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100 jaar staal in de IJmond
IJmuiden - Koning Willem-Alexander heeft vorige week donderdag het jubileumfeest van Tata Steel ge-
opend. Hij deed dat door in de grote tent op het festivalterrein het boek open te slaan waarin 100 verhalen 
van medewerkers, omwonenden, klanten en leveranciers zijn opgetekend. Op 20 september was het pre-
cies een eeuw geleden dat het beeldbepalende staalbedrijf werd opgericht als Koninklijke Nederlandse 
Hoogovens NV. De festiviteiten op het terrein van Tata Steel duren nog tot en met 5 oktober. Zondag wor-
den er zo’n 4.000 omwonenden verwacht op de Burendag. (foto: Michel van Bergen)

Soli is Vereniging van het Jaar
Santpoort-Noord - Soli is geko-
zen tot Vereniging van het Jaar 
in de categorie cultuur. De leden 
werden vorige week ‘overval-
len’ door burgemeester Frank 
Dales, Rabobank-directeur Mar-
tijn van der Schaaf en vertegen-
woordigers van NOC*NSF, LKCA 
en Kunstbende, de initiatiefne-
mers van de verkiezing.

Verenigingen in heel Nederland 
werden aan het begin van het jaar 
uitgedaagd hun verenigingsver-
haal te delen via verenigingvan-
hetjaar.nl. In driekwart van alle 
gemeenten deden verenigingen 
mee aan de verkiezing. Per pro-
vincie werd de vereniging met de 
meeste stemmen en hoogste be-
oordeling provinciewinnaar.
Alle verenigingen werden de afge-
lopen maanden getoetst op maat-
schappelijke impact, duurzaam-
heid en betrokkenheid. Eerder de-
ze week werd bekend dat Soli was 
doorgedrongen tot de laatste drie 
cultuurverenigingen. De overge-
bleven concurrenten kwamen uit 
Groningen en Utrecht.
,,Dit is echt een voorbeeld vereni-
ging”, aldus de jury. ,,Soli is goed 
georganiseerd, er worden mooie 
creatieve prestaties geleverd en er 
zijn veel betrokken leden en vrij-
willigers. Het is geen feest als So-
li niet is geweest. Maar óók zijn 
zij voorloper op het gebied van 
maatschappelijke impact en be-
trokkenheid in de gemeenschap. 
Dit zal voor verenigingen in de 
toekomst steeds belangrijker wor-
den. Oftewel een vereniging die 
het verdient om in de schijnwer-
pers te staan.”
Deze muziekvereniging heeft veel 
actieve vrijwilligers waarvan het 
motto is ‘dat lossen we samen 
op’. Zo organiseren ze na het fail-
lissement van de muziekschool 
nu professionele lessen in eigen 
huis. Ze zijn zichtbaar in de buurt 
en gaan mee met de tijd. Dat uit 
zich met name in gedurfde optre-
dens met bijzondere cross-overs 
met bijvoorbeeld dans,- dicht,- en 
schilderkunst. 
Ook houden ze zich bezig met het 

project ‘meer muziek in de klas’. 
Het is een club voor jong en oud 
met een eigen muziekcentrum 
en als speciaal onderdeel een lu-
diek ‘Stil orkest’. Voorzitter Simon 
Heeremans gaf als reactie na het 
ontvangen van de prijs: ,,Toen ik 
kwam aan�etsen en de burge-

meester zag staan, wist ik het. Dit 
is echt een prijs voor de vereni-
ging en alle mensen die ons in de 
afgelopen bijna 110 jaar zijn voor-
gegaan. Het is nu feest, maar we 
zijn er ook voor elkaar in mindere 
tijden.” Naast de titel ‘Vereniging 
van het jaar’ wint Soli een reeks 

masterclasses van professionals 
die de vereniging verder helpen. 
Bovendien maakt een productie-
maatschappij een professionele 
promotie�lm om de Velsense mu-
ziekvereniging extra in de schijn-
werpers te zetten. (foto: Reinder 
Weidijk)
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• In 2019 gaat Stichting Citymarketing Vel-
sen de citymarketing uitvoeren. In de sub-
sidieregeling Citymarketing Velsen 2018 
leggen we vast waarop de gemeente wil 
sturen en hoe getoetst zal worden of de 
gewenste resultaten (zoals het verbeteren 
van het imago van IJmuiden) uiteindelijk 
bereikt worden. De subsidieregeling is 

een nadere uitwerking van de Algemene 
Subsidieverordening Velsen 2017.

Meer informatie  https //portal.ibabs.eu en 
log in met de volgende gegevens  Site  Vel-
sen. Emailadres  burger. Wachtwoord  bur-
ger. Klik op  overzichten en collegeberich-
ten.

  Uit het college

Wethouder sport Bram Diepstraten over-
handigde maandag 24 september de eer-
ste Sportpas Velsen nieuwe stijl brochure 
aan kinderen op basisschool de Hoek-
steen in Velserbroek.

In de gemeente Velsen hebben basisschool-
leerlingen de afgelopen jaren kennis gemaakt 
met vele mooie sporten die de gemeente rijk 
is. Hiervoor werd de jeugdsportpas ingezet. 
Dit schooljaar is de jeudsportbrochure en de 
website voor de Sportpas Velsen veranderd. 
De website is nog makkelijker te gebruiken 
en de brochure heeft een nieuwe uitstraling 
gekregen.

We hebben als doel  m r Velsenaren vitaal 
in beweging brengen met een duidelijk sport- 
en beweegaanbod voor iedereen  Daarom 
gaan we het concept van de Sportpas Velsen 
breder trekken dan alleen de jeugd om zo ook 

jongeren, volwassenen en senioren kennis te 
laten maken met verschillende sporten. Het 
speci  eke aanbod voor volwassenen en seni-
oren zal dit jaar nog via een brochure n de 
website worden getoond

Hoe werkt de nieuwe sportpas Velsen?
In de nieuwe brochure staan veel leuke 
sporten. Kinderen kunnen met 2 of mis-
schien wel 5 verschillende sporten kennis 
maken als ze dat willen. In de brochure staat 
nog meer informatie over leuke buiten-
schoolse sportactiviteiten zoals de Sport-
mi  en Schoolsportkalender. De Sportmi  
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven en 
kost 1 tot 3 per keer. a naar de website 
www.sportpasvelsen.nl voor meer informa-
tie, inschrijven of voor het aanbieden van 
een sport/activiteit. We wensen alle kin-
deren veel sportplezier toe. (foto  Reinder 
Weidijk)

Eerste uitgave Sportpas 
Velsen nieuwe stijl uitgereikt

Muziekvereniging Soli uit Santpoort-
Noord werd donderdag 20 september 
verrast met een feestelijk bezoek aan 
hun vereniging. 

Burgemeester rank Dales ging als ver-
rassing samen met de organisatie Vereni-
ging van het Jaar langs bij Muziekvereni-
ging Soli. Ze kregen daarbij te horen dat 
zij de winnaar zijn van de verkiezing Ver-
eniging van het jaar in de categorie cul-
tuur. De jury gaf aan  Dit is echt een voor-

beeld vereniging. Muziekvereniging Soli is 
goed georganiseerd, er worden mooie crea-
tieve prestaties geleverd en er zijn veel be-
trokken leden en vrijwilligers. Het is geen 
feest als Soli niet is geweest. Maar k zijn 
zij voorloper op het gebied van maatschap-
pelijke impact en betrokkenheid in de ge-
meenschap. Dit zal voor verenigingen in de 
toekomst steeds belangrijker worden. Of-
tewel, een vereniging die het verdient om 
in de schijnwerpers te staan.  (foto  Rein-
der Weidijk)

Soli wint verkiezing 
Vereniging van het Jaar 2018

De gemeente heeft dit jaar van april tot 
en met oktober bij wijze van proef hon-
denuitlaters langs de westkant van het 
Kennemermeer geleid. De bedoeling 
was om de beschermde natuur aan de 
oostkant zoveel mogelijk te ontzien. Dit 
lijkt e ect te hebben en daarom wordt 
de proef verlengd tot 1 april 2019.

De aanwezigheid en de uitwerpselen van 
de honden kunnen een negatieve invloed 
hebben op de beschermde natuur in dit 
gebied. Daarom worden hondenuitlaters 

met borden verzocht om de route via de 
westkant te nemen. Dit verzoek heeft ge-
werkt, want de aanwezigheid en uitwerp-
selen van honden is aan de oostkant aan-
zienlijk lager. Nu wil de gemeente bij alle 
betrokken partijen nagaan of het gewenst 
is om deze situatie permanent te maken. 
Denk aan partijen zoals hondenuitlaat-
services en strandhuisjeseigenaren, en 
andere bezoekers van het gebied. Het is de 
bedoeling dat daar in maart 2019 duide-
lijkheid over is.

Honden uitlaten bij het Kennemermeer
Proef verlengd tot 1 april 2019

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

Er zijn veel manieren om inwoners te hel-
pen bij hun vragen. E n daarvan is samen 
kijken naar de eigen omgeving. Wat kun-
nen familieleden doen, vrienden of buren  
Vraag het ze  Het Sociaal Wijkteam helpt 
u hierbij. 

Eerst kijken we met u naar de mogelijkhe-
den in uw eigen omgeving, het zogenaam-

de netwerk. Welke mensen zijn belangrijk 
voor u  En kunt u uw netwerk misschien 
groter maken  

Als we weten welke mensen belangrijk 
voor u zijn, maken we daar een afspraak 
mee. Dan kijken we met elkaar wat de pro-
blemen zijn en hoe u het beste geholpen 
kan worden. Iedereen kan idee n inbren-
gen. Het Sociaal Wijkteam heeft hier goe-
de ervaringen mee en inwoners zijn tevre-
den en verrast over het resultaat. 

Wilt u meer weten  Bel dan gerust met 
het Sociaal Wijkteam in uw wijk. Wij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 
8876970 of 140255. (foto  Pi abay)

Wat doet het Sociaal Wijkteam?
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Bewoners van Oud-Velsen en de laagbouw 
in IJmuiden gaan dit najaar over op het 
nieuwe systeem van afval inzameling. Spe-
ciaal voor hen zijn er informatieavonden en 
gaan er  ‘afvalcoaches’ langs de deur voor 
uitleg en hulp.

In Oud-Velsen gaat het om de hele wijk ten 
noorden van de Amsterdamseweg/Stations-
weg. Zij en de bewoners van de laagbouw in 
IJmuiden krijgen deze week een brief met uit-
leg, omdat ze binnenkort een nieuwe afvalrol-
container krijgen voor plastic, blik en drink-
pakken (met oranje deksel). Het restafval dat 
zij dan nog overhouden, kunnen ze  voortaan 
naar een ondergrondse restafval container 
brengen. Die staat binnen 250 meter van hun 
huis en vaak staan er ook nog 2 of 3 andere 
in de buurt. Als een container  vol is, of er is 
een storing, dan kunnen ze dus bij een ande-
re container terecht.  Die zijn straks alleen te 
openen met een HVC afvalpas, die je ook ge-
bruikt voor het afvalbrengstation / de mili-

eustraat. De grijze rolcontainer voor restafval 
haalt HVC straks op, want die is dan niet meer 
nodig. 

Brief en uitnodiging
Er komen in IJmuiden straks 20 extra onder-
grondse containers bij, zodat er altijd 1 in de 
buurt is. Wie zijn afval goed scheidt, houdt 
maar een klein beetje restafval over. De be-
trokken bewoners van Oud-Velsen en  IJmui-
den krijgen bij de brief deze week een uitnodi-
ging voor een aantal informatieavonden in de 
bus. Mensen van HVC en de gemeente beant-
woorden dan al hun vragen.

Goede resultaten
In Velserbroek en Velsen-Noord wordt het af-
val al zo ingezameld. Daardoor groeit de hoe-
veelheid ingezameld plastic, blik en drink-
pakken, net als de hoeveelheid ingezameld 
GFT, etensresten en papier. Het doel: in 2020 
brengt elke inwoner niet meer dan 100 kilo 
restafval per jaar weg. (foto: gemeente Velsen)

Oud-Velsen en laagbouw IJmuiden
Afval scheiden ondergronds

Waar kan ik mijn afval kwijt? En als de 
container nu vol is, waar moet ik dan 
heen? Kan HVC de container niet vaker 
legen? Dit soort vragen krijgt Nathalie, 
afvalcoach bij HVC, regelmatig. Daar-
om gaat ze met een aantal collega’s in 
IJmuiden de deuren langs om bewo-
ners uitleg te geven over de nieuwe 
wijze van afvalinzameling.  Hier is ze 
aan het woord.

Nathalie: “Als we afval gaan inzamelen 
met ondergrondse containers is de eerste 
vraag: ‘Moet ik dan met zware afvalzak-
ken over straat?’. Mijn antwoord: Dat 
hoeft niet als u goed uw afval scheidt. 
Doe het plastic, blik en de drinkpakken 
in de nieuwe bak met het oranje deksel. 
En houd glas, oud papier, textiel en GFT 
apart. Doe je dat consequent, dan blijft er 
nog maar weinig restafval over om weg te 
brengen.

‘Waar kan ik mijn restafval kwijt?’ – dat 
willen inwoners ook vaak weten. Er staat 
een container binnen 250 meter en vaak 
ook nog 2 of 3 andere in de buurt. Zodat 
je bij een storing bij een andere container 
terecht kunt. Dat voorkomt dumpingen. 
De praktijk leert – omdat mensen toch 
moeten wennen – dat er in het begin toch 
afval naast de container gedumpt wordt. 
Daarom doet de gemeente meer aan 
handhaving. 

HVC moet ook een beetje ‘ontdekken’ hoe 
vaak zij de containers straks moet legen. 
De ene container is sneller vol dan de 
andere, maar HVC kan dat op afstand uit-
lezen. Na zo’n 3 weken heeft HVC al een 
goed beeld en komt er een goed ritme in 
het legen van de containers. En is de con-
tainer toch sneller vol dan verwacht? Bel 
dan de klantenservice van HVC op num-
mer 0800-0700 of mail via klantenser-
vice@hvcgroep.nl.”

Afvalcoach Nathalie helpt
Afval scheiden? Het went!

Op woensdag 3 oktober praat wethou-
der Jeroen Verwoort met MKB onder-
nemers uit Velsen. Het gaat vooral over 
hoe de gemeentelijke dienstverlening, 
mobiliteit en bereikbaarheid verbeterd 
kunnen worden. De bijeenkomst is van 
19.00-21.30 uur in Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach.

Deze bijeenkomst is een opvolging uit het 
voorlopig collegeprogramma 2018-2022: 
‘Velsen komt naar je toe!’ De informatie die 
de wethouder ophaalt, kan e¡ ect hebben op 
het defi nitieve collegeprogramma. Hij wil 
graag met de MKB ondernemers in gesprek 
over de uitkomsten van de Ondernemers-
peiling Velsen 2017 (gedaan door I&O Re-
search), die tijdens deze bijeenkomst wor-
den gepresenteerd. In het bijzonder gaat 
het dan om de vraag hoe de gemeentelijke 
dienstverlening, mobiliteit en bereikbaar-

heid verbeterd kunnen worden.

