam staat in IJmuiden op 
donderdag 17 september. In 
Wijkcentrum Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 Velser-
broek op dinsdag 22 septem-
ber van 14.30 tot 15.45 uur 
muziek uit uw jeugd en wel-
licht een dansje? Inloop vanaf 
14.15 uur, het eerste drank-
je is gratis. Vanaf Buurthuis 
De Brulboei wordt maandag 
21 september een wandeling 
gehouden met de gidsen van 
Beleef Oud-IJmuiden. Om 
11.00 uur is er eerst een kop-
je koffie. De activiteit duurt 
tot circa 13.00 uur.
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Donderdag 
17 september

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Vrijdag 
18 september

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Domenica strijktrio in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Dope’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
19 september

Wereldkampioenschap 
Horse boarding, op een wa-
keboard achter een paard op 
het strand van IJmuiden.
Open dag bij roeivereniging 
De Stern, Sluiseiland 38 IJmui-
den. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie 
‘Romeinen terug in Velsen.’
‘A meezing Klezmer’ in de 
Dorpskerk, Burg. Enschedé-
laan 67 Santpoort-Noord. Van 
20.00 tot 21.00 uur, kerk open 
19.30 uur. Toegang gratis, vrij-
willige bijdrage welkom.
Tribute to The Cats in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 
uur.

Zondag
20 september

Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein van 08.00 tot 
15.00 uur.

Forteiland IJmuiden ge-
opend voor publiek. Afvaarten 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur 
vanaf Kop van de Haven. Toe-
gangskaarten 12,50 euro.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Tevens TROTS markt.
Rommelmarkt in Sporthal 
De Zien in Uitgeest. Van 11.30 
tot 15.30 uur.
Open dag Hippisch Cen-
trum Velsen, Driehuizerkerk-
weg 13 Velsen-Zuid. Van 12.00 
tot 17.00 uur.
Klavierschippers en ‘t Stae-
nde Tuygh tijdens koffiecon-
cert in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie 
‘Romeinen terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Zomerconcert door talent-
volle leerlingen Conservato-
rium Amsterdam in kerkje 
Stompe Toren in Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis, collecte na afloop.
Optreden Joy4Jazz in De 
Theeschenkerij Velserbreek nr. 
3, telefoon 0255-514244. Aan-
vang 14.30 uur. Entree gratis.
Liedjes van Nederlandse 
bodem in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Beer & Bites georganiseerd 
door Restaurant Bos Kookt 
in samenwerking met Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck. Loca-
tie: Bos Kookt, Groeneweg 80 
IJmuiden. Aanvang proeverij 
16.00 uur.

Maandag
21 september

Autismecafé Velsen ‘Over-
gangen in het onderwijs, hoe 
help ik mijn kind?’. Van 19.30 
tot 22.00 uur in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Vel-
serbroek. Toegang gratis.

Dinsdag
22 september

Kledingbeurs Het Kruispunt 

van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Gratis informatie en ad-
vies bij selchtziendheid of 
blindheid door Koninklijke Vi-
sio in bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion 476. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Thema-avond jeugd AD(H)
D en verslaving georganiseerd 
door Lucertis en Brijder Jeugd, 
bij Lucertis, Leeghwaterweg 
1A Velsen-Noord. Van 19.00 
tot 21.00 uur. Deelname gratis.

Woensdag
23 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie  
‘Romeinen terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiter-
lijk de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Workshop Kunstgeschie-
denis in Bibliotheek Velsen. 
Marcella van Zanten, kunst-
geschiedenisdocent en kun-
stenaar, vertelt over het werk 
van Rembrandt. Vam 19.30 tot 
21.30 uur.
Boekpresentatie ‘Vreemd 
en Bizar’ van Piet Schelling 
in de Ichthusburcht, Fahren-
heitstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.
Open repetitieavond bij 
zanggroep Sparkle in de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227 
Velserbroek. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

Donderdag 
24 september

Stadsschouwburg Velsen: 
Van der Laan & Woe start 
tournee in Velsen. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Amy’. Aan-
vang 20.30 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Zondag 20 sep-
tember wordt op het Velser-
duinplein (achterde  Hema) de 
laatste kofferbakmarkt van dit 
seizoen georganiseerd. De kof-
ferbakmarkt zal weer vol staan 
met auto’s met goederen die 

verkocht worden aan anderen. 
De markt wordt gehouden van 
08.00 tot 15.00 uur. Deelnemen 
aan deze markt is mogelijk. De 
kosten zijn vanaf 10 euro per 
auto. Meer informatie: 0255-
518380 of 06-57539029.

Kofferbakmarkt

Rabobank Fietsdag
30 kilometer op de 

trappers voor je club
IJmond – Bijna 4000 enthou-
siastelingen van 159 verenigin-
gen en stichtingen stapten zon-
dagochtend op de fiets voor de 
Rabobank Fietsdag 2015. Sinds 
de fusie van Rabobank IJmond 
is dit de tweede Fietsdag die 
door de hele IJmond gaat. Dat 
betekent dat Uitgeestenaren 
ook eens een ijsje kunnen ha-
len bij het IJspaleis in Driehuis 
en dat de IJmuidenaren door 
de polders achter Heemskerk 
fietsen. Elke fietsende deelne-
mer verdient 12,50 euro voor 
zijn club. Het maximum aan-
tal deelnemers is 40 per ver-
eniging of stichting, dus kan er 
500 euro bij elkaar gefietst wor-
den. Of het nu is voor Wereld-
winkel Heemskerk of je voetbal-
club, voor iedereen is dat be-
drag welkom.
,,Op deze manier kunnen wij het 
budget van het Rabo Dichtbij-
Fonds eerlijk verdelen’’, vertelt 
Karin Nieuwenhuizen van Ra-
bobank IJmond. ,,Het coöpe-
ratief dividend is bestemd voor 
de samenleving, wij willen bij-
dragen aan de sociale vitaliteit. 
Daarom is na de fusie het spon-
sor- en donatiebeleid herzien. 
De Rabobank Fietsdag is geble-
ven. Verenigingen of stichtingen 
kunnen zelf beslissen waaraan 
zij het verdiende geld binnen 
hun club besteden. 
Ondertussen is iedereen lek-
ker sportief bezig. Er zijn zo’n 80 
vrijwilligers van Rabobank op 
de been in allerlei functies en 
zo ontmoeten wij onze klanten 
eens op een andere manier.’’
In verband met het grote aan-

tal deelnemers werden de start-
tijden en de startlocaties ge-
spreid. Er waren vijf start-, an-
nex stempellocaties. Bij de start 
kregen de fietsers een tas-
je met wat lekkers en uiter-
aard de route mee. De 30 kilo-
meter ging van het Telstar stadi-
on in Velsen-Zuid via pont Vel-
sen naar Beverwijk en Heems-
kerk en via Assendelft terug 
naar het zuiden en via pont Bui-
tenhuizen en Spaarnwoude en 
Velserbroek weer richting Vel-
sen-Zuid. Bij de vijf locaties, 
Golfbaan Heemskerk, boerderij 
Zorgvrij, Sporthal Beverwijk, het 
Telstar Stadion en basisschool 
De Hoeksteen was gelegenheid 
voor een sanitaire stop en een 
consumptie. Meewerkende ver-
enigingen zoals koren en EHBO 
verdienden ook een bijdrage 
voor hun vereniging. Om sfeer 
te maken werden er op de loca-
ties muziekoptredens verzorgd. 
Hilarisch was het optreden van 
cabarettrio Second Opinion bij 
pont Velsen. Twee wielrenners 
en dokter Coby probeerden 
daar fietstalent te vinden voor 
een nieuw op te zetten Rabop-
loeg. En of je nu op je elektri-
sche fiets rijdt of op je tandem, 
alle talent is welkom. Kandida-
ten werden wel onderworpen 
aan een urinetest. Anderzijds 
werden zij wel heel hartelijk uit-
gezwaaid bij de pont. En ieder-
een genoot. Het weer werkte 
zondag goed mee en zo werd er 
onder zeer prettige omstandig-
heden gesport en meteen een 
mooi clubcentje verdiend. Dat 
alles dankzij Rabobank IJmond.









Terugblik 25ste editie

‘Wat ga je hard’
Redactiemedewerker Karin 
Dekkers liep dit jaar de 25ste 
Rabobank Pierloop. Ze doet 
verslag van haar rondje over 
8,2 kilometer.

Na 2,5 jaar gedegen looptrai-
ning en wat (aan)loopjes, dacht 
ik klaar te zijn voor het bete-
re voetenwerk: mijn eerste Pier-
loop. De halve dan wel te ver-
staan, want 15 kilometer is nog 
een pier te ver.
Op 12 september heb ik dus de 
stoute (loop)schoenen aange-
trokken. Van te voren ingeschre-
ven en om twee uur ‘s middags 
zonder al te veel wachten kon ik 
mijn startnummer halen. Om half 
drie vond ik het tijd worden voor 
een lichte opwarming. Met ver-
bazing keek ik naar al die fana-
tiekelingen die sprintjes trok-
ken, rondjes renden en rekten en 
strekten. Niks voor mij, dan zou 
ik voor de start al moe zijn. Voor 
de duidelijkheid: ik ben niet een 
van de jongsten, eerder richting 
60 dan 50 jaar. Maar ik ben ook 
lang niet de oudste!  Zoonlief gaf 
me tevoren daarom sceptisch het 
advies geen twintigers in te ha-
len. ‘Zo slecht voor hun zelfver-
trouwen, mam!’ 
Toch wat zenuwachtig stond ik 
aan de start. Maar de knikkende 
knietjes waren verdwenen zodra 
de kolonne richting Stationsstraat 
ging. Kicken, dat je nu eens 
hardloopt op de weg waar je al-
tijd rijdt. De keitjes op de Drie-
huizerkerkweg vielen wat tegen. 
Achter me hoorde ik iemand kla-
gen dat ze zo moe was. ‘Nu al?’, 
dacht ik nog.  
Gezellig al die mensen op de rou-
te die je aanmoedigen. Ineens sta 
je dan al bij de waterpost op de 
Heerenduinweg. Dat valt mee, al 
4 km achter de rug. Maar stop-
pen om wat te drinken en dan 
weer in de benen valt me te-

gen. Toch doorzetten en dan be-
gin ik ineens wat lopers in te ha-
len, jong en oud. Ik ben in ie-
der geval niet de laatste. Leuk dat 
paadje langs de Heerenduinweg. 
IJmuiden centrum in en ik voel 
me goed, fijn al die verkeersrege-
laars, ik voel me veilig.
In de Marconistraat wordt ieder-
een als sportheld ontvangen. Een 
natte spons ter verfrisssing is lek-
ker. Iets verderop staat mijn broer 
Hans te juichen en te wijzen dat 
ik wel onder de douche door 
moet. Even in de achteruit, door 
het waterstraaltje en weer verder. 
‘Gaat ie goed?’ roept hij nog. ‘Ja’, 
roep ik terug zonder hijgen. 
Via via naar het begin van de 
Lange Nieuwstraat waar de 16 
kilometerlopers ons moeite-
loos inhalen. Daar loop ik ineens 
naast een jonge meid. We heb-
ben het alletwee zwaar. ‘Hoe ver 
nog?’ vraagt ze mij. ‘Een kilome-
ter, iets meer’, zeg ik. En ik moe-
dig haar nog aan. Ja, daar is een 
spandoek van Geels Meube-
len waarop staat dat het nog 900 
meter is naar de finish. Dat lijkt 
ineens wel ver. Maar al die men-
sen langs de hekken klappen en 
roepen en dat helpt enorm. Su-
pergeconcentreerd loop ik het 
laatste stuk en dan is daar toch 
ineens de finish. 
Tijd op de teller 58 minuten rond, 
maar er mogen nog wat secon-
des af want ik ben achteraan ge-
start. 
Met zware benen loop ik de me-
nigte in, krijg een flesje water en 
een tasje met het prachtige jubi-
leumboek 25 jaar Pierloop in de 
handen gedrukt. Word ik ineens 
op mijn schouder getikt. Hé die 
jongedame van de Lange Nieuw-
straat. ‘Wat liep je hard’, zegt ze. 
‘Ik kon je niet bijhouden!’ O, jee, 
toch geen twintiger he? ‘Sorry’, 
roep ik, maar daar snapt ze na-
tuurlijk niks van.

foto’s: Friso Huizinga
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Stichting OIG-IHD 
50 jaar actief in Velsen

Velsen - Op 25 september is 
het precies 50 jaar geleden 
dat de Stichting O.I.G. (Ont-
spanning Invaliden Gehan-
dicapten) werd opgericht. 
Na een bestuurlijke afsplit-
sing van de OIG, genaamd 
IHD (Invaliden- Hulpverle-
ning Dienst) zijn de bestu-
ren in het jaar 2000 na een 
fusie als Stichting OIG-IHD 
weer samen verder gegaan.