Heeft u daar als MKB-ondernemer binnen 
de gemeente Velsen ideeën over? Meld u dan 
aan via gbergem@velsen.nl.  Vragen kunt u 
sturen naar mmooibroek@velsen.nl.

‘Velsen komt naar je toe!’
Wethouder praat met MKB-ers

Je kent het wel: onderweg naar je werk 
zie je een losliggende stoeptegel, een 
gat in de weg, of een lantaarnpaal die het 
niet doet. Je denkt: “Hier zou de gemeen-
te iets aan moeten doen!” En natuurlijk 
wil je die best informeren, maar dat kost 
tijd die je net even niet hebt. Dat kan van-
af nu veel makkelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor 

meldingen over de openbare ruimte. Een-
voudig en snel. Open de app op je mobiel, 
maak een foto, en stuur de melding door. Je 
kunt zelfs zien of iemand anders de melding 
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te 
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app 
nu in de App Store en de Play Store.

Samen zorgen we voor een veilige en schone 
omgeving. Doe je mee?

Download nu de 
Slim melden Velsen app 

Zaterdag 22 september was het weer Burendag. Bewoners van de Havenkade, Huijgens-
straat en Fultonstraat maakten kennis met elkaar onder het genot van een kopje ko©  e. Zij 
wisselden ideeën uit over de verkeersveiligheid, groen en de energietransitie. Wethouder 
Floor Bal (bewoner van één van deze straten) was hier ook bij en nam alle ideeën die werden 
gegeven mee. Hij kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met afspraken voor een vervolg. 
#velsenkomtnaarjetoe. (foto: gemeente Velsen)

#velsenkomtnaarjetoe lift mee
Burendag 2018
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De Japanse duizendknoop is een ijzer-
sterke uitheemse plant die in Nederland 
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daar-
door hard groeit (wel 10 centimeter per 
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is 
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in 
de zon en in de schaduw) en kan dwars 
door asfalt en funderingen heen groei-
en. Help mee met de bestrijding op 17 
november!

De gemeente moet deze plant bestrijden en 
gaat daarvoor op zoek naar methoden die 
voldoende werken en zo min mogelijk scha-
delijk zijn voor het milieu. Daarnaast ho-
pen we dat er Velsenaren zijn die zich vrij-
willig willen inzetten om de duizendknoop 
met de hand te lijf te gaan. Dat kan door de 
plant er met zoveel mogelijk wortels uit te 

trekken of door hem met een schop uit te 
steken.

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 no-
vember van 13.00 – 17.30 eenmalig een mid-
dag waarop de wethouder samen met vrij-
willigers op een aantal plekken in Velsen de 
duizendknoop gaat uitsteken. De gemeente 
stelt handschoenen en schoppen beschik-
baar en zorgt voor de afvoer van het afval.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Voorafgaand aan de middag organi-
seert de gemeente bij de wijkpost in Sant-
poort-Zuid een informatieavond waarin u 
meer hoort over hoe en waar de plant groeit 
en hoe de bestrijding in zijn werk gaat. Die 
datum volgt nog. Hopelijk tot in november! 
(foto: gemeente Velsen)

Bestrijding Japanse duizendknoop
Wie helpt mee op 17 november? 

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 15 september tot en met 
21 september 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Peperkers 43, plaatsen balkonbeglazing 
(17/09/2018) 13060-2018
Kennermerlaan 52, wijzigen winkelruimte 
naar kinderdagverblijf (17/09/2018) 13080-
2018
Marktplein 42, plaatsen dubbele deur in 
voorgevel (18/09/2018) 13128-2018
Stolstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2018) 13290-2018
Van Wassenaerstraat 55, plaatsen dakop-
bouw (20/09/2018) 13350-2018
Loggerstraat/Haringkade ong.(L 

5306), plaatsen hek rondom het perceel 
(21/09/2018) 13401-2018

Velsen-Zuid
Genieweg 44, aanleg en opruimen tijdelijke 
ontvangstlocatie voor bagger (17/09/2018) 
13038-2018
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping, 
wijzigen constructie (21/09/2018) 13417-
2018

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, versterken binnenvaart 
kade (18/09/2018) 13179-2018

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 8, kappen boom 
(18/09/2018) 13153-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen boom 
(19/09/2018) 13253-2018
Papenburghlaan 4, kappen boom 
(19/09/2018) 13260-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, legaliseren hekwerk 
met poort (17/09/2018) 13050-2018

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

Verlengen beslistermijn

Santoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (19/09/2018) 
10458-2018
Anna van Burenlaan 8, kappen 12 bomen 
(24/09/2018) 10704-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Pinkenweekend op 13 oktober 2018 van 
09.00 tot 15.00 uur; locatie: Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12 (18/09/2018) 13130-
2018

Velsen-Noord
Subaru beach battle Wijk aan Zee op 25 no-
vember 2018 van 10.00 tot 17. 00 uur, loca-
tie: strand Wijk aan Zee en noordpier Velsen 
(20/09/2018) 13318-2018

Ingekomen aanvraag standplaatsver-
gunning APV artikel 5:18

Velsen-Zuid
Sanquin Bloedvoorziening, op dinsdagen 
op 8 januari, 5 maart, 30 april, 25 juni, 20 
augustus en 15 oktober 2019, Minister van 
Houtenlaan (eigen terrein sportclub Tel-
star) (18/09/2018) 13199-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 

van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Dirk Hartoghstraat 64, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2018) 10679-2018

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, legaliseren gevel-

wijziging, terrasscherm en binnentrap 
(19/09/2018) 10076-2018           
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, uitbreiden 
chalet met aanbouw en plaatsen zonnepa-
nelen (17/09/2018) 8784-2018

Velsen-Noord
Van Diepenstraat 44, kappen 4 bomen 
(19/09/2018) 11138-2018

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 12, plaatsen dakkapel 
(18/09/2018) 11070-2018           
Wüstelaan 32, vernieuwen dak (19/09/2018) 
10816-2018  (gemeentelijk monument)       
nabij Schoterkerkpad en Van Dalenlaan, 
aanpassen overweg Santpoort-Zuid en 
aanleg waterhuishoudkundige voorzienin-

gen ten behoeve van bergingscapaciteit 
(18/09/2018) 8146-2018
Bloemendaalsestraatweg 38, vervangen 
dakkapel voorzijde woning (20/09/2018) 
11024-2018

Santpoort-Noord
Vlietweg 16, vervangen reclameobject 
(zuidwestzijde) (21/09/2018) 10802-
2018 

Driehuis
Da Costalaan 22, plaatsen dakkapel voorzij-
de woning (20/09/2018) 12611-2018

Velserbroek
Floraronde 293, uitbreiden basisschool 
(20/09/2018) 7384-2018
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Besluiten (vervolg)
Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden in zone 2 strand 
IJmuiden op 6 en 27 oktober, 10 en 
24 november, 8 en 22 december 2018 

(21/09/2018) 7809-2018

Velsen-Zuid
Het houden van voetbalwedstrijden in het 

speelseizoen 2018-2019, locatie:  Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 
123b (21/09/2018) 9408-2018

Bekendmaking route gevaarlijke sto� en Gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben op 4 september 
2018 een wijziging van de gemeentelij-
ke route voor het vervoer van gevaarlij-
ke sto� en defi nitief vastgesteld. De wij-
zigingen betre� en:

a. verwijdering van de rijkswegen A22 en A9 
uit de route.

b. uitbreiding van de route met de volgende 
wegen in de IJmond-haven:

• Zeehavenweg tot aan de Volendamkade
• Volendamkade en Monnickendamkade 

(uitgezonderd de Monnickendamkade 
tussen de Breskensstraat en Vlissingen-
straat).

c. Het vaststellen van drie alternatieve rou-
tes:

1.  Voor de bestaande route Velsertraver-
se/Rijk de Waalweg/Wenckebachstraat/ 
Staalhavenweg/Noordersluisweg/ Pont-
weg

het alternatief:
Velsetraverse/Lijndenweg/Basisweg/Wij-

kermeerweg/Concordiastraat/Pontweg. 
2. Voor de bestaande (deel)route Amster-

damseweg/Parkweg/Stationsweg/Pont-
plein het alternatief:

Amsterdamseweg/Rijksweg/A208/Sant-
poortse Dreef/Hagelingerweg/Van den

Vondellaan/Waterloolaan/Minister van 
Houtenlaan/Pontplein. 

3. Voor de bestaande (deel)route Pont-
plein/Kanaaldijk/Geul/Dokweg/ bedrij-
venterrein Zeehaven 

het alternatief:
Minister van Houtenlaan/Zeeweg/ Heeren-

duinweg/Kruisberglaan/Zeewijkplein/
Planetenweg /Pleiadenplantsoen /Raaf-

straat/Dokweg/ bedrijventerrein Zeeha-
ven.

Het ontwerp-besluit en bijbehorende route-
kaart zijn voor inspraak vrijgegeven. Geen 
zienswijzen zijn ontvangen en de defi nitie-
ve routebesluit en routekaart zijn ongewij-
zigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
De bevoegdheid dit besluit te nemen is door 

de Raad aan burgemeester en wethouders 
gedelegeerd.

Beroep
Binnen zes weken na deze bekendmaking is 
het mogelijk schriftelijk beroep aan te teke-
nen bij de Rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. In spoedeisende gevallen 
kan daarnaast een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Noord-Holland.

U kunt de stukken inzien op de website 
www.velsen.nl en via Overheid.nl.

Onthe�  ng
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Algeme-
ne plaatselijke verordening onthe�  ng te 
verlenen aan:

• Sportvisserij Midwest Nederland, te 
Uitgeest, voor het rijden op de Noordpier in 
Velsen-Noord op 27 september 2018 in ver-
band met een opruimactie. 
 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-

den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Schapenland 34, 1991 CV  VELSERBROEK 

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018
Vanaf 2017 is de uitvoering van citymar-
keting gestart vanuit de gemeente. Daar-
bij is vooral ingezet op het verbeteren 
van het imago en de bekendheid van 
IJmuiden.

Het college vindt het belangrijk dat city-

marketing ook in de komende jaren wordt 
uitgevoerd en dat er vanuit de samenleving 
draagvlak en betrokkenheid is. Daarom wor-
den de activiteiten die betrekking hebben op 
citymarketing vanaf 2019 uitgevoerd door 
de Stichting Citymarketing Velsen. Subsi-
diering van de stichting is daarbij het uit-

gangspunt. 

Op 25 september heeft het college de  sub-
sidieregeling  Citymarketing Velsen 2018 
vastgesteld. In de Subsidieregeling City-
marketing Velsen 2018 staat omschreven 
waarop de gemeente wil sturen en hoe ge-

toetst zal worden of de gewenste resulta-
ten (zoals het verbeteren van het imago van 
IJmuiden)  uiteindelijk bereikt zal worden. 
De subsidieregeling is een nadere uitwer-
king van de Algemene Subsidieverordening 
Velsen 2017.  De regeling treedt een dag na 
publicatie in werking.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Mercuriusstraat 230, 1973 WZ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Plein 1945 ligt op de plek waar 
vanaf 1865 de kanaalgraversko-
lonie ‘De Heide’ is ontstaan, op 
de kruising van de Zeeweg en 
de voormalige Kerkweg, de late-
re Stationsweg en Kalverstraat. 
In de loop der jaren ontwikkelt 
De Heide zich tot de woonplaats 
Velseroord, dat in 1926 bij IJmui-
den wordt gevoegd en IJmuiden-
Oost wordt genoemd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog valt een 
groot deel van IJmuiden-Oost, 
waaronder het gebied rond de 
oorspronkelijke Heide, ten prooi 
aan de sloopwoede van de Duit-
sers.
Direct na de bevrijding stelt de 
stedenbouwkundige en archi-
tect Dudok samen met collega’s 
Van Tijen en Maaskant plannen 
op voor de wederopbouw en uit-
breiding van de gemeente Vel-
sen. Details staan in het boek-
je ‘Velsen Herrijst – IJmuiden de 
stad aan zee’ uit 1947.
In dat plan wordt IJmuiden, dat 
zich ondanks de onstuimige groei 
‘nooit tot stad van enige beteke-
nis heeft ontwikkeld’, beschouwd 
als het toekomstige centrum van 
de gemeente Velsen. Omdat het 

raadhuis van Velsen in het dorp 
Velsen uit zijn voegen is gegroeid, 
komt er een nieuw raadhuis met 
een groot plein in het opnieuw te 
verrijzen deel van IJmuiden-Oost. 
Dudok ziet dit ruime ‘Raadhuis-
plein’ tevens als ‘een concentra-
tiepunt van gezelligheidsleven, 
dat zich in het vroegere IJmuiden 
nooit heeft kunnen ontplooien. 
Hier zullen cafés, een enkele gro-
tere winkelzaak, een hotel en een 
theater op hun plaats zijn.’ Het is 
duidelijk dat Dudok zich nooit in 
het IJmuiden van voor de oorlog 
heeft verdiept!
Het Raadhuisplein krijgt verbin-
dingswegen met alle delen van 
de gemeente. Het plein is tevens 
het beginpunt van de hoofd-
ader die alle wijken van IJmui-
den met elkaar verbindt: de late-
re Lange Nieuwstraat. Op 5 mei 
1948 wordt op het dan nog on-
bebouwde plein, in het verleng-
de van de De Noostraat, het Mo-
nument voor de Gevallenen ont-
huld. Het monument verhuist la-
ter, vanwege de bouw van het 
stadhuis, naar de huidige loca-
tie op het plein. Burgemeester en 
Wethouders stellen voor om het 

plein de naam ‘Plein 1945’ te ge-
ven als herinnering aan het be-
vrijdingsjaar en de daaraan voor-
afgaande donkere jaren. Deze 
naam wordt in mei 1949 door de 
raad vastgesteld.
Plein 1945 blijft jarenlang onbe-
bouwd; van de plannen van Du-
dok lijkt aanvankelijk weinig te-
recht te komen. Pas in 1957 start 
de bouw van de winkelgalerij-
en met bovenwoningen, na veel 
gesteggel over � nanciering en 
het uiterlijk. Dudok had puntda-
ken ontworpen maar de midden-
standers wilden een moderne 
uitstraling met platte daken. Eind 
1958 wordt de eerste winkelgale-
rij aan de oostkant van het plein 
geopend. Het geplande ‘Raad-
huis-Hotel’ en een theater komen 
er niet. Vanaf 1962 verrijst aan de 
noordkant het door Dudok ont-
worpen stadhuis, dat in augustus 
1965 wordt geopend door prin-
ses Margriet. Eind 1962 wordt 
aan de zuidkant van het plein een 
vestiging van Albert Heijn ge-
bouwd. Sinds de sloop hiervan in 
2000 ligt dat stukje grond braak. 
Naast de supermarkt verrijst in 
1972 het gebouw ‘De Beurs’ als 
hoofdkantoor van de Rai� eisen-
bank. Het plein zelf is in de loop 
der jaren diverse keren heringe-
richt. Sinds de zomerstorm van 
juli 2015 is het statige Plein 1945 
vrijwel boomloos.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor Plein 1945.

Eerste uitgave Sportpas 
nieuwe stijl uitgereikt

Velserbroek - Wethouder sport 
Bram Diepstraten heeft de eerste 
Sportpas-brochure uitgereikt aan 
kinderen op basisschool de Hoek-
steen in Velserbroek. 
In de gemeente Velsen hebben 
basisschoolleerlingen de afge-
lopen jaren kennis gemaakt met 
vele mooie sporten. Hiervoor 
werd de Sportpas ingezet.
Dit schooljaar is de Sportpas-
brochure en de website voor de 
Sportpas Velsen veranderd. De 
website is nog makkelijker te ge-

bruiken en de brochure heeft een 
nieuwe uitstraling gekregen.
,,Het is ons doel om meer Velse-
naren vitaal in beweging te bren-
gen met een duidelijk sport- 
en beweegaanbod voor ieder-
een’’, aldus de wethouder. ,,Daar-
om gaan we het concept van de 
Sportpas Velsen breder trekken 
dan alleen de jeugd om zo ook 
jongeren, volwassenen en seni-
oren kennis te laten maken met 
verschillende sporten. Het speci-
� eke aanbod voor volwassenen 
en senioren zal dit jaar nog via 
een brochure en de website wor-
den getoond!‘’
In de nieuwe brochure staan veel 
leuke sporten. Kinderen kunnen 
met twee tot vijf verschillende 
sporten kennis maken. In de bro-
chure staat nog meer informatie 
over leuke buitenschoolse sport-
activiteiten zoals de Sportmix en 
Schoolsportkalender. De Sport-
mix wordt in bijna elke wijk of 
dorp gegeven en kost 1 tot 3 eu-
ro per keer.
Zie ook www.sportpasvelsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen) 

Afscheid van Rood
Je bent 31 jaar jong en dan stopt 
jouw leven. Ja, je was ziek maar 
dat de dood toch nog zo plotse-
ling kwam...
Midden in het leven en aan de 
buitenkant niet altijd te merken 
dat je zo ziek was. Thuis daaren-
tegen was het anders en vloog 
de frustratie je geregeld naar de 
keel. Onmacht en verdriet waar 
ook jouw naasten mee om moes-
ten gaan, ieder op zijn of haar ei-
gen manier. 
Ruim zevenhonderd mensen kwa-
men naar de Lichtfabriek om hun 
laatste eer aan jou te betonen. 
Een groot afscheid met een zee 
van bloemen, beelden, muziek die 
je mooi zou vinden en woorden 
die voelbaar binnenkwamen bij 
een ieder die daar was. Een zaal 
vol, gevuld met warmte, respect, 
een lach en een traan. Door een 
haag van fakkels en joelende toe-
schouwers ben je met trots uitge-
dragen. 
Na het intieme afscheid in de ka-
pel werd je door de vallende 
sneeuwvlokken en die ene straal 
zonlicht naar jouw laatste rust-
plaats begeleid. Een plek bij het 
water en aan een doorgaand pad 

waar geregeld mensen lopen. Stil-
te was niets voor jou. Jouw af-
scheid is ontstaan uit wie en hoe 
jij was. Een dag met eerbetoon 
aan jouw leven. Niemand kon om 
jou heen. Rood voor Altijd. 
Laurens is er niet meer maar zijn 
vrienden zetten zijn gevecht te-
gen Lyme voort. Op 30 september 
organiseren zij een sponsorloop. 
Lees hun verhaal op www.rood-
vooraltijd.nl. (foto: aangeleverd)

Kim Schubert, freelance uitvaart-
begeleider voor Ineke Smit Uit-
vaartverzorging

Jaarmarkt in Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Op zaterdag 29 
september vindt voor de 51ste 
keer de Jaarmarkt Oud-Velsen 
plaats.
De organisatie is er ook dit jaar 
in geslaagd om een verrassen-
de diversiteit aan marktkramen 
neer te zetten. Kinderen kunnen 
zich aanmelden voor een plek-
je op de kindervrijmarkt (op 06-
31955755).
Direct buiten de Engelmundus-
kerk is het vrolijk rumoer te horen 
van het Rad van Avontuur en de 
vele kramen met broodjes worst 
of haring, taart en cake, boeken 
en curiosa. De opbrengst van de-
ze ‘kerkkramen’ komt ten goede 
aan het kerkgebouw. Binnen in 

de kerk is een plek om een kaars-
je aan te steken, een expositie 
én verkoop van schilderijen met 
historische afbeeldingen van 
bekende plekken in Velsen en 
IJmuiden. Ook is er live-muziek 
van het Maanenburgkwintet. De 
oudste delen van de Engelmun-
duskerk gaan terug tot de 13e 
eeuw. Enkele jaren geleden is de 
kerk grondig gerestaureerd. Toch 
blijft er altijd geld nodig om het 
gebouw in goede staat te behou-
den voor de komende generaties 
Velsenaren.
De jaarmarkt is van 10.00 tot 
16.00 uur. De o�  ciële opening is 
om 10.00 uur. (foto: Erik Baalber-
gen)

Bevriezen is hot!
Supertrots op vernieuwde zaak

,,We hebben keihard gewerkt 
verleden weekend en het resul-
taat mag er zijn’’, aldus Annet-
te. ,,Mooie houten planken met 
een vleugje Ibiza stijl en leren 
stoeltjes maken het compleet. 
Ik kan niet in een witte strakke 
ruimte werken, ik heb kleur no-
dig in mijn leven en dat is dui-
delijk te zien.’’
,,Ik ben altijd op zoek naar 
het nieuwste van het nieuw-
ste, vet bevriezen is momen-
teel hot! Maar het is niet over-
al hetzelfde, sommige bieden 
het zeer goedkoop aan, maar 
dat is gewoon nep. Wij heb-
ben nu vijf apparaten staan en 
de allernieuwste Coolipo Twin 
8 Freeze, waarmee wij de eer-
ste in Nederland zijn! Dit appa-
raat pakt echt alle probleemzo-
nes aan, het is heel comforta-
bel, gewoon heerlijk relaxen en 
vet verdwijnt de� nitief. Daar-
naast moeten de mensen wel 
ook hun leefpatroon willen ver-
anderen.’’
,,Al bijna twintig jaar helpen wij 
succesvol mannen en vrouwen 
om van hun vet en gewicht af 
te komen. Met eerlijk vakkun-

dig advies en begeleiding gaan 
we samen de strijd aan. Ik wil 
dat de mensen zich hier met-
een thuis voelen. Iedereen is 
welkom om vrijblijvend advies 

te vragen, daarom hebben wij 
ook Open Dagen om de drem-
pel laag te houden. Onze be-
geleiding is niet alleen gericht 
op een mooi lijf, maar vooral op 
een gezond lijf!’’
Beauty- en afslankstudio Vel-
serbroek, Klompenmakerstraat 
7 in Velserbroek, telefoon 023-
5490556. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - Supertrots is eigenaresse Annette Kortekaas van de 
bekende Afslankstudio Velserbroek op de vernieuwde zaak. De 
gezellige sfeervolle salon met vrolijke kleurtjes heeft een schitte-
rende nieuwe vloer gekregen en oogt zeer ruim.
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Jubileumfeest Tata Steel in volle gang

Tijdens zijn bezoek aan Tata Steel 
bracht de koning ook een bezoek 
aan het Innovation Centre, waar 
hij in het Research & Develop-
ment-laboratorium uitleg kreeg 
over de manier waarop onderzoe-
kers speciale staalsoorten ontwik-
kelen voor toepassing in auto’s. 
Het gaat daarbij om staal dat heel 
sterk is en zo zorgt voor maxima-
le veiligheid van inzittenden. Door 
de hoge sterkte van het staal wor-
den auto’s tegelijkertijd lichter en 
dus zuiniger.
Na de openingshandeling ging de 
Koning in gesprek met een aan-
tal medewerkers en omwonen-
den van het staalbedrijf die heb-
ben meegewerkt aan de 100 per-
soonlijke verhalen. De Koning 
werd ontvangen door Theo Hen-
rar (directievoorzitter Tata Steel 
Nederland) en Hans Fischer (CEO 
Tata Steel in Europa) in aanwezig-
heid van T.V. Narendran (CEO en 
Managing Director van Tata Steel 
Limited).
,,Ik ben trots op het feit dat we erin 
geslaagd zijn om al 100 jaar tot de 
top van de wereldwijde staalindu-

strie te behoren”, aldus Theo Hen-
rar, directievoorzitter Tata Steel 
Nederland. ,,We zijn toonaange-
vend waar het gaat om de kwali-
teit van onze producten én op het 
gebied van duurzaamheid. Dat 
hebben we bereikt doordat we al-
tijd fors hebben geïnvesteerd in 
innovatie, zowel op product- als 
procesgebied. Maar de allerbe-
langrijkste succesfactor zijn onze 
medewerkers. Hun passie, bevlo-
genheid en doorzettingsvermo-
gen heeft ons gebracht waar we 
nu staan. En daar ben ik hen dank-
baar voor.”
,,Ons staalbedrijf in IJmuiden 
neemt een unieke plek in, zowel 
letterlijk als �guurlijk”, aldus Hans 
Fischer, CEO van Tata Steel in Eu-
ropa. ,,Dankzij de visie van de op-
richters hebben we de best mo-
gelijke logistieke verbindingen 
om grondsto�en aan te voeren 
en klanten in de hele wereld van 
hoge kwaliteit staal te voorzien. 
En die kwaliteiten kunnen we le-
veren door onze nimmer a�aten-
de focus op het ontwikkelen van 
producten die een hoge toege-

voegde waarde hebben voor onze 
klanten. In de V.S. is ‘Dutch steel’ 
synoniem voor staal van topkwa-
liteit. En we blijven ambitieus. We 
willen van Tata Steel in Europa het 
staalbedrijf maken dat in alle op-
zichten duurzaam is.”
Het 100-jarig jubileum van het 
staalbedrijf in IJmuiden wordt 
groots gevierd. Op het terrein is 
een speciaal festivalterrein aan-
gelegd van 13.000 vierkante me-
ter, met de grootste tent van Eu-
ropa (capaciteit: 4.000 personen), 
een reuzenrad van 33 meter, vier 
verschillende tenten met muziek, 
een fonteinbar en tien foodtrucks.
Er worden tot en met 5 oktober 
twaalf grote evenementen geor-
ganiseerd voor medewerkers, ge-
pensioneerden, relaties, omwo-
nenden, klanten en leveranciers. 
In totaal worden zo’n 40.000 gas-
ten verwacht in de Wereld van 
Staal, zoals het festivalterrein heet. 
Voor de feesten is een spectaculai-
re show ontwikkeld met Carolien 
Borgers als verhalenvertelster en 
zangeres, visuele e�ecten, een or-
kest van 40 man en 17 dansers on-
der leiding van topchoreograaf 
Gerald van Windt (Idols, Holland’s 
Got Talent, Everybody Dance Now 
en X-Factor). De jubileumshow 
‘Door het vuur’ wordt negen keer 
opgevoerd.
Van een klein bedrijf is Tata Steel 
in IJmuiden in 100 jaar tijd uitge-

groeid tot een ware wereld van 
staal. Inmiddels is de ‘site’ het 
grootste aaneengesloten indu-
striële complex van Nederland, 
met een omvang van 750 hectare. 
Op het terrein staan tientallen fa-
brieken en installaties, verbonden 
door 100 kilometer spoor, 80 kilo-
meter weg en 55 kilometer trans-
portbanden.
Tata Steel is een volledig geïn-
tegreerde site, waar alle proces-
sen, van de voorbewerking van de 
grondsto�en tot en met het coa-

ten van de rollen staal op één ter-
rein plaatsvinden. Het behoort tot 
de top van staalbedrijven in de we-
reld waar het gaat om staal maken 
met een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot. Tata Steel heeft in Neder-
land 10.000 werknemers, waar-
van 9.000 in IJmuiden, die jaarlijks 
zo’n 7 miljoen ton staal produce-
ren voor klanten over de hele we-
reld. Zie ook www.100jaarstaal.nl
Voor het vervoer van de VIP’s, 
waaronder de koning, koos Tata 
Steel deels voor een lokale samen-

werking met Van der Valk Taxiser-
vice, eveneens uit IJmuiden. Di-
recteur Henk van der Valk is ont-
zettend trots op deze bijzondere 
opdracht.
,,Tata Steel is een begrip in Ne-
derland en ver daarbuiten. Dat 
wij met onze vervoersdiensten, 
waarbij onze kwaliteit en service 
de doorslag gaven, een hoofdrol 
mochten spelen tijdens het jubi-
leumfeest, was een hele grote eer.’’  
(foto’s: Michel van Bergen, Friso 
Huizinga en Tata Steel)

IJmuiden - Koning Willem-Alexander heeft vorige week donder-
dag het jubileumfeest van Tata Steel geopend. Hij deed dat door 
in de grote tent op het festivalterrein het boek open te slaan 
waarin 100 verhalen van medewerkers, omwonenden, klanten en 
leveranciers zijn opgetekend. Op 20 september was het precies 
een eeuw geleden dat het beeldbepalende staalbedrijf werd op-
gericht als Koninklijke Nederlandse Hoogovens NV.
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Snoep- en cadeauwinkel 
Zoet aan Zee één jaar open
IJmuiden - Op zaterdag 29 sep-
tember viert de gezellige snoep- 
en cadeauwinkel Zoet aan Zee 
haar eerste verjaardag! 
Een jaar geleden openden de ei-
genaressen Bianca en Mariska de 
deuren van hun winkel aan de 
Lange Nieuwstraat 493 en inmid-
dels is Zoet aan Zee al een aardig 
begrip in IJmuiden. 
De enthousiaste klanten, van klein 

tot groot, weten de weg goed te 
vinden naar Zoet aan Zee waar 
zij terecht kunnen voor meer dan 
125 soorten (schep)snoep, over-
heerlijke bonbons, chocolade, be-
taalbare cadeautjes voor vele ge-
legenheden, feestartikelen zoals 
vlaggenlijnen en ballonnen, hou-
ten tekstborden, kaarten in ver-
schillende prijscategorieën, bak-
producten, geboortesnoep en 

-chocolade, diverse theesoorten 
en nog veel meer. Verder worden 
alle cadeautjes altijd feestelijk in-
gepakt. 
Om het 1-jarig bestaan te vieren 
is er een jubileumactie: op vrij-
dag 28 en zaterdag 29 septem-
ber ontvangt u 15% korting op al 
het schepsnoep. Kom dus gezel-
lig langs! (foto: de Jutter/de Hof-
geest)