De meeste Velsenaren kennen 
de naam van de stichting door 
de tekst op de ondergrond-
se containers voor textielinza-
meling of van de opvallende 
groen-gele busjes die rondrij-
den. 
De organisatie dankt haar be-
staansrecht voor het groot-
ste deel aan de opbrengsten 
van de opgehaalde kleding 
die deels wordt gesorteerd en 
verkocht in de verkoopruim-
te aan de Industriestraat in 
IJmuiden. In deze winkel wor-
den naast kleding ook boe-
ken, fi lms, huishoudelijke ar-
tikelen, elektronica en meubi-
lair voor een klein prijsje aan-
geboden. Van deze opbrengs-
ten en donaties van particulie-
ren en instanties kan de stich-
ting met de hulp van zo’n 120 
vrijwilligers een tiental activi-
teiten en evenementen bieden 
voor mensen met een fysie-
ke en/of verstandelijke beper-
king. Tot de doelgroep behoort 
ook steeds meer de groep ou-
deren die mogelijk in een so-
ciaal isolement dreigt te ko-
men. Zeker in deze tijd van be-
zuinigingen op de zorg een be-
langrijk aandachtspunt. Daar-
naast biedt de organisatie ver-
voersmogelijkheden voor de-
genen die niet zelfstandig ge-
bruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. Dit vindt 
plaats met behulp van zeven 
busjes en een groep van meer 
dan 40 chauffeurs. De busjes 
zijn voorzien van een lift waar-

door ook vervoer van rolstoel-
gebruikers en liggend vervoer 
met behulp van een brancard 
mogelijk is. Veel andere orga-
nisaties, zoals de Zonnebloem 
en diverse verzorgingstehui-
zen, maken gebruik van de 
mogelijkheid om vervoer door 
de stichting te laten uitvoeren. 
Op dit moment staan er zo’n 
500 gasten/donateurs inge-
schreven, van wie de stich-
ting een jaarlijkse bijdrage van 
12,50 euro vraagt.
Aan het 50-jarig jubileum 
wordt op verschillende manie-
ren aandacht besteed. Er is 25 
september een receptie in De 
Abeel voor relaties en (oud-)
medewerkers van 16.00 tot 
18.00 uur. Door een systeem-
crash zijn enkele jaren geleden 
helaas de gegeven van een 
aantal oud-medewerkers ver-
loren gegaan. Omdat het be-
stuur prijs stelt op hun aan-
wezigheid worden zij verzocht 
zich aan te melden via info@
oig-ihd.nl of 0255-515133. 
Ook is er een feestmiddag in 
Stadsschouwburg Velsen voor 
alle gasten en andere geno-
digden op zaterdag 26 sep-
tember, met het duo Speel-
man en Speelman en het Sho-
workest van de IJmuider Har-
monie. Dan is er op 3 okto-
ber een jubileumdag voor al-

le medewerkers op het Fortei-
land in IJmuiden. Door Video-
FilmersVelsen is ter gelegen-
heid van dit jubileum een kor-
te documentaire over het werk 
van OIG-IHD gemaakt, die tij-
dens de receptie en feestmid-
dag wordt vertoond en moge-
lijk door RTV Seaport zal wor-
den uitgezonden.
Het is te hopen dat de stichting 
haar werk nog vele jaren zal 
kunnen voortzetten dankzij de 
Velsenaren die hun gebruikte 
kleding in de betreffende con-
tainers blijven storten. Zie ook 
de website www.oig-ihd.nl. 
Door een systeemcrash zijn 
enkele jaren geleden de naam- 
en adresgegevens van een 
groot aantal oud-medewer-
kers helaas verloren gegaan. 
Het bestuur stelt het op prijs 
als ook zij zoveel mogelijk aan-
wezig kunnen zijn op de recep-
tie van 25 september. 
Heeft u ooit deel uitgemaakt 
van dit ‘legioen’ vrijwilligers? 
Kom dan naar de receptie 
op 25 september van 16.00 
tot 18.00 uur in gebouw De 
Abeel, Abelenstraat 1 in IJmui-
den. Mocht het uzelf betreffen 
of kent u iemand die ooit voor 
de stichting heeft gewerkt laat 
het even weten via info@oig-
ihd.nl of 0255-515133 (Centra-
le Post).

Lezing rouwverwerking
Santpoort-Noord - Vroeg of 
laat krijgt iedereen te maken 
met verlies van dierbaren. 
Rouw en verdriet zijn hierop 
de reactie. Daar kunnen we 
niet omheen. Hoe het rouw-
proces verloopt is voor ie-
dereen anders. Hiervoor zijn 
geen wetmatigheden en er 
staat ook geen tijd voor zo-
als veel mensen denken, ook 
niet over hoe lang het rouw-
proces zal duren. Alice Loe-

ters persoonlijke uitvaartzorg 
organiseert hierover een in-
formatieve avond.
Pastor Fons Captijn zal op 
deze avond vanuit zijn jaren-
lange praktijkervaring met 
het begeleiden van rouwen-
den, een lezing houden over 
de verschillende aspecten 
van rouw.
De lezing wordt afgewisseld 
met gedichten. Gedichten 
kunnen raken op zielsniveau, 

kunnen herkenning geven of 
je kunt er kracht uit putten 
om verder te gaan.
De avond vindt plaats op 
woensdag 7 oktober van 
19.30 uur tot 21.30 uur in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord.
De avond is gratis en ieder-
een is van harte welkom. 
Aanmelding via mail: in-
fo@aliceloeters.nl of 0255-
517452.

Beer & Bites
IJmuiden - Zondagmiddag 
20 september organiseert 
Restaurant Bos Kookt in sa-
menwerking met Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck weer een 
heerlijke bierproeverij met 
bijpassende gerechten. 
Dat speciaal bier nog steeds 
‘hot’ is bewijst het almaar 
stijgende aantal kleine, 
brouwerijen dat vaak ge-
weldige bieren op de markt 
brengt. Vaak ontstaan uit 
hobby. 
De passie van het bierbrou-
wen willen zij graag com-
bineren met de passie voor 
koken. Hans Bos kookt acht 
gerechten die uitstekend 

passen bij de speciaal bieren 
die zorgvuldig geselecteerd 
zijn om uw smaakpapillen te 
verrassen. Wat dacht u van 
de Barista Chocolate Quad 
of de Crew Republic IPA, of 
een donkere Monks Stout? 
Dat bier ook verder kan eva-
lueren qua smaak na enkele 
jaren van rijping bewijst een 
Dubbel van Kasteel uit 2004 
wel die nu port-achtige to-
nen vertoont. 
De proeverij begint om 16.00 
uur. De toegangsprijs be-
draagt 27,50 euro per per-
soon. Reserveer nu uw 
plaats via hans@boskookt.nl 
of bel 0255-533061.

Iedereen kan zingen
Heemskerk - Iedereen kan 
zingen! Makkelijker gezegd 
dan gedaan, maar toch is het 
zo. Tijdens een 4-delige cur-
sus zangtechniek legt zang-
docente Carolien Goeman 
precies uit wat je moet doen 
en hoe je moet oefenen om 
je stem op een gezonde ma-
nier te gebruiken.
Heesheid, kriebel in je keel, 
pijn of spanning bij het zin-
gen zijn dingen die niet no-
dig zijn. Mits je weet wat je 
dan wél moet doen. De zang-
methode die gebruikt wordt 
is Complete Vocal Technique. 
Deze methode is ontwikkeld 
door de Deense Cathrine Sa-
dolin en is duidelijk en con-
creet. ,,Als we allemaal het-
zelfde instrument hebben, 
dan zouden we er ook al-
lemaal op moeten kunnen 
spelen toch?’’
CVT is een heldere, positieve 
manier om elke zanger ver-
der te helpen, ongeacht ni-
veau of stijl. Dat deze metho-
de werkt, is al vele malen be-
wezen, zowel bij beginners 
als bij professionele zangers. 
Zowel voor rock- en popzan-
gers als klassieke zangers. 
De workshop bevat uitleg 
van de werking van de stem 
en gelegenheid tot oefe-

nen met zangoefeningen en 
nummers uit de top 100. De 
lessen worden gegeven in 
Slot Assumburg in Heems-
kerk. 
De uit Santpoort afkomstige 
Carolien Goeman behaalde 
op 5 juni haar autorisatie als 
docent Complete Vocal Tech-
nique. Hiervoor studeerde zij 
3 jaar aan het Complete Vo-
cal Institute (CVI) in Kopen-
hagen. Zij geeft enkele da-
gen per week privéles, heeft 
haar eigen popkoor ‘Zingsa-
tion’ en geeft zij regelmatig 
workshops in de regio.
Zie ook www.zangschoolca-
roliengoeman.com.
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De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

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

TELSTAR ✩ NIEUWS

Nieuwe gezichten in 
selectie Witte Leeuwen
Telstar heeft Yemaro Hoog-
dorp, Damiano Schet en 
Marko Maletic toegevoegd 
aan de selectie. Michel Vonk 
krijgt daarmee zijn gewenste 
versterking in de voorhoede 
en verdediging. 
Maletic (22) wordt voor een 
seizoen gehuurd van Eredi-
visionist Excelsior Rotterdam. 
De spits kwam in het verle-
den uit het tweede elftal van 
Bundesliga club VFB Stut-
tgart, FC Oss en hij was het 
laatste seizoen actief bij Ex-
celsior Rotterdam.
Damiano Schet (25) komt 
transfervrij over en tekent 

voor één seizoen. De aan-
valler kwam in het verleden 
uit voor onder andere IJs-
selmeervogels, Rijnsburg-
seboys, RKC Waalwijk het 
Cypriotische AEK Larnaca en 
SC Cambuur Leeuwarden.
Yemaro Hoogdorp (20) komt 
ook transfervrij over en tekent 
voor één seizoen. Hij komt 
over van FC Utrecht waar zijn 
contract afliep. In het verle-
den kwam Hoogdorp uit voor 
de jeugd van AZ.
Maletic maakte maandag-
avond zijn debuut in de ver-
loren werdstrijd tegen Jong 
Ajax (4-1).

In memoriam: Han de Haan
Met grote droevenis hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van Han de Haan. 
Han overleed op 73-jarige leeftijd na een 
kort ziekbed.

Han was jarenlang een begrip bij Telstar, FC 
Lisse en het regionale amateurvoetbal. In de 
jaren ‘80 en ‘90 was hij bij Telstar betrokken 
als elftalleider en veroverde een plek in ve-
le harten. De laatste jaren nam Han de Haan 
de begeleiding van de KNVB-officials op 
zich. Han en Beppie waren altijd graag ge-
ziene gasten in het Telstar stadion.

Vrijdag, rond de thuiswedstrijd van Telstar 
tegen Fortuna Sittard, zal er uitgebreid stil 
worden gestaan bij het overlijden van Han. 
Zo zal er voor de wedstrijd een minuut ap-
plaus gevraagd worden, geheel in stijl van 
Han, en worden de familie en de selectie van 
FC Lissen uitgenodigd om de wedstrijd te 
bezoeken.

Wij hopen op deze manier Han nog een 
prachtig afscheid te geven.