Vrienden en familie zamelen geld 
in voor MS-behandeling Mitchell
Velsen - Misschien kent u hem 
wel. Mitchell Philips, de gitarist 
van Damage Control die in 2010 
tweede werd bij de IJmond Pop-
prijs en mocht optreden op het 
Oxy Podium van Beeckestijn Pop. 
Het ging leuk met de band en ze 
deden optredens in het hele land. 
Mitchell was op dat moment al 
ziek. Hij had in 20016 de diagno-
se MS gekregen. Lange tijd had 
hij er weinig tot geen last van en 
genoot van het leven, ging naar 
school, had baantjes, verkering, 
sportte, genoot met zijn vrien-
den en ging zelfs op surfvakantie 
naar Frankrijk. De epilepsie door 
de MS kwam sporadisch voor en 
mocht de pret niet drukken. 
Drie jaar geleden ging het lang-
zaam achteruit en klachten na-
men toe. Hij moest daardoor 
stoppen met zijn studie elektro-
techniek. Op 27 december 2016 
ging het echt heel erg mis. Hij 
kreeg bij Heliomare, waar hij re-
valideerde, een grote epilepti-
sche aanval. Die duurde lang. Te 
lang. Dat resulteerde in hersen-
schade en de Mitchell die hij was, 
was weg. 
Korte tijd later werd de schade 

duidelijk. Hij kon niks meer. Geen 
communicatie, niet meer lezen, 
niet meer lopen en zijn korte-

termijngeheugen was weg. Mit-
chell had 24 uur per dag zorg no-
dig en is daarom gaan wonen in 
Nieuw Unicum in Zandvoort, een 
centrum dat gespecialiseerd is in 
MS-patienten. Hij wilde graag op 

zichzelf wonen, maar dit was na-
tuurlijk niet de manier waarop hij 
en zijn ongeving dat voor ogen 
hadden.
Inmiddels is het 2018. Mitchell is 
nu 27 jaar en er zijn gelukkig klei-
ne verbeteringen. Hij kan weer le-
zen, communiceren tot een zeke-
re hoogte en wat stapjes lopen. 
Dit dankzij zware medicatie waar-
door de MS-ontstekingen zijn 
weggebleven en klein herstel kan 
plaatsvinden. 
Het ziekteproces gaat echter 
door. Mitchell moet binnenkort 
stoppen met zijn medicatie om-
dat de kans op dodelijke hersen-
ontsteking toeneemt. Er is ech-
ter een kans om de ziekte te stop-
pen, maar dat kan niet in Neder-
land. Hij moet voor behandeling 
naar Rusland, waar hij al is ge-
accepteerd. Deze behandeling 
wordt niet vergoed en kost tus-
sen de 50.000 en 70.000 euro. De 
familie en vrienden van Mitchell 
zijn daarom een actie gestart om 
hem helpen deze kans te pakken 
en zijn leven nog acceptabel te 
houden. Meer informatie is te vin-
den op www.magikleven.nl. (foto: 
aangeleverd)

Scotch & Soda Event
bij Patrick van Keulen
IJmuiden - De vestigingen van 
Patrick van Keulen Mannen-
mode & Casual Jeans staan za-
terdag 29 september in het te-
ken van het Amsterdamse kle-
dingmerk  Scotch & Soda. Dit 
om te vieren dat de najaars- en 
wintermode binnen is. 
Tijdens het Scotch & Soda 
Event krijgen klanten bij aan-
koop van twee Scotch & Soda-
producten een mooie paraplu 
cadeau (zolang de voorraad 
strekt). Daarnaast ligt voor ie-
dere kopende klant een leu-
ke attentie klaar. Voor de deur 
staat een klassieke barista-
scooter waar verse koffie met 
wat lekkers wordt geserveerd. 
Kortom, voldoende reden om 
zaterdag sfeer te komen proe-
ven!
Patrick van Keulen heeft ves-
tigingen op de Lange Nieuw-
straat 787 in IJmuiden en de 
Deutzstraat 26 in Heemskerk. 
(foto: Scotch & Soda)

Brasserie bestaat een jaar

Jubileumborrel en 
kortingsactie bij De Bank

Vince Claessen en Christie Beths 
zijn sinds de opening de ver-
trouwde gezichten van de zaak. 
Sinds april is daar de nieuwe chef-
kok Niels Blom bij gekomen, hij 
is een oud-collega van Vince en 
heeft al vele jaren ervaring in de 
keuken. Vanaf begin oktober het 

mogelijk om bij De Bank een echt 
Engelse ‘High Tea’ te reserveren, 
waarbij de tafel rijkelijk gevuld 
zal zijn met bijvoorbeeld sandwi-
ches, brownies en verschillende 
soorten thee. 
Ook prijkt vanaf oktober een aan-
tal nieuwe gerechten op de kaart. 

Ook de weekspecial maakt weer 
zijn rentree nu de herfst/winter-
periode aanbreekt. 
Christie en Vince zijn dankbaar 
voor alle gasten die het hele jaar 
de brasserie bezocht hebben: 
,,Goed om te zien dat ons werk 
gewaardeerd wordt en ook �jn 
dat daar vaste gasten uit ont-
staan. Ook goed om te zien dat 
er nog iedere dag weer nieuwe 
gasten komen. We staan niet stil, 
we blijven vooruitkijken en leren 
nog elke dag. Juist dat maakt ons 
werk zo leuk!’’ (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Op 1 oktober bestaat brasserie De Bank alweer 
één jaar. Reden voor een feestje, dat gaat plaatsvinden op zater-
dag 29 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Iedereen is dan van 
harte welkom om het glas te he�en op het jubileum. Bovendien 
krijgen lezers van deze krant de gehele maand oktober 10% kor-
ting op de rekening bij vertoning van dit (originele) artikel.

Nieuw in Velserbroek: 
Akersloot Diëtetiek
Velserbroek - Gezondheidscen-
trum Velserbroek is deze maand 
uitgebreid met een praktijk voor 
diëtetiek en lifestyle coaching. 
De net afgestudeerde Cassan-
dra Akersloot is het gezicht van 
de zaak en ziet iedere behande-
ling als een nieuwe uitdaging. 
Omdat ieder mens uniek is, kiest 
Cassandra bewust voor een per-
soonlijke benadering, waarbij ad-
vies op maat het uitgangspunt 
vormt. Het gaat immers niet al-
leen om het bereiken van het ide-
ale gewicht of het bepalen van de 
juiste voeding in geval van ziek-
te, maar ook om het voorkomen 
van een terugval door een ge-
zonde leefstijl op te bouwen en 
daarmee ook minder vatbaar te 
zijn voor bepaalde ziektes. Door-
dat Cassandra haar opleiding di-
etetiek pas dit jaar heeft afge-
rond, is ze volledig op de hoog-
te van de meest recente inzich-

ten en kijkt ze met een jonge en 
frisse blik naar de materie. Boven-
dien heeft ze al een mooie staat 
van dienst opgebouwd, want in 
haar afstudeerjaar voorzag ze de 
NK-Judoka’s van Stichting Topju-
do Amsterdam van de juiste voe-

dingsrichtlijnen en monitorde ze 
de e�ecten daarvan. Uitgebreide 
informatie is op www.akersloot-
dietetiek.nl te vinden. Volg de 
pagina www.facebook.com/
akerslootdietetiek voor het laat-
ste nieuws. (foto: aangeleverd)

Muziektent Santpoort wordt 
op 10 november geopend
Santpoort-Noord - De vrijwilli-
ge bouwers van de muziektent op 
het dorpsplein zijn weer een stap-
je dichterbij hun doel. Maandag 
kwam de �rma Faber het cement 
voor de fundering storten. ,,Wat 
een teamwork weer!’’, aldus een van 
de vrijwilligers. ,,Timmermannen en 
staalmannen samen in het beton. 
De mannen werken ook ‘s avonds 
aan de staalconstructie zodat we 
de bouw afhebben voordat Sinter-
klaas in het dorp aankomt. Daarom 
kunnen wij met trots zeggen dat de 
opening op zaterdag 10 november 
zal zijn.’’ De bouw van de muziek-
tent is te volgen via www.aartaarts-
fonds.nl. (foto: aangeleverd)
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27 SEPTEMBER

(foto: aangeleverd)
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taalspreekuur van 
10.00 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: Mark Engelen)
De Alex Klaasen Revue – Show-
ponies (reprise) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Try-out van de show Jeans in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur.

(foto: aangeleverd)
Genieten van een zonsonder-
gang vanaf de Grote Kerk Alk-
maar. Elke donderdagavond in 
september kan men tijdens een 
exclusieve avondshift voor 45 
personen de zon in de zee zien 
zakken. Met subliem uitzicht over 
de stad richting de duinen en de 
zee. www.klimnaardehemel.nl. 

28 SEPTEMBER
Grote opruimactie op de pier in 
IJmuiden. Zie ook sportvisserij-
midwestnederland.nl

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: BoekStartPret van 
10.00 tot 10.45 uur. Voorlezen 
voor de allerkleinsten. Boek: Ze-
no en Kamiel Thema: Vormen. 0/3 
jaar. Taal in Thema. Van 10.00 tot 
11.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.

Filmmiddag in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. De �lm ‘Three 
billboards outside Ebbing, Mis-
souri wordt vertoond. Aanvang 

14.00 uur.

(foto: SHIP)
Film ‘Zicht op water’ bij SHIP (be-
reikbaar via de noordzijde van 
het Noordzeekanaal. Aanvang 
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 
uur. Aanmelden kan via 0255-
516254 of www.ship-info.nl

(foto: aangeleverd)
Orgelconcert in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, na af-
loop deurcollecte ter bestrijding 
van de onkosten. 

(foto: Ed de Leeuw)
Bene�etconcert met Pieter Wis-
pelweij op cello in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Telstar - TOP Oss. Aanvang 20.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Ragús: 
parel uit de Ierse dans- en mu-
ziektraditie. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Mark Engelen)
Driving Miss Daisy met Anne Wil 
Blankers en Edwin Jonker in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 

▲

29 SEPTEMBER

(foto: Erik Baalbergen)
Jaarmarkt Velsen-Zuid. van 10.00 
tot 16.00 uur.

Dorpskerk Santpoort geopend 
van 10.30 tot 12.00 uur voor stil-
te of een kaarjse branden voor......

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

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

Gouwe Ouwe in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Bingo- en loterijavond in speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Jubileumconcert vrouwenkoor 
Lady’s Voice in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest, 20.00 uur. Ook 
zondag 30 september 14.30 uur. 
Kaarten: 0251-238243. 

Prince Tribute Band in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur.

(foto: Lesley Pols)
Kunst & Kitsch met Liz Snoijink, 
Raymonde de Kuyper e.a. in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 

(foto: Cameretten/Marcel Kollen)
Cultureel Centrum de Cirkel: ca-
baretier Fabian Franciscus speelt 
voorstelling over autisme in De 
Vrijburcht aan de Vrijburglaan 2 
te Heemskerk. Hij vertelt op een 
hilarische manier hoe dat hem 
soms in verwarrende situaties 
brengt. Aanvang 20.30 uur. 

30 SEPTEMER
J. Jansen Wandeltocht. Start za-

lencentrum Velserduin, Verlser-
duinplein 5. De 5, 10 en 15 km 
kan tussen 10.00 en 13.00 uur 
starten. De 25 km tussen 10.00 en 
11.00 uur.

De Halve van Haarlem. Zie ook 
www.halvevanhaarlem.nl

Lezing ‘Tuinieren in Oorlogstijd’ 
door Anne Mieke Backer in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvan 10.30 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: LAAT-
STE DAG tentoonstelling ‘Reso-
nance’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

Rommelmarkt rondom Luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis, Genie-
weg 1 in Heemskerk. Fort is open 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Open dag bij Kerbert Dierente-
huis, Heerenduinweg 8 IJmuiden. 
Van 12.00 tot 16.00 uur.

Ko�econcert met Unidos en 
Amusementsorkest in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Aanvang 
12.00 uur.

Open dag Dierenambulance Ken-
nemerland, Kleine Houtweg 35 
Heemskerk. Van 12.00 tot 16.00 
uur.

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

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Natuurwandeling vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johannis-
weg 2 te Castricum. Meer info op: 
www.gezondnatuurwandelen.nl

(foto: aangeleverd)
Pianorecital Alexey Ishchanka in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Optreden LEFF in café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Van 17.00 tot 20.30 uur. Toegang 
gratis.

1 OKTOBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Inloopspreekuur di-
gitale bibliotheek. Van 14.00 tot 
15.00 uur.

RaboWeek IJmond. Zie voor de 
activiteiten https://sites.rabo-
bank.nl/ijmond/raboweek2018/

2 OKTOBER
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Zing Nederlands met 
me. Van 10.30 tot 11.30 uur. Taal-
spreekuur van 15.00 tot 17.00 uur.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Repair Café in De Spil, Frans Hals-
straat 29 IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

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

Alzheimer Café om 19.30 uur in 
Service�at Sans Souci, Sans Sou-
ci 113 te Castricum. Onderwerp is 
‘De wondere wereld van demen-
tie’. Toegang is gratis. 

(foto: Mark van Engelen)
Stadsschouwburg Velsen: In aan-
loop naar de landelijke premiére: 
‘All Stars’. Aanvang 20.15 uur.

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

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

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs.

Informatiemiddag voor senioren 
over alle aspecten over de keuze 
voor een verblijf in een hospice 
of voor ondersteuning thuis door 
vrijwilligers wanneer de laatste 
levensfase is aangebroken. De 

middag start om 14.00 uur, zaal 
open vanaf 13.30 uur. Parochie-
zaal Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg 113 Driehuis.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velserbroek: Voor-
leesfeest van 14.30 tot 15.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Kidsclub voor kinderen die thuis 
te maken hebben met iemand 
die kanker heeft in het Inloophuis 
Kennemerland, Santpoort-Noord. 
Van 14.30 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.inloophuiskennemerland.nl

Longpuntbijeenkomst in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
13 Beverwijk. Van 14.30 tot 16.00, 
inloop vanaf 14.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen: In aan-
loop naar de landelijke premiére: 
‘All Stars’. Aanvang 20.15 uur.

4 OKTOBER
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Van 10.00 tot 12.00 uur 
Taalspreekuur voor volwassenen.  
Van 15.30 tot 17.00 uur Juridisch 
inloopspreekuur.

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

Rouwspreekuur in de rouwhuis-
kamer Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 
12 Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.

Mosselavond bij café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Inschrijven aan de bar. Aanvang 
18.00 uur. 

IJmuiden - Kerbert Dierentehuis 
aan de Heerenduinweg 8 houdt 
op zondag 30 september de jaar-
lijkse open dag. Deze duurt van 
12.00 tot 16.00 uur. Er zijn ver-
schillende activiteiten zoals lezin-
gen. Ook kan men allerlei infor-
matie verkrijgen en kan men en 
een kijkje in het asiel en Knaag-
dierencentrum nemen. Iedereen 
is van harte welkom.

Open dag 
Kerbert
Dierentehuis
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 28 september 20.00 uur Telstar - TOP Oss

Focus op aandacht en nieuwe sponsors

,,Mijn hart ligt in de voetballerij, 
dus ik zit hier heel goed op mijn 
plek. Ik heb het eerste meisjes-
team in mijn dorp opgericht en 
daarna altijd de ambitie gehad 
om op het hoogste niveau te spe-
len. Dat is ook gelukt. Daarna heb 
ik letterlijk van mijn hobby mijn 
werk kunnen maken. Gaande-
weg heb ik ontdekt dat mijn kwa-
liteiten vooral aan de commercië-
le kant liggen. Vooral bij sales en 
relatiebeheer, maar ook bij mar-
keting en communicatie. Bij Tel-
star valt alles op z’n plek, want 
hier ben ik verantwoordelijk voor 
sponsoring, marketing, communi-
catie en ticketing. Het zit in mijn 
aard om mij overal mee te wil-
len bemoeien, maar ik wil er toch 
vooral naar toe dat iedereen bin-
nen de commerciële organisatie 
zijn of haar eigen specialisme ont-
wikkelt en daarop focust. Neem 
Marco die hier al meer dan tien 
jaar werkt en werkelijk alles van 
onze sponsoren weet. Dennis is 
een echte communicatiespecia-
list. Hij heeft met tienduizenden 
volgers op social media een enor-
me achterban opgebouwd. En 
onlangs is Ugur toegevoegd aan 
het commercieel team. Hij heeft 
een marketingachtergrond. Ugur 
is een hele creatieve jongen die 
zich voornamelijk richt op cam-
pagnes voor en door onze spon-
soren.”
Natascha heeft de eerste we-
ken als ‘superleuk’ ervaren. ,,Het 
was wel wat chaotisch, maar dat 
kwam omdat ik middenin de op-
startperiode voor het nieuwe het 
seizoen binnenkwam’, zegt de 
34-jarige Noord-Hollandse. ‘Door 
veel gesprekken te voeren pro-
beer ik te doorgronden hoe de 
club in elkaar zit. De organisa-

tie heeft de dynamiek die bij een 
betaald voetbalclub hoort en dat 
maakt mijn functie extra mooi.”
,,Aandacht geven aan de huidige 
sponsoren is een van mijn belang-
rijkste taken”, vervolgt Natascha. 
,,Ik wil peilen waar hun wensen 
liggen en wat we als club voor ze 
kunnen betekenen. Anderzijds 
ben ik medeverantwoordelijk 
voor het aantrekken van nieuwe 
sponsoren. Als we vooruit willen, 
dan hebben we een groter draag-
vlak nodig - ook �nancieel. Daar-
naast probeer ik op basis van mijn 
ervaring in Zeist meer structuur 
aan te brengen in het commerci-
ele team. De eerste stappen daar-
voor zijn inmiddels gezet, wat er-
voor zorgt dat iedereen meer in 
zijn of haar kracht komt staan.”
Steef is uiteraard blij met de 
komst van Natascha. ,,Van de 28 
cv’s die wij binnenkregen, stak 
deze er met kop en schouders bo-
venuit”, zegt hij vol overtuiging. 
,,Door haar opleiding, werkerva-
ring, voetbalachtergrond, woon-
plaats en ambitie paste Natascha 
heel goed in ons pro�el. Door 
mijn uitval (door hartproblemen, 
red.) kwam aan het licht dat Tel-
star een probleem heeft als ik er 
niet ben. De inkomsten uit spon-
soring stagneerden en dat mag 
natuurlijk nooit gebeuren. De 
continuïteit van de club moet 
voorop staan. Met het aantrek-
ken van Natascha hebben we ge-
borgd dat niet alles van een per-
soon afhangt. Wij zien haar echt 
als de zware kandidaat die mij op 
termijn kan vervangen als com-
mercieel directeur. Ik loop lang-
zaam richting mijn pensioen en 
ben bovendien op een punt be-
land dat ik mijn gezondheid voor-
op moet stellen. Ik heb de afgelo-

pen negen jaar roofbouw op me-
zelf gepleegd, met een paar �kse 
waarschuwingen tot gevolg. Mijn 
dokter zegt dat ik mazzel heb dat 
ik hier nu nog zit. Gelukkig is ie-
dereen van mening dat we het 
niet nog een keer zover mogen 
laten komen. Telstar is een mooie 
club, maar om er mijn leven voor 
te geven gaat ook wat ver.”
Daarom vormt Steef dit seizoen 
een koppel met Natascha, waar-
bij hij zelf niet actief onderdeel 
uit maakt van de organisatie. ,,Ik 
opereer ernaast omdat ik anders 
automatisch te veel hooi op mijn 
vork neem. Dat is nu eenmaal de 
aard van het beestje. Dit seizoen 
doe ik - vanuit mijn eigen kracht 
- dingen waar de club verder mee 
komt. Een goed voorbeeld is het 
project stadionontwikkeling. Een 
hele uitdaging en misschien een 
traject van een paar jaar, maar 
als dat lukt heeft Telstar daar, net 
als de omliggende verenigingen, 
heel veel baat bij. Op het gebied 
van sponsoring houd ik mij alleen 
nog bezig met de Witte Leeuwen. 
Alles daaronder wordt door Na-
tascha, Ugur, Marco en Dennis op-
gepakt. Ik snap dat dat voor som-
mige sponsors best even wen-
nen is, maar het is de nieuwe re-
aliteit bij Telstar, die dus voor een 
groot deel een gevolg is van mijn 

gezondheidssituatie. Ik zit nu op 
63 procent en of dat ooit nog 100 
procent wordt, is maar de vraag.”
Natascha en Steef zien allebei 
commerciële kansen voor Telstar 
Horeca. ,,Het was gek dat verschil-
lende afdelingen zich bezighiel-
den met sponsoring en het vul-
len van de ruimtes in het stadi-
on, terwijl dat in de praktijk vaak 
aan elkaar gekoppeld is”, aldus 
Natascha. ,,Als we in gesprek zijn 
met een sponsor of een ander be-
drijf uit de regio kunnen we, naast 
de invulling van het pakket, ook 
de overige faciliteiten bespreken. 
Het stadion biedt mogelijkheden 
voor meetings, activiteiten, perso-
neelsfeesten en congressen. Van-
wege onze expertise hebben we 
dat onderdeel daarom naar ons 
toe getrokken. Ik ben erg blij met 
de nieuwe stadionmanager Joe-
ri Leenaars, want hij begrijpt heel 
goed waar wij toe in staat zijn en 
probeert ons waar het kan te ont-
lasten.” 
Steef, met een glimlach op zijn 
gezicht: ,,Vorig jaar liepen Pieter 
en ik zelf bordjes vast te schroe-
ven, maar nu heeft hij dat alle-
maal geregeld. In die zin worden 
er veelbelovende stappen gezet 
die de hele organisatie nieuwe 
energie geven.” (Friso Huizinga, 
foto: Ron Pichel)

Het commerciële team van Telstar is per 1 augustus uitgebreid 
met Natascha van Grinsven-Admiraal. Zij komt over van de KNVB 
Campus, het trainings- en congrescentrum van de voetbalbond 
in Zeist. Natascha vormt een koppel met commercieel directeur 
Steef Hammerstein. Hoog tijd voor een introductie, die het van-
wege zijn gezondheid rustiger aan moet doen.

IJmuiden - Het Telstar-boek over 
het seizoen 2017-2018 is nu ook 
in The Read Shop in IJmuiden ver-
krijgbaar. De populaire boeken-
winkel aan het Marktplein ver-
koopt sinds deze week het boek, 
dat één van de meest unieke sei-
zoenen van de Witte Leeuwen 

beschrijft. Ga naar de winkel en 
koop ‘Over Mijn Lijk in Velsen-
Zuid’ voor slechts 14,95 euro. Ook 
is het nog altijd mogelijk om be-
stellingen te plaatsen via het con-
tactformulier op www.douwede-
vries.nu of via de webshops van 
BOL.com en AKO.

Telstar-boek ook te 
koop in The Read Shop

Wervelende start levert niets op
FC Twente-doelman Joël Drom-
mel had het geluk zo vaak níet 
aan zijn zijde, de afgelopen 
voetbalseizoenen. De pas 21-ja-
rige keeper - die in septem-
ber 2015 zijn Eredivisiedebuut 
maakte tegen Ajax - had Twente 
tot twee keer behoedt van de-
gradatie in 2016 en 2017. Vaak 
stond hij in de basis, maar vaak 
genoeg ook niet. In het voor-
jaar van 2018 kon ook Drommel 
niet voorkomen dat FC Twen-
te af zou dalen naar het twee-
de niveau van Nederland. Waar 
hij op het hoogste niveau lang 
niet altijd zeker was van een ba-
sisplaats, is hij dat in de Keuken 
Kampioen Divisie wel.

Inmiddels is FC Twente -de Neder-
landse kampioen van 2010- vier 
overwinningen, een gelijkspel en 
een nederlaag verder. Hoewel dat 
geen verkeerde cijfers zijn lag het 
onfortuin voor Drommel en de zij-
nen, vaak genoeg op de loer de 
afgelopen weken. Maar tegen Tel-
star was dat allesbehalve het ge-
val. Na een letterlijk stormwerve-
lende eerste tien minuten, had 
de thuisploeg al drie keer kun-
nen scoren. Tot zijn grote opluch-
ting en verbazing zag doelman 
Drommel alleen de gecarambo-
leerde Telstar-poging van Shaquill 
Sno in het doel verdwijnen. Daar-
voor had de aanvaller net naast 
geschoten. Na de gelukkige 1-1 
van Tom Boere (de spits kon vrij 
binnenkoppen na een touchering 
van de linkerkantvoorzet), eindig-
de de inzet van Facundo Lescano 
op de deklat. Een klein wonder 
was het, dat het nog gelijk stond 

na 9 minuten en 47 seconden. 
De routiniers die Twente wel op 
sleeptouw móeten nemen dit 
jaar, besloten in het tweede ge-
deelte van de eerste 45 minuten 
pas op te staan. Aanvoerder Wout 
Brama, Matt Smith en oude be-
kende Tim Holscher zorgden met 
hoogstandjes voor twee grote En-
schedese kansen.  Holscher zelf 
en Boere leken tot twee keer toe 
buitenspel te staan toen zij alleen 
op Jeroen Houwen konden a�o-
pen. Beide keren redde de, we-
derom uitmuntende, collega van 
Drommel scherp en snel op de in-
zetten. 
„Wij hadden het in de eerste helft 
kunnen beslissen”, sprak de uit-
eindelijk enige doelpuntenmaker 
Shauill Sno na a�oop. „Als je snel 

die 2-0 maakt, krijg je meer lucht. 
We hebben daar genoeg kansen 
voor gekregen. Het mocht niet 
zo zijn helaas.” In de tweede helft 
waren Sno en zijn teamgenoten 
geen schim meer van het werve-
lende Telstar in de eerste 45 minu-
ten. Het werd sporadisch gevaar-
lijk uit scherp aangesneden vrije 
trappen en corners. 
FC Twente had het duel al lang 
kunnen beslissen: het vond tel-
kens de uiterst degelijke Jeroen 
Houwen op zijn weg. Zo zag ook 
Joël Drommel aan de overkant: de 
in de tweede helft eenzame doel-
man, wachtte op het verlossende 
doelpunt. En die kwam er. Twee-
maal zelfs. 
Het eerste balcontact van super-
sub Jari Oosterwijk verdween van 

dichtbij in het doel. De wil was er 
daarna zoals zo vaak bij Telstar, 
om tóch nog een resultaat te be-
halen. De van Rosenborg overge-
komen Noor Ra�k Zekhnini zorg-
de voor de eindstand: 1-3. „Als die 
geweldige aanval werd afgerond 
door Facundo, zou je een onge-
lofelijke boost hebben gekregen”, 
sprak trainer Mike Snoei over de 
prima eerste helft. 
„Ik weet zeker dat we het dan lan-
ger hadden volgehouden.” Hij 
kwam tot dezelfde conclusie als 
eigenlijk iedere Telstar-betrokke-
ne. Keeper Joël Drommel lachte 
op de achtergrond in zijn vuist-
je: hij weet hoe belangrijk deze 
gelukkige uitzeges zijn voor een 
kampioenskandidaat. (Douwe de 
Vries, foto: Friso Huizinga)

Foutje!
Gerda krijgt 384 
oproepen voor griepprik
Velserbroek - Dat je van de huis-
arts een oproep ontvangt om de 
griepprik te komen halen, is niet 
zo bijzonder. Vreemder is het ech-
ter wanneer je die oproep in veel-
voud in de bus krijgt. Bij Ger-
da Vos-Faber stond vorige week 
een postbode voor de deur met 
maar liefst 384 (!) enveloppen in 
zijn hand. Allemaal bestemd voor 
haar. En allemaal met een oproep 
om de griepprik te komen halen. 
Er bleek iets te zijn misgegaan 
bij het verzenden van de brieven 
door de Huisartsenpost Velser-
broek. Per abuis was boven elke 
brief het adres van Gerda geprint. 
Niet alleen op deze 384 exempla-
ren, maar ook op nog eens 3500 
brieven die nog onderweg wa-
ren. De verzender heeft daarom 
snel contact opgenomen met het 
postbedrijf om te voorkomen dat 
ook die lading bij Gerda zou wor-
den afgeleverd. 
Zij is inmiddels een bekende ver-
schijning geworden, want ook 
de landelijke media doken op dit 
nieuws en brachten haar een be-
zoek. De griepprik gaat ze waar-
schijnlijk wel halen, maar dan ge-
woon één keer.

Geen Allerzielen Verlicht
Velsen - De viering van Allerzie-
len Verlicht gaat dit jaar niet door. 
Dat komt omdat er zich te weinig 
nieuwe vrijwilligers hebben aan-
gemeld.
De vieringen vonden steeds 
plaats op één van de gemeente-
lijke begraafplaatsen. In 2017 was 
de zevende viering op de Wes-
terbegraafplaats in IJmuiden, die 
druk bezocht werd.
Met het huidige aantal vrijwilli-
gers is het onmogelijk gebleken 
om dit jaar een viering te orga-

niseren. Het doel van de viering 
is om de doden te herdenken 
op een manier die aansluit bij de 
huidige seculiere samenleving. 
Kunst en rituelen zijn daarbij es-
sentieel. 
De organisatie van Allerzielen 
Velsen Verlicht is in handen van 
het stichtingsbestuur, een pro-
jectgroep en de gemeentelijke 
wijkpost in Santpoort-Zuid. Voor 
2019 staat vooralsnog een nieu-
we viering gepland op 30 okto-
ber.