SC Telstar

Telstar Thuis in de Wijk   
Playing for Success is vorig 
seizoen bij Telstar gestart 
met kinderen uit groep 7 en 
8 van het basisonderwijs. 
Inmiddels draait ook een 
eerste groep uit het voort-
gezet onderwijs. De acti-
viteiten zijn veelal gericht 
op samenwerken en ver-
groten van zelfvertrouwen 
in de WOW-omgeving van 
een voetbalstadion. Daar-
voor is naast de oosttribu-
ne een leercentrum inge-
richt (tijdens wedstrijden is 
dit een horecapunt). Zie ook 
www.playingforsuccess.nl/
ijmond

Dit voorjaar zijn op de veldjes 
in de diverse wijken weer de 
voorrondes gespeeld van de 
Telstar Street League. De jon-
gens- en meidenteams die de 
finale hebben gehaald hebben 
niet alleen goed gevoetbald, 
maar ook hun zogenaamde 

wijkbijdragen goed uitgevoerd. 
Deze finale is op 2 oktober op 
het kunstgras van het stadion, 
voorafgaande aan de wedstrijd 
van de Witte Leeuwen tegen 
FC Eindhoven. Zie www.tels-
tarstreetleague.nl

Telstar Thuis in de Wijk in-
ventariseert samen met MEE 
Noordwest of in de toekomst 
Supporters voor Supporters 
kan worden gestart. Dit pro-
ject, waarbij jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
werkervaring opdoen bij een 
lid van de Businessclub of een 
andere relatie van de club of 
stichting, is al een groot suc-
ces bij AZ. Het gaat hier om 
een werkervaringsbaan zon-
der vergoeding, bedrijven wor-
den niet verplicht om iemand 
in dienst te nemen. Daarnaast 
is er begeleiding vanuit MEE 
Noordwest-Holland.  En om 
de week komen de jongeren 

bij elkaar in het stadion, waar 
ze training krijgen van een 
maatschappelijke sportcoach. 
Zij leren bijvoorbeeld hoe ze 
moeten solliciteren, om moe-
ten gaan met collega’s en wel-
ke rechten en plichten zij op de 
werkvloer hebben. Daarnaast 
gaan de jongeren sporten. Zo 
leren ze in teams te werken en 
worden ze fitter. Zie ook www.
meenwh.nl/supvoorsup

Bent u of is uw bedrijf geïnte-
resseerd in onze projecten of 
wilt u lid worden van de Club 
van Honderd? Neem dan s.v.p. 
contact met ons op via e-mail 
info@telstarthuisindewijk.nl of 
telefoon 023 - 539 26 64. Zie 
www.telstarthuisindewijk.nl 
voor alle informatie, ons jaar-
verslag en het laatste nieuws. 
U kunt ons ook volgen via twit-
ter @Telstar_TIDW en onze di-
verse programma’s via Face-
book.

Bikinirecord in stadion
Het team van bikinirecord 
gaat een nieuwe poging 
doen in 2016. Op 3 april de-
den ze een gooi naar een re-
cord in het Guinness book of 
World Records. Helaas door 
het slechte weer vooraf haal-
den ze geen nieuw wereld 
record, maar wel degelijk 
een Nederlands record. De 
recordpoging verhuist naar 
het Telstar stadion in Velsen-
zuid. De grote steden daar 
zijn aantrekkelijk, zo zegt 
het team. Op 6 mei hopen 
ze meer dan 4000 vrouwen 
in bikini aan te laten treden. 
Door middel van inschrijvin-
gen wordt ook stichting Pink 

Ribbon gesteund waarvoor 
ze afgelopen jaar 10.000 euro 
hebben opgehaald. (foto: Arj-
en Gerritsma)
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Santpoort-Zuid - Op za-
terdag 26 september zal tij-
dens Nationale Burendag 
om 14.30 uur in deze Deka-
markt het BUUV prikbord 
voor Santpoort-Zuid in ge-
bruik worden genomen.
Iedereen wordt uitgenodigd 
om bij dit feestelijke moment 
aanwezig te zijn en kans te 
maken op één van de door de 
Dekamarkt beschikbaar ge-
stelde verrassingspakketten. 
BUUV is de buurtmarktplaats 
voor én door bewoners van 
de dorpen in de gemeen-
te Velsen. Via BUUV kan je 

andere BUUV-en ontmoe-
ten, samen iets ondernemen 
of elkaar helpen met diverse 
zaken. 
Dit kan van alles zijn: ko-
ken, gezelschap, boodschap-
pen doen, begeleiding naar 
de dokter, een klus in huis of 
tuin. Iedereen heeft wel eens 
iets te vragen en ook iets aan 
te bieden. Beter een goede 
BUUV dan een verre vriend!
Meer informatie over de 
werkwijze van BUUV of heeft 
u al iets aan te bieden of 
te vragen, zie www.ijmond.
buuv.nu.

‘A meezing Klezmer’ in 
Dorpskerk Santpoort’
Santpoort-Noord - Zater-
dag 19 september is er van 
20.00 tot 21.00 uur ‘A mee-
zing Klezmer in Santpoort’. 
Dat is de titel van een pro-
gramma met muziek, beeld 
en verhaal, waarbij je ook 
volop kunt meezingen, luiste-
ren en kijken. 
De klezmermuziek, de liede-
ren en het verhaal komen uit 
de schatkamer van de Jiddi-
sche traditie. 
Met medewerking van An-

net en Hans Boetje (piano 
en saxofoon), Antje de Wit 
(meezingen) en Otto Son-
dorp (verhaal). Kerk open 
vanaf 19.30 uur. Het pro-
gramma start om 20.00 uur.  
Toegang gratis, vrijwillige bij-
drage welkom. Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67, Sant-
poort-Noord. Dit is een acti-
viteit van Dorpskerk Dichtbij. 
Zie ook www.facebook.com/
dorspkerkdichtbij. Info: 06-
15908560.

Theaterfeest van
 de Zonnebloem  

Velsen - In verband met het 
25-jarig bestaan van Zon-
nebloem afdeling Velser-
broek wordt op 8 oktober een 
groots theaterfeest gehou-
den in Soli Muziekcentrum. 
Het mooie is dat niet alleen 
gasten uit Velserbroek maar 
uit de hele gemeente Vel-
sen zijn uitgenodigd om het 
feest mee te vieren. Er komen 
maar liefst 180 gasten.
Na de inloop met koffi e be-
gint het feest om 14.30 uur 
met actrice en verhalen-

maakster Ida van Dril. De-
ze middag vertelt zij  het ver-
haal over Merel. De oma van 
merel doet een beetje raar de 
laatste tijd. Oma is oma niet 
meer. Of juist wel? Merel be-
grijpt er niks meer van. Boos 
zit ze op de zolder van oma.
Het deel na de pauze  wordt-
verzorgd door Jan Zwanen-
burg en zijn dochter Jacque-
line. Zij zullen veel bekende 
liedjes zingen. 
De feestmiddag duurt van 
13.30 tot ongeveer 16.45 uur.  

Velserbroek - Rugbyclub the 
Smugglers uit Velserbroek or-
ganiseert in september en ok-
tober een introductieclinic. In 
deze periode leer je samen 
met enthousiaste nieuwelin-
gen op een leuke manier al-
le ins en outs van de rug-
bysport. Vanaf 22 september 
kun je op dinsdagen en vrij-
dagen vrijblijvend kennisma-
ken met de rugbysport onder 
begeleiding van ervaren trai-
ners en spelers. Ben jij 19 jaar 
of ouder en kun jij je vinden in 
een faire en sportieve team-
sport, waarbij respect voor de 
scheidsrechter, je tegenstan-
der en je teamgenoten cen-
traal staat? Denk dan eens 
aan rugby bij The Smugglers, 
een vereniging waar gezellig-
heid en sportiviteit prima sa-
men gaan. Inschrijven kan via 
www.proefrugby.nl.

Rugbyclinic

Santpoort-Zuid - Tot en 
met 2 oktober zal de ten-
toonstelling Maslowia te 
zien in ’t Brederode Huys. 
De Pyramide van Mas-
low (1943) vormt het uit-
gangspunt voor deze ex-
positie. Maslow rangschik-
te de volgens hem univer-
sele behoeften van de mens 
in een hiërarchie: van fysie-
ke behoefte (eten), naar vei-
ligheid (dak), naar sociale 
netwerken, waardering en 
maximale ontplooiing. 
Volgens zijn theorie zou de 
mens pas streven naar be-
vrediging van de behoef-
ten die in de hiërarchie ge-
plaatst staan nadat eerst 
aan de lager geplaatste be-
hoeften is voldaan. Nora van 
Klingeren en Yvonne Sterk-
Houtman verbeelden de vijf 
stappen van deze pyramide 
in hun eigen techniek. Voor 
Yvonne zijn dit olieverfschil-
derijen en pasteltekenin-
gen, voor Nora is dit ge-
schilderde zijde en wol. 
De werken spelen op elkaar 
in. Voor de laatste stap van 

de pyramide hebben zij één 
gezamenlijk werk gemaakt, 
nl. ‘Loslaten’. Het is een bij-
zonder en kleurrijk geheel: 
MASLOWIA, 5 stappen 40 
werken. Adres: ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201. Bezichtigingstij-
den: dinsdag 13.30-16.00 
uur en op afspraak via 023-
5381999.

Tentoonstelling in
‘t Brederode Huys

Autismecafé Velsen
Overgangen onderwijs, 
hoe help ik mijn kind?
Velserbroek - In het Autis-
mecafé wordt op maandag-
avond 21 september gespro-
ken over ‘Overgangen in het 
onderwijs, hoe help ik mijn 
kind?’De overgang van (spe-
ciaal) basisonderwijs naar 
(speciaal) voortgezet onder-
wijs is een belangrijke stap in 
de schoolloopbaan van een 
kind. Voor een kind met au-
tisme kan dit schakelmoment 
om meer specifi eke aan-
dacht, zorg en extra alertheid 
vragen. 
Naast de bovengenoemde 
overgang zijn er vaak nog 
veel meer ‘kleine en grote 
(onverwachte) schakelmo-
menten’ tijdens de school-
loopbaan van een kind met 
autisme. Zo is voor de een 
de kleuterklas een grote 
stap, voor de ander groep 8 
en voor weer anderen zijn de 
grote schakelmomenten van 
bo-vo of vo naar mbo-hbo 
een uitdaging. 
Deze avond gaat gespreks-

leidster Mariska Krab in ge-
sprek met Inge Verstraete 
(deskundige op het gebied 
van leren & gedrag en au-
tismespecialist in het voort-
gezet onderwijs) over moge-
lijkheden om je kind te hel-
pen en te begeleiden bij deze 
schakelmomenten. Zo wor-
den er bijvoorbeeld handvat-
ten gegeven over het voeren 
van een gesprek met school.
Er is gelegenheid voor bezoe-
kers om vragen te stellen en 
om persoonlijke ervaringen 
te delen.
De avond is bedoeld voor 
ouders, familieleden en an-
dere belangstellenden. Da-
tum: maandag 21 septem-
ber, van 19.30 tot 22.00 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur. Van 
21.30 tot 22.00 uur informeel 
samenzijn. Plaats: De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227 te 
Velserbroek. De toegang is 
gratis. Voor vragen: contact-
persoon Tamara: velsen@au-
tismecafe.nl.

Nieuwe Buren-
buitendag

Velserbroek - Op 26 sep-
tember zijn alle inwoners 
van Velserbroek welkom op 
de Burenbuitendag. Deelna-
me aan de speelmiddag, voor 
jong en oud, van 0 tot 100+ 
jaar, is gratis. Drinken voor de 
kinderen is aanwezig, maar 
voor de ouderen gaan ze de 
‘American way’. Dus neem je 
eigen (kan) koffi e/ thee mee 
en/of eventueel een rol koek 
voor een gezellige middag. 
Van 2007 tot en met 2014 was 
het plein aan de Johanna 
Westerdijkstraat het boeg-
beeld voor de Nationale Bui-
tenspeeldag in Velserbroek. 
Alle kinderen vanaf vier jaar 
konden die dag een dag vol 
met spelletjes en plezier be-
leven. De organisatoren von-
den het na acht jaar van en-
thousiaste inzet tijd voor een 
frisse wind. Dit jaar hebben 
een paar ouders contact ge-
zocht met de Dorpsvereni-
ging Velserbroek en hebben 
zij hun ideeën gebundeld en 
is er gekozen voor een Buren-
buitendag. Dus heb je zin in 
boogschieten, waterballon-
nenpret, fi etsbanden gooi-
en, blikgooien, spijker slaan 
en nog veel meer leuks, dan 
verwelkomen ze je graag op 
26 september. De organisa-
tie is in handen van Commis-
sie Burenbuitendag & Dorps-
vereniging Velserbroek. Wil 
je meehelpen om de Buren-
buitendag tot een grandioos 
succes te maken? Alle hulp is 
welkom. Mail naar burenbui-
tendag@outlook.com je ge-
gevens en er wordt contact 
met je opgenomen. Zie ook 
www.facebook.com/buren-
buitendagvelserbroek.

www. .nl

www. .nl



Velserbroek - Woensdag 9 
september is de bridgecom-
petitie weer gestart in het 
Polderhuis in Velserbroek. 
Spannende, leuke, moeilij-
ke en makkelijke spellen lig-
gen weer wekelijks op ta-
fel om door de bridgepa-
ren goed te worden gebo-
den en afgespeeld. In februa-
ri 2016 wordt alweer het vijf-
de lustrum van de club ge-
vierd met een groot feest en 
in het voorjaar gaan zij weer 
een weekend ergens anders 
bridgen. De locaties zijn ech-
ter nog niet bekend. Bridge-
vereniging Velserbroek speelt 
op woensdag van 19.30 tot 
23.00 uur. Er is nog plek voor 
leden, zowel in de A-lijn als 
de B-lijn. Kunt u niet bridgen, 
maar wilt u dat wel leren, dan 
kunnen ze met enkele paren 
een C-lijn starten waarin u dit 
mooie spel kunt leren spelen. 
Voor meer informatie kunt u 
een email sturen naar bvvel-
serbroek@hotmail.com, maar 
natuurlijk kunt u ook langs-
komen in het Polderhuis op 
de woensdagavond om on-
geveer 19.00 uur. 