Dierenambulance Kenne-
merland houdt open dag
Heemskerk - Ook dit jaar organi-
seert de Dierenambulance Ken-
nemerland weer een Open Dag. 
Op zondag 30 september van 
12.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom om de locatie te bekij-
ken, inclusief de dierenverblijven 
en de dierenambulance.
Er is alle gelegenheid vragen te 
stellen aan de vele aanwezige 
vrijwilligers over de werkzaam-
heden van de rijders, de centra-
listen en de dierverzorgers. Maar 
er is nog veel meer! Er zijn vele 
stands met onder andere reptie-
len en spinnen, schapen, een im-
ker met bijen, fretten en nog an-
dere dieren. 

Verder zijn er informatieve stands 
van een dierenarts, het Zeehon-
dencentrum Pieterburen en de 
Stichting Gezelschapsdier. 
Speciaal voor de kinderen staat 
er een springkussen, een emmer-
balspel en kunnen zij zich laten 
schminken. Ook krijgen zij een 
gratis ijsje en limonade en wat 
te denken van een ritje op een 
paard, of een mooie foto!
Net als vorig jaar loopt varken 
Spekkie op zijn gemak over het 
terrein tussen de bezoekers door. 
Kortom, er is teveel om op te noe-
men. Kom langs op 30 septem-
ber op de Kleine Houtweg 35 in 
Heemskerk.

Politie zoekt getuigen 
van steekincident 
IJmuiden - Bij een con�ict op het 
Georgebos in IJmuiden zijn vrij-
dagmiddag rond 15.35 uur twee 
vrouwen gewond geraakt. Een 
34-jarige vrouw uit IJmuiden liep 
�ink letsel op door een scherp 
voorwerp. Agenten hebben kor-
te tijd later in een woning aan De 
Schiplaan een 39-jarige vrouw uit 
IJmuiden aangehouden. Ook de-
ze vrouw was gewond. Na be-

handeling in het ziekenhuis is 
de IJmuidense aangehouden en 
meegenomen naar het politie-
bureau. Op dit moment is nog 
niet duidelijk wat er precies is ge-
beurd. De politie is daarom op 
zoek naar getuigen. Mensen met 
informatie kunnen bellen met: 
0900-8844. Op politie is vooral op 
zoek naar getuigen die het inci-
dent op straat gezien hebben.
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Stormvogels pakt in 
slotfase overwinning
In Badhoevedorp tegen Pancra-
tius behaalde Stormvogels in de 
eerste wedstrijd van het seizoen 
in de slotfase haar eerste over-
winning. Deze 1-2-zege kwam tot 
stand na een matige eerste helft, 
waarin het team van trainer Sjaak 
Lettinga een te laag tempo han-
teerde en weinig inzet toonde; 
de tweede helft was Stormvogels 
een stuk feller, creëerde zich vele 
kansen en scoorde tweemaal.
De eerste tien minuten was Pan-
cratius tweemaal gevaarlijk met 
lange en doorgekopte ballen en 
de Badhoevedorpers hadden 
hiermee in de 13de minuut suc-
ces toen Stormvogels niet goed 
stond en Danny Hijzelendoorn 
doelman Germain Ebbeling met 
een kopbal kon passeren: 1-0.
Na deze openingstre�er bleef 
Pancratius op alle mogelijke ma-
nieren verdedigen om voor de 
rust de nul te houden; de IJmui-
denaren werden geconfronteerd 

met een tegenstander die het 
spel liep te vertragen. Met succes, 
want de Badhoevedorpers hiel-
den de nul tot de rust.
Na de thee lukte hen dat niet 
meer, want omdat Stormvogels 
ging feller voetballen en creëerde 
zich daardoor wat kansjes; Pan-
cratius kon zich alleen maar be-
perken tot verdedigen en het spel 
te vertragen tot de 68ste minuut. 
Nadat er twee wissels waren ge-
pleegd, kwam er meer snelheid 
in het elftal van Lettinga en viel 
de gelijkmaker. Een harde voor-
zet van Kay Keus dreigde achter 
te gaan of in de handen van de 
lange keeper te belanden, maar 
gedragen door de wind kwam 
het leder op de binnenkant van 
de paal terecht en viel het voor 
het doel waar Brian Ezeoke klaar 
stond om de bal in het lege doel 
te lopen: 1-1.
Na deze gelijkmaker kreeg Storm-
vogels meer vertrouwen en wist 

uiteindelijke het betere spel van 
de hele wedstrijd om te zetten in 
echte kansen. Na diverse corners 
en vrije trappen viel de bal in de 
kluts in een overvol doelgebied 
en was het de sterke Gregory van 
Nieuwkoop die vlak voor tijd de 
verdiende 1-2 binnenschoot.
In de de laatste minuten had 
Stormvogels via de invallers Ta-
ou�k Dardouh en Jaiteh Lamin 
nog zeker op 1-4 moeten komen, 
maar door iets te zelfzuchtig op-
treden werden de totaal vrijstaan-
de medespelers door hen niet ge-
vonden. Uiteindelijk toch compli-
menten voor de vechtlust in de 
tweede helft en het geloof dat er 
meer in zat, werd beloond. Een 
lastige horde uit is door Stormvo-
gels hiermee genomen. 
Zaterdag a.s. komt opnieuw een 
lastige tegenstander naar Zee-
wijk, DEM uit Beverwijk. Deze 
IJmond-derby begint om 14.30 
uur.

SVIJ toont karakter 
met late gelijkmaker

Al in de eerste minuut werd SVIJ-
spits Alex Barzilay van achteruit 
diep gestuurd. Hij zag de Haar-
lemse doelman te ver voor zijn 
doel staan en lobde de bal be-
heerst het lege doel in: 1-0. Lange 
tijd had SVIJ de grip op de wed-
strijd en had het deze voorsprong 
eigenlijk moeten vergroten. Ook 
zat het geluk niet mee en tro�en 
goede mogelijkheden van Rap-
hael Fraser en Patrick Bruinink 
geen doel. 
Vlak hierna werd Haarlem-Ken-
nemerland gevaarlijker en wisten 
zij een paar keer gevaarlijk voor 
doelman Joey de Jong te komen. 
De Jong kon dan ook niet voor-
komen dat Jeroen Roos in de 33e 
minuut de gelijkmaker maakte. 
Na rust kreeg SVIJ de wedstrijd 

weer in handen. Dit resulteer-
de in grote kansen voor onder 
anderen Wago Matitaishvili, die 
met een hard schot van dichtbij 
net over schoot. Haarlem-Kenne-
merland was door het druk zet-
ten van SVIJ vooral op de counter 
gevaarlijk. Zo ook Jordy Brust, die 
in de 74ste minuut uit een snelle 
tegenaanval knap Joey de Jong 
verschalkte en zijn ploeg op 1-2 
zette.  SVIJ bleef hierna een zee 
aan kansen creëren maar de ge-
lijkmaker wilde maar niet vallen. 
Haarlem-Kennemerland daaren-
tegen was uitermate productief. 
Zij strafte het aanvallende falen 
van SVIJ genadeloos af met de 
1-3 in de 74ste minuut. Kort hier-
na kreeg SVIJ de volgende tegen-
valler te verwerken. Mitchell Brui-

nink en de net ingevallen Melvin 
Huizinga moesten allebei gebles-
seerd het veld verlaten. Lange tijd 
leek het er niet naar uit te zien dat 
SVIJ nog wat kon gaan beteken in 
deze wedstrijd. 
Toch rechtte de ploeg van trai-
ner Barzilay zijn rug. Vlak voor 
tijd maakte Wago Matitaishvili de 
aansluitingstre�er. En daar bleef 
het niet bij. SVIJ wist Kennemer-
land steeds verder de eigen zes-
tien in te drukken. In de blessure-
tijd dook Alex Barzilay de zestien 
meter in en werd door Bob Oisin-
ga naar de grond getrokken. Pe-
nalty. Barzilay ging zelf achter 
de bal staan en liet de Haarlem-
se doelman net als bij zijn eerste 
tre�er geheel kansloos: 3-3. Vlak 
hierna blies scheidsrechter Even-
wel voor het einde en werden de 
punten tussen SVIJ en Haarlem-
Kennemerland dus gedeeld. 
Aanstaande zaterdag wacht om 
16.30 uur de eerste uitwedstrijd 
tegen DSK, dat het seizoen met 
een knappe 1-4 winst begon.

Na een uitstekende 0-0 tegen Stormvogels vorige week heeft SVIJ 
de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen met 3-3 gelijkge-
speeld tegen Haarlem-Kennemerland. Haarlem-Kennemerland 
dat al seizoenen lang bekendstaat als een ware angstgegner voor 
SVIJ, leek lange tijd met de overwinning ervandoor te gaan, maar 
kon niet voorkomen dat SVIJ in de slotfase gelijkkwam.

Prima start voor VSV
De zaterdag 1 en de zondag 
1 van VSV degradeerde vorig 
seizoen op zeer onfortuinlij-
ke wijze naar respectievelijk 
de vierde en derde klasse. Dit 
seizoen mag van beide teams 
worden verwacht dat zij zich 
met de sterksten kunnen gaan 
meten en de start van beide 
teams in de nieuwe competi-
tie was dan ook veel belovend, 
want zowel Vogelenzang als 
Real Sranang werden aan de 
zegekar gebonden.

De zaterdag 1 moest het thuis 
opnemen tegen nieuwkomer 
Vogelenzang en al snel was dui-
delijk dat VSV een maatje te 
groot voor deze jonge tegen-
stander was. Na de 1-0 door Jus-
tin Kunst was de ban gebroken 
en denderde VSV in de eerste 
helft naar een 4-0 stand door. 

De tweede helft gaf hetzelfde 
beeld en wist VSV weer 4 keer 
te scoren. Vogelenzang kon daar 
slechts 1 doelpunt tegenover-
stellen, zodat de eindstand op 
8-1 werd gebracht. Justin Kunst 
scoorde in totaal 2 keer, maar 
Jesse Kooijman was met 3 tref-
fers de gevierde man. De ande-
re goals kwamen op naam van 
Donny Klok, Roy de Wit en Ray-
mond Barends. As zaterdag gaat 
VSV op bezoek bij Alliance, die 
uit tegen Geel Wit tegen een 6-1 
nederlaag opliep. Normaal ge-
sproken mag er dus worden ver-
wacht dat VSV ook deze tegen-
stander de baas zal zijn.
Voor de Zondag 1 stond de las-
tige uitwedstrijd tegen Real Sra-
nang op het programma en ge-
zien de zeer matige resultaten 
in de voorbereiding was VSV 
op voorhand niet gerust op een 

goed resultaat. Gaande de wed-
strijd bleek VSV toch de boven-
liggende partij te zijn al was Re-
al Sranang enkele malen ook 
gevaarlijk. Bij VSV maakte kee-
per Maenhout een solide in-
druk en pareerde enkele malen 
bekwaam. Na een 0-0 ruststand 
had VSV in de tweede helft weer 
de nodige kansen, maar benutte 
er geen één zodat een gelijk spel 
een logische uitslag leek te wor-
den, maar in de laatste minuut 
legde spits Danny de Jong de 
bal prima breed op de instorm-
de Tim Sewalt die met een beke-
ken schuiver de bevrijdende 0-1 
scoorde, waardoor VSV toch met 
de 3 punten huiswaarts kon ke-
ren. Komende zondag kan VSV 
deze goede start een vervolg 
geven want dan ontvangen zij 
Ouderkerk SV op sportpark de 
Hofgeest aanvang 14.00 uur.

Veel was er niet voor nodig om de 
nummer 3 en 4 van vorig seizoen 
een lekker wedstrijd te laten spe-
len. Een super veld met top lijnen 
een hoop volk langs de lijnen en 
een goed spelend IJmuiden. Wat 
al snel tot kansen lijden voor de 
thuisploeg. Uiteindelijk was het 
Delano Post die zijn debuut voor 
de competitie inlijst met een lek-
ker doelpunt. Na wat over en 
weer aanvallen was het Kay Brou-
wer die de bal lekker gaf op Mi-
lan Van Essen die de bal tegen 
de touwen aan schoot 2-0 IJmui-
den. Nadat IJmuiden en over-
bos allebei een rode kaart kregen 
was het tijd om de rust in te lui-
den. Met een beetjes extra ruim-
te in de tweede helft. IJmuiden 
kon de vele kansen niet benut-
ten wat opzich niet er was, maar 
als dan 5 min voor tijd de 2-1 valt 
is het voor de laatste 8 min toch 
wel weer een wedstrijd. IJmui-
den hield makkelijk stand en de 
3 punten bleven in Velsen-Zuid. 
Dat Delano Post zondag zijn �ets 
moest komen halen omdat de 
middenvelder zijn doelpunt lek-
ker gevierd had zegt alweer ge-
noeg over de sfeer in het team. 
Zaterdag speelt het eerst uit bij 
zsgowms om 14.30 uur.

VV IJmuiden 
begint 
competitie 
uitstekend

College presenteert begroting

De gemeenteraadsverkiezingen 
waren in maart 2018 en in mei 
was de Perspectiefnota 2018 
klaar. Daar stonden nog weinig 
beleidskeuzes in – die waren 
aan de nieuwe raad en het nieu-
we college. Zij schreven in het 
raadsakkoord en het voorlopige 
collegeprogramma ‘De inwoner 
centraal, dichtbij de samenle-
ving. Verbinden, samenwerken, 
veilig en in vertrouwen’.
Het collegeprogramma kreeg 
als motto ‘Velsen komt naar je 
toe!’. In de Begroting 2019 zien 
we die kleuring van het nieuwe 
college terug.
Het college heeft vijf speer-
punten benoemd met concrete 
voorstellen voor acties die deze 
ambities kleur geven in de be-
groting 2019. Acties die op kor-
te termijn worden uitgevoerd. 
Deze acties zijn op 13 septem-
ber aan de raad voorgelegd. Op 
basis van de input van de raad 
heeft het college zijn concept 
voorstel voor ‘kleuren van de 
Begroting 2019’ aangepast.
De alternatieve actie ‘vergroe-
ningsimpuls openbare ruimte’ 
is toegevoegd. Daarnaast zijn 
de tekstuele toelichtingen ver-
duidelijkt bij de acties gericht 
op duurzaamheid (gaat ook 
over luchtkwaliteit, CO2, plas-
ticproblematiek), woningbouw 
en ICT-infrastructuur. Zaken als 
spitspont, omgevingsvisie/ste-
denbouwkundige visie en Vel-
sen in beweging worden mee-
genomen in het collegepro-
gramma 2018-2022 dan wel in 
de Perspectiefnota van komend 
voorjaar.
Bij de jaarlijkse herijking van het 
raadsakkoord en de Perspectief-
nota 2019 van komend voorjaar 
kunnen uiteraard zaken aan de 
orde komen die op langere ter-
mijn spelen of meer structureel 
van aard zijn.