Bridgeseizoen 
Velserbroek 

van start

Pinkenweekend 
rondom de Naaldkerk

Santpoort-Noord - In het ka-
der van het pinkenweekend 
2015 wordt zaterdag 10 ok-
tober van 09.00 tot 14.00 uur 
rond de Naaldkerk in Sant-
poort een Agrarische,–Biolo-
gische,- en Curiosamarkt ge-
houden. Voor deze markt zijn 
nog marktkramen te huur. De 
huur voor een kraam bedraagt 
25 euro. Het pinkencomité van 
de Naaldkerk organiseert het 
pinkenweekend voor de 82ste 
keer. Rond de kerk worden 
ongeveer dertig kramen neer-
gezet. Bij de speciale ‘kerk-

kramen’ komt de opbrengst 
rechtstreeks ten goede aan 
het onderhoud van het kerk-
gebouw. Er blijft altijd geld no-
dig om de kerk in goede staat 
te behouden voor de komen-
de generaties. 
Wie belangstelling voor een 
kraam heeft kan zijn of haar 
naam, adres en telefoonnum-
mer doorgeven via het Ol-
vab@hios.nl (geef daarbij aan 
wat je wilt gaan verkopen) of 
Job Schoorl 06-10891029. De 
Naaldkerk is te vinden aan de 
Frans Netscherlaan 12.

‘t Mosterdzaadje
Domenica strijktrio en 
het Nederlandse lied 
Santpoort-Noord - Het be-
faamde Domenica strijktrio 
voert op vrijdag 18 septem-
ber om 20.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje het programma 
‘Ontluikende Romantiek’ uit 
met werk van Boccherini, 
Beethoven en Schubert.
Drie componisten die vanuit 
de klassieke traditie zich ont-
wikkelen naar de Romantiek. 
Op zondag 20 september 
om 15.00 uur presenteren in 
‘t Mosterdzaadje Pieternel 
Brummelkamp, Frans Mal-

schaert en Kristine Teeuwen 
een programma met pareltjes 
uit het aanbod Nederlandsta-
lige liedjes geschreven door 
o.a. Jules de Corte, Ramses 
Shaffy, Toon Hermans, Harrie 
Bannink en andere meesters 
van het Nederlandse lied. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Van-
af een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Rozenbeek gaat de lucht in
Velserbroek - Een primeur 
voor de kinderen van groep 
8 van de Rozenbeek. De leer-
lingen krijgen de kans om te 
gaan zweefvliegen en daar 
wordt veel gehoor aan ge-
geven. Een unieke kans om 
dit spektakel mee te maken 
wordt geboden door een sa-
menwerking tussen de Rozen-
beek en Techno Challenge. 
De leerlingen doorlopen in 
de ochtend bij de TataSteel 
Academy onder leiding van 
Ed Stoete een lesprogramma. 
Daar leren ze alles over ther-
miek en dus hoe het kan dat 
een zweefvliegtuig kan blij-
ven zweven. Na een leerza-
me ochtend gaat het dan ge-

beuren. Bij de Zweefvlieg Club 
in Noordwijk staat een heus 
vliegtuig op ze te wachten. Sa-
men met een ervaren vlieger 
gaan ze de lucht in. Vast ge-
koppeld aan een lier worden 
ze in drie seconde tijd de lucht 
in getrokken en dan maar ho-
pen op een goede thermiek. 
De snelheid ligt al  snel op 100 
km/u. 
De één heeft nog meer mazzel 
dan de ander en blijft wel een 
kwartier in de lucht. 
De glimlach die op de gezich-
ten van de kinderen staat na 
de landing is goud waard. Een 
onvergetelijke ervaring voor 
de leerlingen van de Rozen-
beek.

LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i jMaarschalk
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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IJmuiden - ,,Het leek mij ge-
weldig om mijn sportresulta-
ten, enthousiasme over spor-
ten en uitdagingen op ge-
bied van voeding met an-
dere vrouwen te delen. Sa-
men werken aan ons doel’’, 
legt Bo Stokman eigenares-
se van kledingwinkel Bij Bo 
uit. ,,Ik heb Floor een aantal 
jaar geleden leren kennen en 
zij kan mij enorm veel leren 
maar ook heel goed motive-
ren. Ik vind haar trainingen 
uitdagend en die laten mij 
het meeste groeien.’’
Floor is personal trainer en 
coach, en daarnaast eigena-
resse van de WODbox IJmui-
den (lees meer over Floor op 
www.floorkok-pt.nl). Deze 
twee jonge onderneemsters 
zijn na brainstormen samen 
tot de Sport & Health Chal-
lenge gekomen. De challen-
ge duurt 6 weken, waarin je 
twee keer per week onder 

begeleiding van Floor traint. 
Je wordt aan het begin en 
het einde van de challenge 
professioneel gemeten, zo-
dat je resultaten zichtbaar 
worden! Daarnaast word je 
gemotiveerd via een beslo-
ten groep op Facebook en 
krijg je een sport t-shirt van 
Nike ter waarde van 30 eu-
ro. Naast het keihard trainen 
zijn er drie goed verzorgde 
bijeenkomsten Bij Bo in de 
winkel: Meet the Group, Alles 
over voeding en als afsluiter 
Borrelen Bij Bo. De challen-
ge wordt op zaterdag 14 no-
vember afgesloten met een 
uitdagende wedstrijd waarbij 
geweldige prijzen gewonnen 
kunnen worden. Het pakket 
kost 20 euro per week. 
Wil je meer info of je aan-
melden voor deze challen-
ge? Mail dan naar info@bij-
bo.nl. Er is een beperkt aan-
tal plekken.

Powered by Floor Kok

Sport & Health 
Challenge Bij Bo 

Strawberries verliest bij 
terugkeer in 2e klasse
Driehuis - Teleurgestelde 
gezichten waren volop zicht-
baar op het terras na afloop 
van Strawberries-Terriërs. 
Afgelopen zondag verliep 
de terugkeer van het eerste 
mannenteam van de club uit 
Driehuis in de tweede klas-
se niet zoals gepland. Terriërs 
was de aardbeien met een 
2-3 overwinning te machtig.
Strawberries mocht de han-
den na tien minuten goed 
dichtknijpen. Op dat moment 
stond het al 0-1 voor de be-
zoekers uit Heiloo (na twee 
minuten werd er gescoord) 
en Strawberries had niets te 
vertellen. De promovendus 
moest duidelijk wennen aan 
het hogere, snelle niveau en 
had moeite om in het spel te 
komen. 
Gelukkig voor het team van 
trainer Axel Wessels hadden 
de voorhoedespelers van Ter-
riërs het vizier niet helemaal 
op scherp staan en boven-
dien stond keeper Wouter 
Rempt als vanouds ijzersterk 
te keepen. Terwijl de thee-
pauze in zicht kwam kreeg 
Strawberries meer grip op de 
wedstrijd. De eerste de beste 
strafcorner van de thuisploeg 
was een prooi voor topschut-
ter Erik van den Berg. In de 

voorbereiding op dit seizoen 
liep de corner ook al voor-
treffelijk. 
In de tweede helft was Straw-
berries wat meer te zien op 
de helft van de tegenstander, 
maar niet meer dan dat. Terri-
ers was gewoonweg beter en 
bovendien heeft de ploeg, die 
vorig seizoen als middenmo-
ter eindigde, de beschikking 
over meer ervaring. Weinig 
kansen waren voor de Straw-
berries-aanvallers besteed 
en aan de andere kant moest 
keeper Rempt toch nog twee 
keer de bal uit het net vissen. 
Drie slechte minuten voor 
Strawberries zorgden voor 
de nederlaag, al wist Sander 
Joustra vijf minuten voor tijd 
nog even de spanning terug 
te brengen in de wedstrijd. 
Mocht de gelijkmaker vlak 
voor tijd zijn gevallen, dan 
was dit onterecht geweest. 
Komende zondag staat met-
een een mooie wedstrijd op 
het programma, namelijk de 
Kennemerland Derby. De 
roodhemden gaan dan op 
bezoek bij buurman Haarlem. 
Deze degradant uit de eerste 
klasse heeft afgelopen zon-
dag van de andere promo-
vendus, Purmerend, met 4-3 
verloren. (Finn van Leeuwen)

IJmuiden - Op dinsdag 29 
september geeft Duikteam 
IJmond een speciale duikles 
voor mensen die willen probe-
ren wat het is om te sportdui-
ken. Tijdens de proefles krijgt 
iedere cursist een eigen duik-
fles op de rug in zwembad de 
Heerenduinen. Onder begelei-
ding van een persoonlijke in-
structeur wordt de cursist stap 
voor stap mee de diepte in ge-
nomen. Duikteam IJmond is 
een duikvereniging uit IJmui-
den zonder winstkenmerk. 
Daarom wordt de proefles dui-
ken kosteloos aangeboden aan 
de mensen die overwegen met 
het duiken te beginnen. Meer 
informatie en inschrijven voor 
de proefles duiken kan op de 
website van Duikteam IJmond 
op www.dty.nl.

Proefles 
duiken

IJmuiden - Op zaterdag 
26 en zondag 27 september 
houdt Wandelsportvereni-
ging De Kennemer Jagers uit 
IJmuiden weer haar jaarlijk-
se Jan Jansen wandeltocht. 
Jan Jansen was oud-voor-
zitter van deze vereniging en 
jarenlang vrijwilliger en naar 
hem is deze wandeltocht dan 
ook vernoemd. De te lopen 
afstanden zijn 5, 10, 15, en 
25 kilometer. De 5 kilometer 
gaat richting Oud-Velsen en 
de overige afstanden gaan 
richting Recreatiegebied 
Spaarnwoude en via diver-
se kernen van de gemeente 
Velsen weer terug naar het 
startlokaal. Vanuit zalencen-
trum Velserduin aan het Vel-
serduinplein 3-5 in IJmuiden 
kan er gestart worden tus-
sen 10.00 uur en 13.00 uur. 
Het startlokaal sluit om 17.00 
uur. Tegenover het startlo-
kaal is er ruime gelegenheid 
om de auto te parkeren. Voor 
informatie: mevrouw Koster 
via 0255–530640 of kijk op  
wsvdekennemerjagers.nl.

Jan Jansen 
wandeltocht

Fonds verstandelijk gehandicapten

Collectanten gezocht

Regio - Fonds verstandelijk 
gehandicapten houdt van 28 
september tot en met 3 okto-
ber hun collecteweek. Fonds 
verstandelijk gehandicap-

ten vergroot de wereld van 
mensen met een verstande-
lijke beperking. Zo helpt het 
Fonds met aangepaste mate-
rialen voor gemeenschappe-
lijke woonruimten, maneges, 
zorgboerderijen en speeltui-
nen in de buurt, aangepas-
te speelmaterialen voor kin-
deren met een beperking of 
een aangepaste schoolreis. 
Uw bijdrage telt! Het Fonds 
zoekt in Velsen  nog collec-
tanten. Wilt u een kleine in-
spanning doen voor een 
goed doel, neem dan con-
tact op met Willy van Nes-
te, vanneste@ziggo.nl, te-
lefoon 023-7850025 of 06-
26575453, www.fondsver-
standelijkgehandicapten.nl/
collecte. 