Het college streeft naar een be-
tere kwaliteit van de publie-
ke dienstverlening. ‘Hoe? Mak-
kelijk melden als iets kapot is – 
een strandlantaarn, een stoep-
tegel, afval naast de container. 
Gewoon met de telefoon (SLIM 
melden). Ook makkelijker: digi-
taal aanvragen. Wat nu alleen 
nog op papier kan worden aan-
gevraagd, maken we digitaal. 
De klant kan kiezen: digitaal als 
het kan, offline als het helpt. 
Hoe tevreden zijn onze klanten 
eigenlijk over onze dienstverle-
ning? Dat gaan we onderzoeken 
in 2019. En we versterken het 
Mediateam, zodat we de infor-
matie die we binnenkrijgen di-
rect gebruiken om met elkaar 
en de inwoners te praten over 
verbetering.’
Het college wil ook dat ambte-
naren, organisaties en bewo-
ners elkaar sneller opzoeken bij 
beleidsvragen en bij een nieuw 
idee. ‘Dient iemand een klacht 
in? Dan bellen we hem eerst op 
om problemen zo snel moge-
lijk uit de weg te ruimen en op 
te lossen als het kan. Hoe snel-
ler dat gebeurt, hoe beter. Inwo-
ners krijgen de ruimte (en het 
geld) om te leren en te experi-
menteren in hun eigen buurt of 
wijk. En we starten met het pro-
gramma democratische verrij-
king.’
Werken aan een duurzaam Vel-
sen is ook een speerpunt. ‘Hoe? 
Met een lokaal klimaatakkoord, 
samen met partners. Dat gaat 
over minder afval, en afval als 
nieuwe grondstof, isolatie van 
huizen, minder energie ver-
bruik, fietsen en trein in plaats 
van auto’s, en walstroom voor 
schepen. En het gaat over de 
formidabele energietransitie: 
minder CO2-uitstoot, gebruik 
van wind op zee, warmtenet, ri-
olering en grond als warmte-

bronnen (rio- en geothermie).’
Ook belangrijk, vindt het col-
lege, is het verbeteren van de 
leefomgeving, het onderne-
mersklimaat en de leefbaarheid. 
‘Hoe? Door aantrekkelijke win-
kelcentra te maken, met fraaie 
gevels, waar inwoners graag ko-
men én mensen uit de omge-
ving. Velsen wil een groeien-
de en bloeiende gemeente zijn, 
waar je graag wilt wonen en 
werken; in een leefbare en vei-
lige wijk. We helpen initiatiefne-
mers die willen bouwen en we 
bouwen waar we kunnen. Wie 
moeite heeft om aan de slag te 
komen of te blijven, kan hulp 
van Velsen krijgen.’
Velsen moet nog meer dan nu 
een plek worden waar ieder-
een meedoet. ‘Hoe? We helpen 
kwetsbare jongeren om aan een 
baan te komen door in te zet-
ten op educatie en het bevor-
deren van een goede match tus-
sen opleiding en vraag op de ar-
beidsmarkt. We zetten jeugd-
coaches in om jongvolwassenen 
tussen 18 en 23 jaar met meer-
voudige problematiek niet tus-
sen wal en schip te laten vallen. 
We betalen een deel van de pre-
mie zorgverzekering voor men-
sen met een laag inkomen zo-
dat niemand in Velsen on(der)
verzekerd hoeft te zijn. En we 
zetten in op culturele projecten 
gericht op het versterken van de 
sociale binding in Velsen.’
Een randvoorwaarde om deze 
ambities te realiseren is een ge-
zonde financiële positie van de 
gemeente Velsen. Voor nu en 
op de lange termijn. Een posi-
tief meerjarenperspectief is het 
uitgangspunt, net als een weer-
standsvermogen dat als ‘ruim 
voldoende’ wordt aangemerkt.
De begroting heeft vanaf 2020 
een positief begrotingssaldo. 
Een deel van de projectmatige 
nieuwe acties wordt gefinan-
cierd uit het weerstandsvermo-
gen. Deze daalt daarmee licht 
van 2,2 naar 2,1 maar blijft met 
deze score geclassificeerd als 
‘uitstekend. Dit is ruim boven 
de door de raad gestelde norm 
van 1,4.

Velsen - Velsen is en blijft �nancieel gezond. Dat blijkt uit de ge-
meentebegroting voor 2019, die vrijdag werd gepresenteerd 
door wethouder Jeroen Verwoort. In de begroting benoemt het 
nieuwe college vijf speerpunten: betere kwaliteit van de publie-
ke dienstverlening, vaker en sneller samenwerken, werken aan 
duurzaamheid, inzetten op �jn wonen en werken en zorgen dat 
iedereen in Velsen meedoet.

Kennemer oo fiets
op één na leukste uitje 
van Nederland
IJmuiden - Kennemer Loop�ets 
heeft als enige Noord-Holland-
se genomineerde een Eropuit in 
Eigen Land Prijs gewonnen. Het 
vrijetijdsbedrijf uit IJmuiden won 
de tweede prijs in de catego-
rie Dagje uit. Fort Pannerden uit 
het Gelderse Doornenburg ging 
er met de eerste prijs vandoor. 
De Eropuit in Eigen Land Prijzen 
werden voor de achtste keer uit-

gereikt. De bezoekers van www.
eropuitineigenland.nl kunnen 
stemmen op hun favoriete ac-
commodatie, restaurant of dagje 
uit. Alle winnaars ontvangen een 
certi�caat. 
Natuurlijk krijgen de winnaars 
ook de nodige extra aandacht op 
de website www.eropuitineigen-
land.nl en in de media. (foto: Ken-
nemer Loop�ets)
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IJmuiden - Op zondag 30 sep-
tember wordt door WSV De Ken-
nemer Jagers voor het 20ste jaar 
op rijd de J. Jansen Wandeltocht 
georganiseerd. Het is de par-
coursbouwers gelukt om een 
prachtig parcours voor alle af-
standen door het duingebied uit 
te zetten. De 5 km gaat een klein 
stukje door de duinen, maar de 
10, 15 en 25 km gaan door de dui-
nen en Beeckestijn. Er wordt ook 
dit jaar gestart bij zalencentrum 
Velserduin op het Velserduinplein 
5. De lopers van de 5, 10 en 15 
km kunnen tussen 10.00 en 13.00 
uur starten. De 25 km start tussen 
10.00 en 11.00 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt voor leden van 
een wandelsportvereniging 3,50 
euro zonder medaille en 5 euro 
met medaille. Niet-leden van een 
wandelsportvereniging  betalen 
4,50 euro zonder medaille en 6 
euro met medaille.

J. Jansen 
Wandeltocht

IJmuiden - Zaterdag 29 steptem-
ber organiseert speeltuin De Vei-
lige Haven weer een bingo- en 
loterijavond. De aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen. Wie 
woonachtig is in IJmuiden geen 
vervoer heeft kan contact op-
nemen met tefoonnummer 06-
28900999 of 0255-518077, dan 
wordt men opgehaald en na af-
loop weer thuis gebracht. De op-
brengst van deze avond is voor 
de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers van de Veili-
ge Haven. 

Bingo- en 
loterijavond

Hardlopen op verlichte 
atletiekbaan van Suomi
Santpoort-Noord - De tijd van 
donkere avonden is aangebro-
ken. Voor veel hardlopers is dat 
een reden om de hardloopschoe-
nen in de kast te laten staan. Dat 
hoeft nu niet meer.  Deze winter 
kan je ’s avonds trainen op de ver-
lichte baan van atletiekvereni-
ging Suomi in Santpoort. Vergeet 
de stoepranden, het lokale bos-
paadje of het donkere �etspad. 
Lopen op een verlichte atletiek-
baan is een heerlijke nieuwe we-
reld. Naast goed zicht krijg je op 
onze atletiekbaan training van 
een ervaren hardlooptrainer. Je 

maakt sneller progressie doordat 
actief wordt gewerkt aan loop-
techniek en houding. Ook doe je 
intervaltrainingen: dit is de meest 
e�ectieve manier om aan je snel-
heid te werken. Ben je eenmaal 
op snelheid? Op de baan hoef je 
nooit meer te stoppen voor over-
stekend verkeer!
Donker, regen, wind of kou? De-
ze winter heb jij geen reden meer 
om je hardloopschoenen te laten 
staan. De training op de baan bij 
AV Suomi gaat altijd door en het 
is er gezellig. Zie ook www.avsuo-
mi.nl. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - Op zaterdag 6 ok-
tober is er weer een G-Disco in de 
discozaal van ontmoetingscen-
trum De Koe in Velserbroek. Dj’s 
Rens en Jeroen draaien van dis-
co tot Nederlandstalig en natuur-
lijk verzoeknummers. De avond 
wordt georganiseerd door stich-
ting Ook Voor Jou en het soci-
aal wijkteam Velserbroek. De dis-
co begint om 19.30 uur en duurt 
tot 22.00 uur. De toegangsprijs 
is 2,50 euro, maar daar krijg je 
dan wel een (alcohol vrij) drank-
je voor. Voor eventueel meegeko-
men begeleiding is de toegang 
gratis. Zie ook www.stichting-
ookvoorjou.nl.

G-Disco in 
Velserbroek

Burendag op Hollandse 
Aak en De Zeiler
Velserbroek - In heel Nederland 
werd afgelopen zaterdag de na-
tionale burendag georganiseerd. 
De burendag wordt ondersteund 
door het Oranje Fonds en wil 
daarmee de onderlinge verbon-
denheid tussen bewoners van 
wijken vergroten.
Ook de bewoners van de Hol-
landse Aak en De Zeiler in Velser-
broek deden weer mee. Dit jaar 
stond de burendag in het teken 
van Love Boat. 
Aan het begin van de middag 
werd de straat schoongemaakt 
en kon de burendag worden op-
gebouwd. Hierna was de aftrap 
en konden er diverse spelletjes 
worden gedaan. De straat was af-

gezet en de kinderen hadden vol-
ledig de ruimte om met stoepkrijt 
mooie tekeningen te maken op 
de straat.
Na de gezellige barbecue was er 
nog een avondprogramma met 
een ouderwets gezellige bingo, 
waarbij de buren vele mooie prij-
zen konden winnen. 
De hele dag hielpen bewoners 
actief mee en was de onderlinge 
sfeer uitstekend. Ondanks de re-
gen was het een geslaagde bu-
rendag, die mede mogelijk werd 
gemaakt door de DekaMarkt Vel-
serbroek, Snackbar Koppes, De 
Vischpoort, het Oranjefonds en 
de gemeente Velsen. (foto: aan-
geleverd)

Velsen - Sportvisserij MidWest Ne-
derland houdt op vrijdag 28 sep-
tember weer een opruimactie 
langs het Noordzeekanaal bij Vel-
sen-Zuid en op de pier van IJmui-
den. Hoewel niet alle troep van 
sportvissers komt organiseert men 
regelmatig opruimacties langs de 
waterkant. Bij de opruimactie wor-
den papieren tasjes uitgedeeld 
met daarop de tekst ‘Hou je visstek 
schoon’. Aan de actie doen diverse 
vrijwilligers mee waaronder twee 
medewerkers van het Apollo Ho-
tel. De vrijwilligers kunnen nog wel 
een paar extra handen gebruiken. 
Er wordt om 18.30 uur verzameld 
op twee locaties. Iedere deelnemer 
ontvangt een attentie. Meer we-
ten of aanmelden? Mail naar info@
smwn.nl of bel 0251-318882.

Hou je visstek 
schoon!

Velserbroek - De 7-jarige Vel-
serbroeker heeft een metabole 
ziekte en is groot fan van Ajax. 
Om hem een zorgeloze dag 
te laten beleven, haalde Rick 
Brandsteder, ambassadeur van 
Metakids, hem op in een knal-
rode Ferrari. Samen reden zij 
naar het trainingscomplex van 
Ajax waar Mick met alle spelers 
op de foto ging.

,,Ik heb een hele to�e dag gehad. 
Ik ben gek op voetballen en ik ben 
de grootste Ajax-fan. Ziyech is 
mijn favoriete speler en van hem 
kreeg ik aan het einde van de dag 
ook nog een Ajax-shirtje. Daar 
ben ik superblij mee!”
Femke, moeder van Mick: ,,Mick 
heeft een metabole ziekte; 
MCADD. Voor Mick is het heel be-
langrijk dat hij voldoende en re-
gelmatig eet, zodat zijn energie 
goed op pijl blijft. Als Mick dat niet 
doet en hij wordt dan niet opge-
nomen in het ziekenhuis, raakt hij 
in coma en kan hij daaraan overlij-
den. Het is dus heel belangrijk dat 
we Mick zijn dieet altijd goed in de 
gaten houden.”
Over Micks hartenwens vertelt 
Femke: ,,Ajax is voor Mick alles. Hij 
kijkt alle wedstrijden! En als er dan 
nog iets is wat hij ook ongelofelijk 

cool vindt, dan is het wel een rit-
je maken in een Ferrari. Deze dag 
had voor hem niet beter gekund!”
In het RTL-programma PrijzenMa-
rathon wens was te zien hoe de 
hartenwens van Mick in vervulling 
ging. De hartenwens is hier terug 
te kijken.
De wens van Mick ging in ver-
vulling binnen het kader van de 
VriendenLoterij PrijzenMarathon 
voor Metakids. Ruim 10.000 ge-
zinnen in Nederland hebben één 
of meer kinderen met een me-
tabole ziekte. Hun stofwisseling 
werkt niet goed en dat sloopt hun 
lichaam.

Metabole ziekten zijn zelfs één 
van de grootste doodsoorzaken 
onder kinderen in Nederland. Op 
dit moment organiseert de Vrien-
denLoterij samen met Metakids 
de VriendenLoterij PrijzenMara-
thon.
Iedereen die tot en met 31 okto-
ber gaat meespelen, draagt met 
de helft van ieder lot direct bij aan 
een landelijk samenwerkingsver-
band voor onderzoek en behan-
deling, zodat kinderen met een 
metabole ziekte snel en blijvend 
geholpen kunnen worden. Zie 
ook vriendenloterij.nl/metakids. 
(foto: aangeleverd)

Geslaagde burendag
in de Celsiusstraat
IJmuiden - Afgelopen zaterdag, 
tijdens de nationale burendag, 
zochten de buren in de Celsius-
straat elkaar op. Vanaf 16.00 uur 
werd de straat afgezet met rood-
wit lint en kliko bakken, de party-
tenten werden opgebouwd en de 
straat werd autovrij gemaakt.
Vanaf 17.00 uur was er een gezel-
lig samenzijn. De bewoners de-
den met elkaar een ‘straatquiz’ 
om elkaar beter te leren kennen. 
Elke bewoner had iets kenmer-
kends over zich zelf opgeschre-
ven en de andere buren moes-
ten raden over wie deze beschrij-
ving ging. Daarna ging de barbe-
cue aan. Hierop werden broodjes 
hamburger en saté bereidt. Als 
toetje kregen alle buren een por-
tie po�ertjes, gebakken door een 
buurman die dagelijks op de Al-

bert Cuypmarkt in Amsterdam 
po�ertjes bakt. 
Omdat het weer niet heel best 
was, kon de stoepkrijtwedstrijd 
helaas niet doorgaan. In plaats 
daarvan werd er een krijtwed-
strijd van gemaakt op papier. De 
twee mooiste tekeningen wer-
den beloond met een Intertoys-
cadeaubon. Onder het genot van 
drankjes, hapjes en een DJ werd 
het een geslaagd feest.
De burendag in de Celsiusstraat 
werd mede mogelijk gemaakt 
door het Oranjefonds. Het Oran-
jefonds had subsidie geven aan 
de straat voor het huren van 
marktkramen, verlichting, een 
barbecue en prullenbakken. Dit 
alles werd bezorgd (en later ook 
weer opgehaald) door Tromp Ver-
huur uit IJmuiden.