Kunstgeschiedenis 
bij Bibliotheek Velsen

IJmuiden - Op woensdag 23 
september men van 19.30 tot 
21.30 uur weer een workshop 
Kunstgeschiedenis volgen bij 
Bibliotheek Velsen! 
Marcella van Zanten, kunst-
geschiedenisdocent en kun-
stenaar, vertelt over het werk 
van Rembrandt en zijn in-
vloed op schilders zoals Van 
Gogh.
Daarbij gaat Marcella sa-
men met de deelnemers op 

zoek naar het antwoord op 
talloze vragen. Waarom intri-
geert de Nachtwacht zoveel 
mensen? Hoe werden ande-
re groepsportretten geschil-
derd? Waarom zijn die min-
der beroemd?
Het belooft een inspirerende 
avond te worden! De kosten 
bedragen 15 euro voor leden, 
17,50 euro voor niet-leden.
Schrijf je in via bibliotheek-
velsen.nl.
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IJmuiden - Het eerste elf-
tal van VV IJmuiden wist 
afgelopen zaterdag ook zijn 
tweede competitiewedstrijd 
met een overwinning af te 
sluiten. Op  bezoek bij het 
Amsterdamse Vlug & Vaar-
dig was de ploeg van trai-
ner Rick van Amersfoort 
met 2-4 te sterk voor de te-
genstander. De doelpun-
ten aan IJmuidenzijde wer-
den gemaakt door Fabian 
Roozen, Mitchel Post, Kay 
Brouwer en Alberto van 
den Bos. Ook het tweede 
team van IJmuiden is goed 
begonnen aan de compe-
titie, na de 1-9 zege in en 
tegen Volendam staat het 
team op doelsaldo boven-
aan in de reserve twee-
de klasse. Het derde selec-
tie elftal kon de sterke start 
van vorige week geen ver-
volg geven en verloor op 
eigen veld van het tweede 
van SV Overbos. De meiden 
van de E1 verloren hun eer-
ste wedstrijd, terwijl de B 
en C meiden junioren ble-
ven steken op een gelijk-
spel. Bij de senioren wisten 
de mannen van het zeven-
de, negende en tiende de 
openingswedstrijd te win-
nen. Ook de veteranen zet-
ten hun kampioensaspira-
ties kracht bij door knap te 
winnen op bezoek bij Scho-
ten. Zaterdag 19 september 
speelt het vlaggenschip te-
gen het eveneens onge-
slagen SV Zandvoort. Om 
14.30 uur zal worden afge-
trapt. Zie ook www.vvijmui-
den.nl

VV IJmuiden 
leeft!

RKVV Velsen aan kop
Driehuis - De eerste vijf mi-
nuten zag het er allemaal pri-
ma uit bij de bezoekers, maar 
al snel had Velsen het spel 
van Den Helder onder con-
trole en ontstonden er kan-
sen voor het Helderse doel.  
Patrick Castricum, Martin 
Wal en Henk Swier hadden 
echter nog moeite met het 
scherpstellen van het vizier.
Na twintig minuten was het 
wel raak. Een aanval van 
Den Helder werd afgeslagen 
en de bal werd direct diep 
gespeeld op bikkelaar Pa-
trick Castricum. Een prach-
tige steekbal op Henk Swier 
en de 1-0 stond op het sco-
rebord. Aan de andere kant 
combineerde het technisch 
vaardige Den Helder knap 
tot iets over de midden-
lijn maar stuitte dan steeds 
weer op de defensie van Vel-
sen. Twee schoten vanuit de 
tweede linie waren het eni-
ge gevaar voor rust, maar de-
ze werden uitstekend gepa-
reerd door doelman Sander 
van der Lugt.
Ook na de thee werd Den 
Helder vroegtijdig vast gezet 
en met succes want binnen 

een minuut . bediende Don-
nie Koning fraai vanaf rechts 
Eric Metgod: 2-0. Even later 
rondde Henk Swier in samen-
werking met Erik fraai af in de 
verre hoek: 3-0. Bij een uitval 
deed Den Helder iets terug 
: een van richting veranderd 
schot maakte Sander kans-
loos. 3-1. Twee minuten na 
de tegentreffer haalde aan-
voerder Ivar Waard Patrick 
Castricum onderuit waarna 
hij met rood moest vertrek-
ken. Donny Koning benutte 
de strafschop: 4-1. De wed-
strijd was gespeeld en als 
Velsen in de laatste twintig 
minuten nog wat zorgvuldi-
ger was geweest had het een 
monsterscore kunnen wor-
den. Toch kwam er nog een 
doelpuntje bij. Angelo Beck 
stuurde de mee opgekomen 
Michiel de la Mar de diepte 
in en zijn voorzet kwam op 
het hoofd van Henk Swier die 
zijn derde doelpunt liet aan-
tekenen: 5-1.
Volgende week medekoplo-
per West Frisia, dus dat kan 
weer spektakel worden. Bij 
winst kan Velsen de koppo-
sitie stevig in handen nemen.

Stormvogels
steunt Stichting Vienna

IJmuiden - Het bestuur van 
IJVV Stormvogels en Ri-
chard Weber van Eurokozijn 
in IJmuiden zijn trots dat zij 
hun samenwerking kunnen 
aankondigen. Een unieke 
samenwerking is daarmee 
een feit, want niet het lo-
go van Eurokozijn, maar dat 
van Stichting Vienna zal pro-
minent het shirt van Storm-
vogels Zaterdag 1 sieren. 
Het IJmuidense kunststof 
kozijnen bedrijf stelt de be-
schikbare ruimte graag be-
schikbaar. Stichting Vienna 
biedt mensen met een be-
perking namelijk de moge-
lijkheid om paard te rijden. 
Elvira Wesseling uit IJmui-
den had ooit een droom om 
kinderen met een beperking 
het paardrijden te laten er-
varen. Via de stichting Vien-
na wordt haar droom wer-
kelijkheid. Dankzij de speci-
aal opgeleide instructeurs en 
de vele hulpmiddelen is het 
voor gehandicapten moge-
lijk de ontspannende en the-
rapeutische werking van het 
paardrijden te ervaren. Op 
een speelse wijze worden tal 
van aspecten van lichamelijk, 
verstandelijk of sociaal func-
tioneren bij de ruiters be-
vorderd en wordt de eigen-
waarde sterk verbeterd. Een 
geweldig initiatief dat breed 
gesteund wordt. Stichting 
Vienna is zeer gedreven en 
professioneel. 
Een mooie combinatie die 
ook prima aansluit bij de ge-

drevenheid en professiona-
liteit van IJVV Stormvogels. 
Gekwalifi ceerde medewer-
kers/spelersmet een drive 
die plezier en voldoening ha-
len uit het uitoefenen van 
hun vak en/of hobby en hier 
ook voor staan. Stormvogels 
zaterdag 1 timmert net als 
de Stichting Vienna, aan de 
weg. Na het kampioenschap 
van vorig seizoen is men nu 
van plan een woordje mee te 
spreken in de derde klasse. 
Stormvogels laat zien dat het 
ook met de zaterdag ambitie 
heeft om vooruit te komen. 
Het aantrekken van trainer 
Marco Adema en het verjon-
gen en verbreden  van de za-
terdagselectie is daar al een 
mooi voorbeeld van. 
De samenwerking met Euro-
kozijn en de Stichting Vienna 
versterkt dit nog eens. Een 
mooie sponsorrelatie met 
een prachtig doel, het ver-
groten en verbeteren van de 
prestaties en het plezier van 
beide organisaties! Als leve-
rancier de mooiste kunststof 
kozijnen met de beste mon-
tage gelooft Eurokozijn in 
duurzame relaties en heeft 
daarom de intentie om de 
komende vijf jaar met Storm-
vogels en Stichting Vienna in 
zee te gaan
Er wordt een zeer succes-
volle samenwerkingsperiode 
verwacht, daar staat de kwa-
liteit van Eurokozijn, Stich-
ting Vienna en IJVV Storm-
vogels garant voor. 

Stormvogels niet verder dan remise
IJmuiden - Zowel de zon-
dag- als de zaterdagselec-
tie van Stormvogels is afge-
lopen weekend respectieve-
lijk tegen De Kennemers als 
tegen VVC uit Nieuw-Vennep 
niet verder gekomen dan een 
remise.
Stormvogels zondag stond 
binnen 17 minuten achter op 
De Kennemers doordat de 
scheidsrechter ten onrech-
te een strafschop (hands) 
aan de Beverwijkers gaf. Voor 
Mike Adrichem mooi de ge-
legenheid vanaf 11 meter zijn 
broer Danny het nakijken te 
geven, 0-1.

Elf minuten later was de stand 
weer gelijk, want na een vor-
zet van Yves Wirjosemito wist 
Etkin Zivkara met zijn hoofd te 
scoren, 1-1.
Terwijl de IJmuidense verde-
digers nog met een feestje 
bezig waren, slaagde De Ken-
nemers vanaf de aftrap door 
toedoen van Frank Commis-
saris er opnieuw in een voor-
sprong te nemen, 1-2. Maar 
Stormvogels toonde opnieuw 
veerkracht, want 11 minu-
ten later ontving Zivkara een 
dieptepass van Wirjosemito, 
omspeelde vervolgens doel-
man Mark Veen en schoot 

de bal in een leeg doel, 2-2. 
Het mooiste doelpunt van de-
ze IJmond-derby kwam op 
naam van Stormvogels-mid-
denvelder Bastiaan Scholten. 
Vanaf 45 meter zag hij doel-
man Veen ver voor zijn doellijn 
staan en met een mooi gericht 
afstandsschot vloog de bal via 
de kruising het net in, 3-2.
De tweede helft zakte het 
spelpeil aan beide kanten weg 
vooral nadat De Kennemers 
door een kopbal van Mo Em-
rane op gelijke hoogte kwam, 
3-3. Na deze gelijkmaker gin-
gen beide ploegen voorzich-
tiger spelen en de paar ge-

creëerde kansen werden een 
prooi voor beide doelman-
nen. Gezien het spel aan bei-
de kanten een terecht gelijk 
spel. Zondag gaat de equipe 
van trainer Jeroen Kroes naar 
Zuid-Scharwoude om aldaar 
aan te treden tegen LSVV.

Doordat de eerste wedstrijd 
afgelast werd, had Stormvo-
gels zaterdag op sportpark 
Zeewijk de ouverture van het 
seizoen 2015-2016 tegen VVC 
uit Nieuw-Vennep. De wed-
strijd eindigde in een gelijk-
spel. 
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IJmuiden - Zondag 6 septem-
ber was de aftrap van de spon-
soring en de rally voor het goe-
de doel, het KWF. Peter en 
Dennis Uijtendaal uit IJmui-
den gaan namelijk op 2 janua-
ri 2016 meerijden met de Scan-
CoveryTrial naar de Noordkaap.
Het is de bedoeling dat deze 
rally in één week tijd verreden 
wordt. Er doen 75 teams mee 
en ieder team rijdt voor een 
goed doel, ook de ScanCove-
ryTrial rijdt voor goede doelen. 
Aangezien er bij Peter eind vo-
rig jaar prostaatkanker is ge-
constateerd, was de keuze voor 
het KWF snel gemaakt. Om 
geld bij elkaar te krijgen voor 
de sponsoring van het goede 
doel werd er op 6  september 
een loterij voor familie en vrien-
den gehouden.
Er werden prijzen verloot die 
beschikbaar waren gesteld 
door ondernemers uit IJmuiden 

en Velserbroek. De hoofdprijs, 
een mooie fi ets, werd aange-
boden door The Bike Guru en 
een echt rallyhorloge door Ju-
welier Ris. Zo deed ook Patrick 
van Keulen mee met een aan-
trekkelijke waardebon. DNM 
Schoutenmode, Multimate, 
IJzerhandel Ron Stals, Swier 
sleutel- en hakkenbar, Korf Ca-
tering en nog vele andere on-
dernemers leverden leuke prij-
zen voor de loterij.
Peter en Dennis laten weten dat 
de opbrengst voor KWF  ruim 
1.600 euro is en zijn hier heel 
blij mee. Ze hopen nog meer 
donaties binnen te halen voor 
het KWF. Iedereen verdient een 
morgen, toch? Door het spon-
soren van de actie helpt u mis-
schien uzelf. Zie http://www.
scanct.nl of https://acties.kwf.
nl/7000kmrijdenvoorhetkwf. 
Zie ook www.facebook.com/
Sisuteam34.

Slechtziend? 
Informatie 
en advies

Velserbroek - Gaat u slech-
ter zien? Dinsdag 22 september 
geeft Koninklijke Visio in de bi-
bliotheekvestiging aan de Maan 
Bastion 476 van 14.00 tot 16.00 
uur gratis informatie en advies 
bij slechtziendheid of blindheid. 
Tijdens dit inloopspreekuur 
kunt u ook allerlei hulpmidde-
len op het gebied van vergro-
ting en verlichting (bij lezen erg 
belangrijk), mobiliteit, commu-
nicatie en verzorging uitprobe-
ren. Meer info: www.visio.org.

Jaarmarkt Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Voor de 48ste 
keer vindt op zaterdag 26 sep-
tember rond de Engelmundus-
kerk de jaarmarkt Oud-Velsen 
plaats. 
De organisatie is er in geslaagd 
om naast een aantal zeer ver-
trouwde elementen ook enkele 
nieuwe toe te voegen. Zo is er 
voor het eerst een cultureel po-
dium waarop maarliefst twaalf 
koren, orkesten en muziekthe-
atergroepen van zich laten ho-
ren. De presentatie is in han-
den van de Velser Gemeen-
schap. In de kerk is een foto-
wedstrijd. Bezoekers kunnen 
een stem uit brengen op foto’s 
die gemaakt zijn tijdens Sail 
2015. Zowel de fotograaf als 
de stemmer kan hiermee een 
prijs winnen! Speciaal voor de-
ze dag is er in de kerk een bij-
zonder object gemaakt om een 
kaarsje aan te steken of een 

gedachte of wens achter te la-
ten. Ook in de kerk is live-mu-
ziek, maar passend bij de sfeer 
van de ruimte is de muziek me-
ditatief en verstillend. Buiten is 
het des te rumoeriger bij het 
rad van avontuur, de vele kra-
men met broodjes worst of ha-
ring, taart en cake, boeken en 
curiosa. De opbrengst van de-
ze ‘kerkkramen’ komt ten goe-
de aan het kerkgebouw. 
De oudste delen van de En-
gelmunduskerk gaan terug tot 
de 13e eeuw. Enkele jaren ge-
leden is de kerk grondig ge-
restaureerd. Toch blijft er altijd 
geld nodig om het gebouw in 
goede staat te behouden voor 
de komende generaties Velse-
naren.
De jaarmarkt is van 10.00 tot 16 
uur. De offi ciële opening wordt 
dit jaar gedaan door wethou-
der Arjen Verkaik. 

Boekpresentatie 
‘Vreemd en 

Bizar’
IJmuiden - Woensdagavond 
23 september bespreekt de 
bekende predikant en publi-
cist Piet Schelling zijn nieuw-
ste boek getiteld: ‘Vreemd 
en Bizar’. Plaats van samen-
komst is de Ichthusburcht 
aan de Fahrenheitstraat. De 
avond begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Piet 
Schelling zal vertellen hoe 
je aan het begin van de 21e 
eeuw weerbarstige, vreem-
de en bizarre bijbelverhalen 
zou kunnen lezen en actueel 
zou kunnen maken. Het boek 
is op deze avond verkrijg-
baar. Verdere inlichtingen: 
Kees Lous, tel. 0255-524473 
of email: shiprev@hetnet.nl.

Getuigenoproep 
mishandeling Velserbroek
Velserbroek - De recher-
che is druk bezig met het on-
derzoek naar de mishande-
ling van de 43-jarige man uit 
Velserbroek afgelopen zater-
dagavond op de Galle Pro-
menade.
Aangifte is opgenomen, ca-
merabeelden worden uitge-
keken, buurtonderzoek is ge-
houden en de politie heeft 
twee verklaringen opgeno-
men van getuigen. 
De politie is echter nog 
steeds op zoek naar mensen 
die meer informatie hebben 
over de personen die de mis-
handeling zouden hebben 
gepleegd.
Een 43-jarige inwoner van 
Velserbroek wilde zaterdag-
avond een groep jongeren 
wegjagen die voor overlast 
zou zorgen. Om deze jonge-
ren schrik aan te jagen, nam 
hij een koevoet mee. Deze 

koevoet werd echter van de 
man afgepakt en vervolgens 
werd hij belaagd door meer-
dere personen in de leeftijd 
van 18 tot 20 jaar. De man 
werd ook met de koevoet ge-
slagen en liep letsel op aan 
zijn been, hoofd en lichaam. 
Buurtbewoners schoten de 
Velserbroeker te hulp en bel-
den de politie. Toen de poli-
tie arriveerde, bleek de groep 
verdwenen. De politie heeft 
een ambulance laten ko-
men voor de Velserbroeker. 
De man werd door de ambu-
lance meegenomen naar het 
ziekenhuis voor behandeling 
aan zijn verwondingen.
De politie is nog steeds op 
zoek naar mensen die in-
formatie hebben over dit in-
cident en zich nog niet ge-
meld hebben. Melden kan 
via 0900-8844 of 0800-7000 
(anoniem).

Velsen-Noord - Wilt u aan 
Wijkplatform Velsen-Noord 
laten weten hoe prettig het 
wonen is in Velsen-Noord 
of misschien wat u dwars zit 
over de leefbaarheid in de-
ze wijk? Dat kan alleen de-
ze week nog via de enquê-
te Leefbaarheid. De ingevul-
de enquête kan tot en met 
vrijdag 18 september wor-
den ingeleverd bij Deka-
Markt aan de Wijkerstraat-
weg, bij de Brede School aan 
de Heirweg of bij De Schul-
pen aan de Wijkerstraatweg. 
De enquête is verspreid on-
der bewoners van Velsen-
Noord. Maar mocht u deze 
niet meer hebben, dan kan 
een exemplaar worden op-
gehaald bij de bloemenkiosk 
van Leo Aardenburg aan de 
Wijkerstraatweg. De uitkom-
sten van de Leefbaarheid zijn 
een belangrijke inbreng voor  
verdere plannen en beleid in 
Velsen-Noord.

Leefbaarheid 
Velsen-Noord

Stichting Engagement 
speelt ‘Schweitzer’

Velsen-Zuid - ‘Schweitzer’ 
is een voorstelling over de le-
vensdroom van een sterven-
de dokter Albert Schweitzer, 
die aan het eind van z’n leven 
de balans opmaakt. Dit jaar 
is het 50 jaar geleden dat Al-
bert Schweitzer stierf. 
Het is een toneelstuk over het 
bewogen leven van Albert 
Schweitzer, over zijn angsten, 
dromen en desillusies. Over 
zijn confrontatie tussen het 
mystieke Afrika en het rati-
onele Europa, over het terro-
ristisch verzet van Afrikaanse 
groeperingen tegen de blan-
ke aanwezigheid en over het 
verschil van inzicht tussen de 
oudere en jongere genera-
tie. Dit levensverhaal is niet 
eerder verteld. Persoonlijk, 
ontnuchterend en vaak ver-
rassend actueel in het licht 
van de hedendaagse discus-
sies over ontwikkelings-hulp, 
emancipatie en de toekomst 
van de mensheid. Deze bij-
zondere voorstelling wordt op 

zaterdag 3 oktober gespeeld 
in de Engelmunduskerk Oud-
Velsen, aanvang 20.00 uur. 
Entree 10 euro, inclusief een 
drankje in de pauze of na af-
loop. Het is de bedoeling dat 
u zich vooraf aanmeldt met 
opgaaf van het aantal perso-
nen. Dat kan vanaf heden via 
mufuco.emk@gmail.com of 
telefoon 06-81937234.
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Burendag, steek de 
koppen bij elkaar!

De Dwarsligger – Op za-
terdagmiddag 26 septem-
ber vindt bij Buurtcentrum de 
Dwarsligger in IJmuiden de 
landelijke Burendag plaats 
voor de inwoners van Zee-
wijk. Tijd en moeite zijn ge-
spaard om er een prachti-
ge dag van te maken. Er zijn 
leuke optredens en demon-
straties. Jan Zwanenburg 
zingt rond het middaguur en 
zal ook de hele middag pre-
senteren. Hip-Hopdansclub 
Moves You treedt om 13.00 
uur op. Daarnaast zal ABC 
Kops een sportieve judo/ka-
rate/budo demonstratie ge-
ven op deze burendag. Shan-
tykoor de Raddraaiers zingen 
mooie zeemansliederen en er 
is een heus Rad van Fortuin. 
Aan de kinderen is natuur-
lijk ook gedacht. Een keur 
aan activiteiten en spelletjes 
zijn die dag aanwezig. Er is 
een springkussen, een vrij-
markt voor de kids en de li-
monade is gratis. De kinde-
ren hoeven zich dus niet te 
vervelen. Ook aan de inwen-
dige mens is de nodige aan-
dacht besteed in de vorm van 
een BBQ en (multiculturele) 
hapjes. In de ontmoetingsrui-
me van de Dwarsligger kan 
er tevens gesjoeld en gedart 
worden. Ook het sociale wijk-
team is deze dag aanwezig. 
Kortom: een dag met voor 
een ieder wat wils. U bent 

van harte uitgenodigd! Bij 
regen is het hele program-
ma binnen, de burendag gaat 
dan dus gewoon door. De-

ze burendag is mede moge-
lijk gemaakt door het Oran-
jefonds en D.E. Meer weten? 
Bel 0255-512725

De Brulboei - Het voorjaar 
komt eraan en dan is het altijd 
een goede gedachte om eens 
rond te kijken naar andere 
leuke spulletjes om uw interi-
eur te verfraaien. De Brulboei 
Rommelmarkt is daar een uit-
stekende gelegenheid voor. 
Ook voor tal van andere zaken 
kunt u terecht. Op zondag 11 
oktober van 9.30 tot ongeveer 
14.00 uur bent u welkom in 
Buurthuis de Brulboei om lek-
ker rond te struinen. De bar is 
geopend voor koffie, thee en 
frisdrank. Entree is gratis.  Wilt 
u graag zelf spullen verko-
pen dat kan natuurlijk ook de 
kosten van een kraampje zijn 
3,50 euro. Meer weten? Bel 
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl 

Rommelmarkt

De Stek - Donderdag 24 sep-
tember om 10.00 uur vertrekt 
de bus van Stichting Vrienden 
van Velsen-Noord naar het ge-
zellige Zaandam om het nieu-
we stadscentrum te bewonde-
ren en een bezoekje te bren-
gen aan de markt. De afgelo-
pen jaren is het centrum van 
Zaandam ingrijpend veranderd 
en weer teruggebracht in de 
tijd van toen, met gevels van 
de bekende Zaanse huizen en 
een mooie gracht. Dit uitstap-
je kost slechts 2,50 euro voor 
Vrienden van Velsen-Noord. 
Om 15.00 uur is de bus weer 
terug in Velsen-Noord en krij-
gen de deelnemers een kopje 
koffie aangeboden in het nieu-
we restaurant ‘Het Concept’. 
Voor informatie en deelname 
even langsgaan in Wijkcen-
trum de Stek (voorheen Mel), 
tel. 0251-226445.

Naar Zaandam

De Spil - In samenwerking 
met het Nova College gaat Taal 
Actief Velsen in Buurtcentrum 
de Spil alfabetiseringslessen 
voor anderstaligen aanbieden. 
De lessen starten op maandag 
5 oktober 2015 en zijn daar-
na elke maandag en donder-
dag tussen 9.30 en 11.30 uur in 
De Spil. Als u hiervan gebruik 
wilt maken, meld u zich dan zo 
snel mogelijk aan. U kunt zich 
elke maandag tussen 9.00 en 
10.00 uur in Buurtcentrum de 
Dwarsligger inschrijven. Vraag 
bij binnenkomst naar de heer 
Nieboer. Meer informatie? Bel 
Nurcan Arslan, 0255-510186 
of 06-83231300 of mail naar 
nurcanarslan@welzijnvelsen.nl

Taal Actief Velsen
De Brulboei - In Buurthuis 
de Brulboei geniet een vas-
te groep senioren elke twee 
weken van een goed verzorg-
de driegangenmaaltijd. Met 
een dieet wordt rekening ge-
houden. Wilt u ook aanschui-
ven? Er zijn enkele plaatsen 
vrijgekomen, dus u bent wel-
kom om mee te eten. Op vrij-
dag 25 september om 12.00 
uur is de eerstvolgende maal-
tijd. Wel even van tevoren op-
geven. Per keer zijn de kosten 
6 euro. Graag tot ziens in uw 
buurthuis. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Open Tafel

Buurtsport - Op dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur 
is er een wandelgroep vanuit 
Buurtcentrum de Spil naar de 
Heerenduinen. Iedereen wan-
delt op zijn eigen tempo. Af 
en toe loopt hier een natuur-
gids mee. Als u langer wilt lo-
pen kan dat ook op maandag 
van 10.00 tot 12.00 uur of (al-
leen voor vrouwen) op woens-
dag van 9.15 tot 11.30 uur. 
Ook vanuit Buurtcentrum de 
Dwarsligger is er een wan-
delgroep op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. In Velser-
broek kunt u op donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur wande-
len vanuit De Hofstede. Deze 
wandelingen zijn gratis. Meer 
informatie: Nicole Sheridan, 
buurtsportcoach 0255-510186 
(Buurtcentrum de Spil) of 06-
12798959 of mail naar buurt-
sport@welzijnvelsen.nl

Wandelen

De Tweede Kans in Velsen-Noord
De Stek - Het tweedehands 
kledingwinkeltje “De 2de 
Kans” is 1 september ge-
opend op een nieuwe loca-
tie in Velsen-Noord. 
De 2de Kans bevindt zich 
aan de achterzijde van De 
Schulpen, te bereiken via de 
parkeerplaats aan de Van 

Diepenstraat. De winkel is 
nu een stuk ruimer en lich-
ter. 
Ook is er meer ruimte rond 
de koffietafel, waar klanten 
kunnen aanschuiven voor 
een kopje koffie. 
De prijzen van de kleding 
zijn aangepast, dames- en 

herenkleding kosten slechts 
1 euro. De 2de Kans is van 
dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 10.00 tot 14.00 
uur. 
De 2de Kans is een onder-
deel van Wijkcentrum de 
Stek, meer weten? Bel 0251-
226445.

IJmuiden wat vertel je me nou
De Brulboei - Een nieuw 
seizoen en een nieuwe se-
rie gezellige filmavonden in 
Buurthuis de Brulboei. 
Donderdagavond 24 septem-
ber start IJmuiden wat... met 
‘The North Star’, een bevoor-
radingsschip dat tussen Ta-
coma en Anchorage vaart 

om het hoge noorden van 
de nodige voorraden te kun-
nen voorzien. Dit alles in de 
meest erbarmelijke omstan-
digheden. Na de pauze met 
een drankje, de overheerlijke 
haring en de grandioze ver-
loting ziet u de film ‘Tussen 
49˚ en 58˚ noorderbreedte’ 

over de boomkorvisserij op 
de Noordzee. 
Kaarten à 2,50 euro zijn al 
te koop aan de balie van uw 
buurthuis en de 24ste aan de 
zaal. De eerste film begint om 
20.00 uur. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Het Terras – Wij zoeken met 
spoed gastheren of gastvrou-
wen voor de maandagavond 
(1 x 14 dagen) en de donder-
dagavond (wekelijks). Volgen-
de week beginnen er op de-
ze avonden nieuwe activitei-
ten, maar er is nog geen bezet-
ting. Het werk bestaat voorna-
melijk uit koffie/thee zetten en 
het openen en sluiten van het 
Dorpshuis. Meld u snel aan, 
want we hebben u echt nodig! 
Meer informatie: 023-3031228 
(vraag naar Hans)

Gastvrouwen/ 
heren gezocht
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Begroting 2016 sluit
Het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeen-
te Velsen heeft de begroting 2016 
vastgesteld en aangeboden aan 
de gemeenteraad. De begroting 
is meerjarig sluitend, er is ruimte 
voor eventuele tegenvallers en de 
lasten voor burgers en bedrijven 
gaan niet omhoog.

Velsen mag trots zijn op haar solide 
fi nanciële huishouding in deze onze-
kere tijden. De begroting draagt het 
motto ‘Nieuw voor oud’. Er is ruimte 
voor tegenvallers doordat het college 
kritisch heeft gekeken naar bestaand 
beleid en dit waar mogelijk heeft aan-
gepast aan de huidige tijd en behoef-
ten. 

De Visie op Velsen 2025 – Kennisrijk 
werken in Velsen – blijft de leidraad, 
ook voor 2016. Via de Strategische 
Agenda werkt Velsen aan Interessant 
IJmuiden, IJmond innovatieve regio, 
Er zit energie in Velsen en Avontuur-

lijke kust & groen. Daarnaast zijn er 
vijf impulsprojecten die moeten hel-
pen om de Visie op Velsen 2025 te re-
aliseren: Techport IJmond, Kustvisie 
& Kust informatie en innovatie cen-
trum, O� shore Windenergie, Ont-
wikkeling Havenkwartier Halkade & 
Oud-IJmuiden en Citymarketing & 
IJmuiden Rauw aan Zee.

Daarnaast in de Begroting 2016 van 
Velsen aandacht voor de nieuwe en 
extra taken op het gebied van jeugd-
hulp, zorg en werk, voor verbete-
ring van de dienstverlening voor in-
woners, bedrijven en instellingen 
en voor e�  ciënt beleid. Dit alles nog 
steeds in nauwe samenwerking met 
bewoners, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties en andere 
partners in de regio en in de Metro-
pool Regio Amsterdam. 

Het volledige persbericht, de begro-
ting 2016 en de bijlage staan op www.
velsen.nl. 

Lange Nieuwstraat dicht
Wethouders Floor Bal (Openbare Werken, links) en Ronald Vennik (Ver-
keer & Vervoer) laten het duidelijk zien: de Lange Nieuwstraat is voorlopig 
afgesloten. Volg de werkzaamheden via facebook.com/gemeentevelsen. (fo-
to Reinder Weidijk)

Praat mee over de IJmond
Op dinsdag 22 september ver-
gaderen de gemeenteraden van 
Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen in de IJmondcommissie over 
het voornemen om intensiever te 
gaan samenwerken met elkaar. 
Dit is voor u als inwoners, onder-
nemer of maatschappelijke orga-
nisatie een uitgelezen kans om uw 
mening te geven over dit voorne-
men.

In de IJmondcommissie komen 
de gemeenteraden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen samen om 
gezamenlijk beleid met elkaar af 
te stemmen. Deze samenwerking 
moet nog intensiever worden. Hier-
voor doen de colleges van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen een voor-
stel genaamd ‘Strategische agenda 
IJmond’. 

Strategische agenda
In de strategische agenda staan elf 
onderwerpen waarop de gemeenten 
intensiever met elkaar willen gaan 
samenwerken in de vorm van geza-
menlijk beleid. Onderwerpen die in-
teressant kunnen zijn voor u als in-
woners zijn de IJmondiale arbeids-

markt, de woonvisie, de omgevings-
visie, e-dienstverlening, de veilig-
heidsagenda en de samenwerking op 
het gebied van de jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen.

Bent u ondernemer? Dan is het wel-
licht interessant om uw mening te 
geven over onderwerpen zoals de de-
tailhandelsvisie, toerisme en recre-
atie en het uitbouwen van Techport 
IJmond. Als maatschappelijke orga-
nisaties kan het interessant zijn om 
uw mening te geven over onderwer-
pen zoals de beleidsvisie op kunst 
en cultuur en het milieubeleidspro-
gramma.

Uw mening geven
Wilt u als inwoner, ondernemer, 
maatschappelijke organisatie of be-
langstellende uw mening geven over 
de voorgestelde nauwere samenwer-
king in de IJmond? Meld u dan aan 
als inspreker. Dit kan via gri�  e@
regioijmond.nl of 0225-567502.U 
krijgt dan op 22 september maxi-
maal 3 minuten inspreektijd om uw 
mening kenbaar te maken aan de ge-
meenteraden.

Denk mee over de
nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Velsen is 
op zoek naar een nieuwe burge-
meester. Deze zoektocht neemt 
enkele maanden in beslag en de 
gemeenteraad speelt daarin een 
belangrijke rol. De Commissa-
ris van de Koning van de provin-
cie Noord-Holland, de heer Rem-
kes, heeft inmiddels aan de ge-
meenteraad gevraagd een pro-
fi elschets op te stellen. Hierin 
wordt beschreven aan welke ei-
sen de burgemeester van Velsen 
moet voldoen.

Wilt u samen met de gemeenteraad 
meedenken? Dan bent u van har-
te welkom op de bewonersavond op 
woensdag 23 september vanaf 19.30 
uur in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis.

Na een korte aftrap door gespreks-
leider Gertjan Huijbens en fractie-
voorzitters van de gemeenteraad 
kunnen de inwoners na een korte 
discussie op interactieve wijze aan-
geven welke competenties en vaar-

digheden u belangrijk vindt voor een 
nieuwe burgemeester. 

De profi elschets is de basis voor de 
vacature die op 8 oktober in de ge-
meenteraad wordt vastgesteld en 
in de Staatscourant wordt gepubli-
ceerd. Na de sluitingsdatum spreekt 
de Commissaris van de Koning een 
aantal kandidaten en maakt een se-
lectie. De door de raad ingestelde 
vertrouwenscommissie selecteert 
hieruit twee kandidaten. De ge-
meenteraad geeft een voorkeur aan 
voor één van de twee kandidaten. De 
Commissaris van de Koning stuurt 
deze aanbeveling door naar de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en 
de minister draagt één van de kandi-
daten voor bij de Kroon.
 
Vanaf 10 september wordt ook aan 
alle deelnemers van het Burgerpa-
nel Velsen gevraagd om mee te den-
ken over een nieuwe burgemeester.  
Wilt u lid worden van het Burgerpa-
nel Velsen, kijk dan op www.velsen.
nl.
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Brede School Velsen-Noord
De Plataan, De Stek, De Vlinder 
en de Wijckeroogzaal – alle on-
derdelen van de Brede School in 
Velsen-Noord werden op vrijdag 
11 september door wethouder 
Baerveldt geopend.

Bij een nieuw gebouw horen ook 
nieuwe namen. Samen met een aan-
tal leerlingen heeft wethouder Baer-
veldt de nieuwe naam van de school 
bekendgemaakt. Door het hijsen 
van de vlag kwam de naam De Pla-

taan tevoorschijn. Wethouder Te 
Beest maakte samen met de beheer-
der van het wijkcentrum de naam 
bekend: De Stek. De peuterspeel-
zaal gaat De Vlinder heten, deze 
naam werd door Allart van Deven-
ter en een peuter onthuld. De naam 
van de gymzaal blijft hetzelfde: Wij-
ckeroogzaal. De opening werd ex-
tra feestelijk, doordat schoolkinde-
ren gingen bellenblazen en de peu-
ters vlinders loslieten. (foto: Rein-
der Weidijk)Open dag Sporthal Zeewijk

We hebben er naar uitgekeken: 
een nieuwe sporthal, sportcafé 
Smash!, basisschool De Zefi er 
en peuterspeelzaal Zoe� ! zijn 
geopend.

Wij nodigen u van harte uit 
voor de open dag op zaterdag 19 
september 2015 van 13.00 tot 
16.00 uur. Het multifunctione-
le gebouw is gelegen aan de Een-

hoornstraat in IJmuiden. De 
open dag begint spectaculair om 
13.00 uur. Voor diverse sporten, 
waaronder badminton (BC Vel-
sen), kor� al (DKV) en volley-
bal (Smashing Velsen) zijn er cli-
nics. Voor de jeugd staat er een 
groot springkussen klaar. Boven-
dien worden er diverse buitenac-
tiviteiten op het beweegplein ge-
houden.

Werk aan de Velsertunnel
In de weken van 14 en 21 septem-
ber werkt Rijkswaterstaat aan de 
Velsertunnel. Van 21 tot en met 25 
september wordt er ook gewerkt 
tussen het knooppunt Beverwijk 
en de afrit IJmuiden. Er wordt ’s 
avonds en ’s nachts gewerkt. Hou 
rekening met extra reistijd.

De werkzaamheden vinden plaats 
ter voorbereiding op de renovatie 
van de Velsertunnel in april 2016. 
De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag 
en vangrail. Ook zijn er asfaltwerk-
zaamheden bij knooppunt Bever-
wijk. In de Velsertunnel worden de 
ruimtes naast de verkeersbuizen 
leeggehaald en schoongemaakt; ze 
krijgen goten voor de toekomstige 
installaties.

Omleidingen
Tijdens de afsluitingen en wegwerk-
zaamheden wordt het verkeer omge-
leid. Automobilisten richting Haar-
lem worden geadviseerd om te rij-
den via de calamiteitenbogen en de 
Wijkertunnel (A9). Verkeer in de 
richting Beverwijk en Wijk aan Zee 
wordt omgeleid over de A9 en kan 
via afslag Beverwijk de weg vervol-
gen. 
 
Hinder 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met extra reistijd. Ook kun-
nen de werkzaamheden enige ge-
luidsoverlast veroorzaken. Er wordt 
gewerkt van 20.00 uur ’s avonds tot 
en met 05.00 uur ’s nachts.

Plein 1945 schoon na Pierloop

BeestenBende in actie
Als er zwerfvuil is, is de Beesten-
Bende niet ver weg. Ze bewezen 
hun diensten weer na de Pierloop.

Een gezellige drukte zaterdag 12 
september in IJmuiden! Deelne-
mers aan de Pierloop kwamen na een 
eindsprint op de Lange Nieuwstraat 
over de fi nishlijn bij Plein 1945. De 
lopers kregen allemaal een fl esje wa-
ter uitgereikt tegen de dorst. Niet al-
le lege fl esjes wisten de weg naar één 
van de vuilnisbakken te vinden.

Beestenbende-team
Gelukkig heeft de gemeente Velsen 
sinds dit voorjaar haar eigen Bees-
tenBende-teams die wel raad weten 
met een beetje zwerfafval. Leden van 
de BeestenBende houden samen hun 
eigen buurt schoon en dat hebben ze 
zaterdag ook gedaan. Een team met 
leden van onder meer de Francis-
cusschool  was tussen 14:00 en 16:00 
uur op het plein om fl esjes, dopjes, 
bloemenlintjes en diverse verpak-
kingen netjes op te ruimen en in de 
vuilnisbakken te doen. 

Helden
Een duim omhoog voor deze helden. 
Als extraatje kregen ze allemaal een 
kaartje om een keer lekker te gaan 
zwemmen in zwembad de Heeren-
duinen. Nieuwsgierig? Kijk op  www.
mijnbeestenbende.nl. (foto: Ge-
meente Velsen

Uitnodiging PGB-gesprek
Met een persoonsgebonden bud-
get (PGB) kunnen ouders jeugd-
hulp inkopen voor hun kind. Heeft 
u zo’n  PGB/Jeugd en nog geen 
uitnodiging gehad om te praten 
over een herindicatie? Neem dan 
contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG).

Sinds 1 januari 2015 is de gemeen-
te verantwoordelijk voor alle jeugd-
hulp. Daarmee is de gemeente ook 
verplicht om het PGB voor het ein-
de van 2015 opnieuw vast te stel-
len (herindiceren).  Deze herindica-
tie wordt gedaan door het Centrum 
voor Jeugd en Gezin.

PGB’s die al toegekend zijn lopen 
door tot uiterlijk 31 december 2015. 
Zonder herindicatie stopt het PGB 
per 1 januari 2016. Een deel van de 
herindicaties is al gedaan, maar nog 
niet met iedereen. Van de meeste 
mensen is bekend dat zij een PGB /
Jeugd hebben.  Zij zijn door het CJG 
uitgenodigd voor een gesprek. 

Heeft u ook een PGB/Jeugd en geen 
brief gehad van het CJG? Neem dan  
zo snel mogelijk contact op te ne-
men met het CJG IJmond, telefoon-
nummer 088-9958355, voor een per-
soonlijke afspraak. Op die manier 
bent u ervan verzekerd dat het PGB 
voor jeugdhulp voortgezet wordt.
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Er ligt een cadeautje klaar voor mantelzorgers
De IJmond-gemeenten laten hun 
waardering blijken voor de man-
telzorgers in de regio. Dat doen 
we via een cadeautje, dat de 
mantelzorgers zelf kunnen aan-
vragen. De informatie hierover 
wordt breed verspreid. We ho-
pen dan ook dat we fl ink kunnen 
uitdelen.

Mantelzorg bestaat in soorten en 
maten, van af en toe een paar uur-
tjes tot zeven dagen in de week. 
Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld 
( jonge) kinderen die zorgen voor 
een gehandicapte ouder, senioren 
die zorgen voor hun partner, bu-
ren die boodschappen doen en ver-
voer naar doktersafspraken rege-
len, vult u zelf maar in. Als u zorgt 
voor iemand die langdurig ziek is of 

een beperking heeft, die woont in 
Beverwijk, Heemskerk of Velsen, 
en u doet dat meer dan vier uur in 
de week, al langer dan drie maan-
den en u krijgt er niet voor betaald, 
dan willen wij u graag een aardig-
heidje geven. 

Einde ‘mantelzorgcompliment’
Tot en met 2014 bestond het ‘man-
telzorgcompliment’. Iemand die 
veel hulp en steun kreeg van een 
ander, kon dit via de SVB (Sociale 
Verzekeringsbank) aanvragen voor 
zijn of haar mantelzorger. Het ging 
om een fi nanciële waardering van 
de rijksoverheid.

Waardering gemeenten
Nu bestaat het ‘mantelzorgcom-
pliment’ niet meer. Met ingang van 

2015 laat de rijksoverheid het aan 
de gemeenten over hoe zij omgaan 
met mantelzorgers. De gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
hebben met elkaar afgesproken dat 
ze zorgen voor een VVV-bon. Het 
bedrag is niet heel groot (€ 25), de 
waardering des te groter.

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is on-
betaalbaar. Het is soms ook zwaar, 
of ingewikkeld te combineren met 
school of werk. We willen mantel-
zorgers daarom óók graag helpen 
met informatie, ondersteuning en 
advies. Dat kan via Socius. 

Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kunnen 
informatie geven over praktische 

zaken zoals vergoedingen en toe-
slagen. Ze weten ook de weg naar 
ondersteuning als de zorg mis-
schien zwaar wordt. Zo kunnen we 
mantelzorgers helpen om hun be-
langrijke werk vol te houden. Want 
ook al zorg je met liefde voor een 
ander, soms is een beetje onder-
steuning zeer welkom.

Folder gemist?
De gemeente verstuurt huis-aan-
huis een brief met meer informa-
tie over het mantelzorgcadeau. In 
deze brief zit ook een aanvraagfol-
der. In het gemeentehuis, bij zorg- 
en wijkcentra, huisartsen en bij de 
bibliotheek kunt u de komende we-
ken een folder vinden. Aanvragen 
kan ook via de website www.vel-
sen.nl.

Allerzielen Verlicht Velsen zoekt vrijwilligers
Op woensdag 28 oktober is het 
weer ‘Allerzielen Verlicht’ op de 
begraafplaats De Biezen in Sant-
poort-Noord. Wie wil helpen om 
dat sfeervol, warm en gastvrij te 
laten verlopen, kan zich aanmel-
den als vrijwilliger – voor de op-
bouw, tijdens de viering of de dag 
erna.

Van 18.30 - 21.30 uur, op woensdag 28 
oktober, is de Allerzielen Velsen Ver-
licht viering op de gemeentelijke be-
graafplaats de Biezen in Santpoort-

Noord. De begraafplaats wordt sfeer-
vol ingericht met veel licht, klank, 
vuur en kunst, om gezamenlijk de do-
den te herdenken en herinneringen 
te delen.

De Stichting Allerzielen Velsen en de 
gemeente Velsen organiseren deze 
herdenking. Zij zijn op zoek naar vrij-
willigers die op de avond zelf onder-
steuning willen geven. Deze vrijwil-
ligers ontvangen de bezoekers bij de 
kunstonderdelen of voorzien ze van 
een kopje ko�  e, thee of chocolade-

melk. De bezoekers moeten gastvrij 
worden ontvangen en op hun gemak 
worden gesteld.

Daarnaast worden er nog mensen ge-
zocht voor overdag, die kunnen hel-
pen met de opbouw van de viering. 
Denk aan dingen als vuurkorven en 
fakkels neerzetten, kunstonderde-
len opbouwen, materialen vervoeren, 
kortom alles wat nodig is er een goede 
viering van te maken. Tot slot zijn ook 
vrijwilligers nodig voor de a� ouw op 
de avond zelf en de volgende dag.

Op woensdag 14 oktober is er een in-
formatieavond voor vrijwilligers, 
vindt in de gemeentelijke wijkpost W. 
Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid. U 
krijgt uitleg over wat Allerzielen Vel-
sen Verlicht inhoudt, wat de werk-
zaamheden voor de vrijwilligers zijn 
en u kunt aangeven waar uw interes-
se ligt. Voor meer informatie en om 
de sfeer te proeven is er de site www.
allerzielenvelsen.nl. Bekijk de site en 
meld u aan! Voor meer informatie: 
0255-523086.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
5 september 2015 tot en met 11 
september 2015 de volgende 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Visseringstraat 10, veranderen kan-
toren 1ste verdieping naar 3 ap-
partementen (07/09/2015) 14915-
2015;
Kennemerstrand 800 8000, bou-
wen tijdelijk paviljoen Hightide 
(08/09/2015) 14681-2015;
Willemsbeekweg 80, plaatsen 
schuur (07/09/2015) 14581-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 30, 
kappen boom (08/09/2015) 14781-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen reclamebord eigen terrein 
(08/09/2015) 14683-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel 
(voorgevel)(08/09/2015) 14689-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong. 
(rijksmonument), restaureren hek-
werk (07/09/2015) 14639-2015.

Velsen-Zuid
Stelling 42, oprichten berging 
(11/09/2015) 14835-2015;
Heuvelweg 6, gebruik parkeerter-
rein voor evenement (11/09/2015) 
14857-2015;
Wenckebachstraat ong. en Park-
weg ong., plaatsen 2 mottoborden 
IJmond Bereikbaar (09/09/2015) 
14924-2015.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, wijzi-

gen vergunde kozijnindelingen 
(11/09/2015) 14969-2015;
Willem de Zwijgerlaan 1, kappen 
boom (11/09/2015) 14970-2015.

Velserbroek
Vromaadweg 107, plaatsen dakop-
bouw (07/09/2015) 14646-2015.

Velsen-Noord
De Zandstraat 9, uitoefenen be-
roep aan huis (schoonheidssalon)
(09/09/2015) 14729-2015;
Wenckebachstraat ong. en Park-
weg ong., plaatsen 2 mottoborden 
IJmond Bereikbaar (09/09/2015) 
14924-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Velsen
HOV tracé deelgebied 5, uitvoeren 
werkzaamheden en weg aanpas-
sen t.b.v. HOV (09/09/2015) 11917-
2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., aanleggen 
tijdelijke parkeerplaatsen t.b.v. re-
alisatie HOV Velsen (09/09/2015) 
11944-2015. 

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, uitbreiden ge-
bruik Felison Cruise Terminal 
(15/09/2015) 12200-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakka-
pel (15/09/2015) 13054-2015;
Lange Nieuwstraat en Plein 1945, her-
inrichting en aanleggen nieuw riool 
(11/09/2015) 12020-2015;
Paulus Potterstraat 9, plaatsen luifel 
boven voordeur (09/09/2015) 12196-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachtelij-
ke brouwerij (11/09/2015) 8226-2015.

Santpoort-Zuid 
Anna van Saksenlaan 8, kappen boom 
(10/09/2015) 13411-2015.
 
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 152, plaatsen woonwa-
gen (08/09/2015) 11962-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
De Zeiler 134, oprichten berging 
(15/09/2015) 13464-2015.

Verleende omgevingsvergunning- 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor onderstaand project 
een omgevingsvergunning verleend. 
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit be-
sluit binnen een termijn van 6 weken 
met ingang van de dag na die waarop 
dit besluit ter inzage is gelegd een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en 
indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voor-
waarde is wel dat ook beroep is inge-
steld. Tevens kan ook digitaal het be-
roep- en verzoekschrift worden inge-
diend bij genoemde rechtbank via ht-
tp://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschik-

ken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde si-
te voor de precieze voorwaarden. De 
onderstaande omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van18 september 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden en op 
de website www.velsen.nl, via het me-
nu: direct naar/meer nieuws/beslui-
ten en vergunningen. 

Santpoort-Noord
HOV deeltracé 1, plaatsen damwan-
den (activiteit bouwen bouwwerk) 
(09/09/2015) 5839-2015.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Beleef Tata Steel op 10 oktober 2015, 
omgeving en terrein Tata Steel te Vel-
sen-Noord (11/09/2015) u15.006543.
Open Nederlands kampioenschap 
Blokarten op 21 en 22 november 2015, 
Zone 3 strand IJmuiderslag te IJmui-
den (14/9/2015) u15.006630
Boerenmarkt op 26 en 27 september 
2015, Spekkenwegje 8 te Santpoort-
Noord (15/09/2015) u15.006740 
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Besluiten (vervolg)
APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnames 16 september 2015, Kennemerboulevard 300 te IJmuiden (14/09/2015) u15.007074
Filmopnames 16 september 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007070
Filmopnames 24 september 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007071
Filmopnames 8 oktober 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007072

Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van ar-
tikel 139 Gemeentewet bekend dat het college van burgemeester en wet-
houders in zijn vergadering van 8 september 2015  heeft besloten:

- artikel 5.1 van de Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
2015 als volgt te wijzigen: “het blijk van waardering bestaat uit een attentie in 
natura of een cadeaubon.”

- Aan de Nadere regels voor Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
2015 toe te voegen: 

 Artikel 5.4:
 De mantelzorger komt in aanmerking voor het blijk van waardering indien:
• de zorg voor de cliënt met een chronische ziekte of een beperking al langer 

duurt dan drie maanden en

• de omvang van de zorg vier uur of meer per week is en
• de mantelzorger niet betaald wordt voor de zorg die wordt verleend.
- het besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

Inwerkingtreding
De gewijzigde Nadere regels  treedt in werking daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening 12 weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze veror-
dening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl.

Aanmelding evenementen 2016  
In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2016 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-

mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl.

IJmondcommissie op 22 september 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda

3 Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 19 mei 2015
4 Strategische IJmond agenda
5 Aanbeveling v.a.v. monitoring van de IJmondcommissie
6 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de raadsgri�  er Martin van Engelshoven-Huls: gri�  e@beverwijk.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Raafstraat 26, 1976 AA IJMUIDEN

Zeewijkplein 510, 1974 PS IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 

DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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