DCIJ-nieuws
Jens Mischke aan kop
IJmuiden - Bij de jeugd is sinds 
de start van de onderlinge com-
petitie een felle strijd gaande tus-
sen Jens Mischke (links op foto) 
en Lars van Eeken (rechts), die el-
kaar geen duimbreed toegeven. 
Waar Lars in de onderlinge duels 
tweemaal aan het langste eind 
trok, liet Jens tegen de anderen 
vrijwel geen punt liggen. Ditmaal 
kwam Lars niet verder dan remi-
se tegen titelverdediger Fico van 
Beek, die daarmee naar de der-
de plaats steeg. Jens daarente-
gen won van Mark Dietvors en 
heeft nu een punt meer dan Lars: 
27 punten uit 16 wedstrijden om 
26 uit 15. Tibbe van Beek en Mar-
tijn Schoenmaker kwamen in een 
dammeneindspel remise over-
een. Daan Louwerse wist tot slot 
zijn eerste overwinning te be-
halen ten koste van Sake Pippel, 
kleinzoon van DCIJ-topper Kees 
Pippel.
Na a�oop deden Jens en Lars 
voor het eerst mee aan de onder-

linge competitie bij de senioren. 
Ditmaal wist Jens van Lars te win-
nen. Ook Sake speelde mee en 
pakte verdienstelijk een punt te-
gen Nicole Schouten, die tege-
lijkertijd ook remise speelde te-
gen Martijn Vis.  Al na twee ron-
des is het duidelijk dat het drin-
gen wordt aan de top. Titelverde-
diger Jesse Bos kwam na zijn zege 
op Krijn ter Braake nu net niet tot 
winst tegen Kees Pippel. Krijn ter 
Braake toonde herstel door Wim 
Winter combinatief te verrassen. 
Zowel Stijn Tuijtel als Martin van 
Dijk mochten niet klagen met 
hun remises tegen respectieve-
lijk Jan-Maarten Koorn en Conall 
Sleutel. 
Cees van der Vlis leek zijn twee-
de overwinning te gaan boeken, 
maar Albert Roelofs vond nog net 
een remisegaatje. 
Tot slot werd de vrede tussen 
Cees van Duijvenbode en Bram 
van Bakel opvallend snel gete-
kend. (foto: aangeleverd)
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Hartenwens in vervulling

Fish & Seafood Waasdorp in 
teken van de Bewuste Visweek 
IJmuiden - De visliefhebber/con-
sument wordt steeds kritischer 
en maakt meer bewuster keuzes 
in de aankoop van gezonde voe-
ding. Daarbij is vis gelukkig een 
gezonde keuze maar kies je dan 
ook voor duurzame goede vis 
en hoe herken je dit dan? Dat is 
vaak de vraag van de consument 
en ook de chefkok. Als je aan vis 
denkt denk je eerst aan verse vis. 
Als de vis goed vers is dan is het 
goede vis. Dat klopt natuurlijk, 
we willen verse vis kopen. 
De vraag gaat verder gericht naar 
de toekomst voor de genera-
tie na ons als we ook voor duur-
zame vis kiezen. Komt de vis uit 
een duurzaam bestand of te wel 
is er voldoende vis van deze vis-
soort of wordt deze bedreigd of 
overbevist? Wordt deze vissoort 
op een duurzame manier gevan-
gen of gekweekt en welke nega-
tieve gevolgen heeft deze visse-
rijtechniek of kweekmethode op 
ons milieu .
Als je dit allemaal moet gaan vra-
gen aan je visspecialist dan moet 
je maar afwachten of je ook de 
juiste antwoorden krijgt en of de 
kennis aanwezig is. En wil je dit 
gesprek aan bij elke aankoop van 
je visje? Nu om dit herkenbaar te 
maken dat je bij een visspecialist 
bent die kennis en kunde heeft 
over de keuze van goede duurza-
me vis zijn deze specialisten ge-
certi�ceerd voor de wildgevan-
gen vis met een MSC certi�caat. 
Gekweekte vis met een ASC cer-
ti�caat. Gekweekte vis met een 
BIO/SKAL certi�caat. En mogen 
deze gecerti�ceerde Visspecialis-

ten de logo’s ook kenbaar maken 
en tonen. 
Herkenbaar aan de logo’s aan de 
buitenkant van de viszaak en het 
gebruik van de logos bij de vis-
soorten die in de vitrines uit ge-
stald zijn. De consument kan dan 
zo zien welke keuze ze heeft om 
bewust een duurzame vissoort te 
kiezen en vragen kunt u natuur-
lijk altijd bij de visspecialist stel-
len.
Gedurende de Bewuste Visweek 
worden gratis foldertjes en gratis 
de Bewuste Viskrant uitgedeeld 
om zo meer aandacht te schen-
ken aan de keuze die de vislief-
hebber heeft om te kiezen voor 
goede vis!
,,Natuurlijk doen we dit ook met 
speciale acties in combinatie 
met leveranciers die ook gecer-
ti�ceerd zijn want de organisa-

ties die deze certi�caten uitgeven 
controleren met regelmaat of je 
ook traceerbaarheid en herkomst 
goed registreert en op de juiste 
manier uitvoert.” 
,,De grote vraag blijft ook altijd 
‘Smaakt duurzame vis dan ook 
beter dan regulier gevangen of 
gekweekte vis?’ Ten eerste zegt 
de certi�catie niets over de vers-
heid dus u zal altijd voor verse vis 
moeten gaan om de beste smaak 
te krijgen, dus naar de visspecia-
list.”
,,Kom deze week langs in onze 
Visspeciaalzaak op de halkade 27 
in de Haven van IJmuiden en laat 
u informeren over de Keuze voor 
Goede Duurzame Vis en pro�teer 
van onze Bewuste Visweek Ac-
ties!” Zie ook www.waasdorp.nl 
voor meer informatie. (foto: aan-
geleverd)
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‘t Mosterdzaadje

enefietconcert en it
ssisc e i nist e e  sc n  

Santpoort-Noord - Met drie so-
lo suites van Johann Sebastiaan 
Bach levert de cellist Pieter Wis-
pelwey op vrijdag 28 september 
om 20.00 uur in t Mosterdzaadje 
zijn bijdrage aan het nieuwe dak.  
Als oud-Santpoortenaar die er al 
vanaf zijn Conservatoriumtijd een 
podium vond, bleef hij, ondanks 
zijn glorieuze carrière, ‘t Mosterd-
zaadje altijd trouw. 
Zo verzorgt hij traditiegetrouw 
het jaarlijkse donateursconcert 
en vulde hij de jubileum cd die 
uitkwam bij het 35 jarig bestaan. 
Pieter Wispelwey is wereldwijd 
beroemd om zijn vertolking van 
Bach. Hij kent de suites als zijn 
broekzak en weet er veel over te 
vertellen ook. Zijn concerten zijn 
uniek. Moet je een keer meege-
maakt hebben. Over het pro-
gramma schrijft Pieter Wispel-
wey:
,,Ik wil suites 4, 5 en 6 doen. Dat 
is zo’n beetje de sacristie, het dak 
en de koepel van het gebouw. De 
zesde is natuurlijk de kroon op de 
cyclus. De vierde de poort naar de 
tweede helft, waarin het allemaal 
iets mystieker, raadselachtiger en 
diepgravender wordt. De vijfde is 
de weerbarstigste. De heftigste 
en schaduwrijkste voordat het al-
les gaat stralen en schitteren.” 

De in Parijs wonende en werken-
de pianist Alexsey Ischanka (Wit-
Rusland) komt naar Santpoort 
om op zondag 30 september om 
15.00 uur een prachtig recital te 
verzorgen. Hij opent heel sterk 
met de Partita nr. 2 in C mineur 
van Johann Sebastiaan Bach. Een 
indrukwekkend stuk muziek in 
zes delen dat van de pianist het 
uiterste aan techniek en concen-
tratie vraagt. Uit de bundel ‘Sei-
zoenen’ van Tsjaikovsky horen we 
de melancholieke en sfeervolle 
maanden oktober en november. 
Van Chopin drie etudes en de uit-

dagende Mephisto Waltz van Lis-
zt. Hij eindigt met de Toccata van 
de Wit-Russische componist Se-
gey Beltiukov. In dit concert laat 
deze gelauwerde pianist zich aan 
het publiek in ‘t Mosterdzaad-
je van alle kanten kennen. Er zijn 
cd’s van hem uitgebracht.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: Ed 
de Leeuw) esc en en ei in  

i  n e m nd s er
Driehuis - Zaterdag 6 oktober 
vindt de jaarlijkse Geschenken-
veiling plaats in de Engelmun-
duskerk aan de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis. Het is een voort-
zetting van een traditie uit het 
verleden toen, in oktober, de pin-
ken (jonge koeien) werden ge-
veild. In het voorjaar kochten 
de kerkbesturen kal�es die dan 
bij de talrijke boeren in de wijde 
omtrek ondergebracht en groot-
gebracht werden. Rond oktober 
werden deze jonge koeien bij op-
bod verkocht op de Pinkenveiling 
die één van de jaarlijkse hoogtij-
dagen was voor de boeren en de 
dorpelingen.
Al vele jaren bestaat de Pinken-
veiling niet meer, maar daarvoor 
in de plaats is nu de Geschenken-

veiling gekomen met onder meer 
als uitgangspunt: een gezellige 
dag voor iedereen.
’s Ochtends om negen uur kun-
nen vroege vogels al terecht in en 
rond het kerkgebouw voor een 
snu�el- en  boekenmarkt waar de 
boeken, gesorteerd, kunnen wor-
den bekeken. Ook bloemstukken 
en bloemen kunnen worden ge-
kocht en, zeker niet te vergeten, 
staat de inmiddels befaamde olie-
bollenkraam weer in de tuin. Hier 
staan ook twee pony’s en koeien 
die door de kinderen geknu�eld 
kunnen worden. En er vindt van 
11.00 tot 12.00 uur een optreden 
plaats van het gezelligheidskoor 
‘De Delta Singers’ uit IJmuiden. 
Tevens wordt weer de jaarlijkse 
loterij gehouden; de lootjes zijn 

gedurende de hele dag te koop 
en kosten slechts 0,50 euro per 
stuk. De hoofdprijs is een schitte-
rende 43” LED televisie!
Het hoogtepunt van de dag is na-
tuurlijk de Geschenkenveiling die 
ongeveer om 12:00 uur van start 
zal gaan. Hier worden prachti-
ge geschenken, die door de mid-
denstand ter beschikking zijn ge-
steld, per opbod verkocht. Onge-
twijfeld zal, onder leiding van vei-
lingmeester John Vink, deze vei-
ling weer plaatsvinden in een ge-
weldige en spannende sfeer. De 
opbrengst van alle activiteiten, 
die door ruim 30 vrijwilligers zijn 
georganiseerd, is bestemd voor 
het onderhoud van het monu-
mentale kerkgebouw dat in 1894 
is gebouwd. (foto: aangeleverd)

c t s sic roe  s ee t 
s in ende m sic  re se

De Ichthus Musicalgroep maak-
te in april 2017 een succesvol-
le doorstart met Jesus Christ Su-
perstar in het kader van de Paas-
viering van de school. Met Gre-
ase kiest de Ichthus Musicalgroep 
voor een titel die door de deelne-
mers met gejuich werd ontvan-
gen. Het tijdloze verhaal en de bij-
behorende songs behoren nog 
steeds tot het repertoire van onze 
jeugd en dat wil heel wat zeggen.
De productie van zo’n groot stuk 
moet niet onderschat worden. De 
verschillende theaterdisciplines 
verdienen allemaal aandacht. Het 

samengaan van spel, zang, dans, 
decor en rekwisieten maken een 
musical tot een uitdagende podi-
umkunstvorm. Er moet veel werk 
verzet worden om tot een prach-
tig gezamenlijk resultaat te ko-
men. 
Met de steun van AHA-producti-
ons, die nauw verbonden is met 
het Ichthus Lyceum en de Icht-
hus Musicalgroep,  lukt dat prima. 
Diverse cast- en crewleden van 
AHA-productions zetten zich voor 
en achter de schermen in om van 
Grease een onvergetelijk spekta-
kel te maken. Gelukkig zijn er ook 

binnen de school steeds meer do-
centen en (oud)leerlingen die zich 
inspannen om van Grease een 
mooie productie te maken. 
De cast bestaat uit ruim 50 leer-
lingen uit alle klassenlagen en 5 
docenten. Gelukkig bleken bij de 
audities alle rollen goed bezet te 
worden. Alleen al voor ons  ‘ster-
duo’  Sandy (Vera de Bruijn) en 
Danny (Dennis Camonier) is het 
de moeite waard de voorstelling 
te komen bekijken. Vlak de ande-
ren echter niet uit. Er wordt spet-
terend gezongen en gedanst en 
sommige karakters lijken zo uit de 
�lm weggelopen te zijn.
Wie de voorstelling wil bezoeken, 
moet snel zijn. Kaarten kosten 20 
euro per stuk en kunnen besteld 
worden via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober as brengt de Ich-
thus Musicalgroep haar versie van de bekende musical Grease. 
Dat belooft een avond wegdromen bij het romantische ‘Hopeles-
sly devoted to you’  en swingen op ‘You’re the one that I want’ en 
‘Grease Lightning’.

nnende s rin edstri d 
o  m ne e Kennemer rde

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zondag stonden de hindernissen 
weer klaar op manege Kenne-
mergaarde in Santpoort-Noord. 
Was het de overgang naar het 
herfstachtige koudere weer of de 
regen? In ieder geval hadden de 
paarden en pony’s er behoorlijk 
de vaart in tijdens deze spring-
wedstrijd. Gelukkig kunnen de 
ruiters allemaal goed rijden en 
behielden de controle. Al met al 
was het een spannende wedstrijd 
met veel foutloos gesprongen 
rondes. De barrages gaven de 
doorslag, waarbij het verschil tus-
sen nummer 1 en 2 minimaal was. 
Omdat Wouter Smits op Dancing 
Queen zijn lijnen net even scher-
per reed dan Susan Buchli, klok-
te hij de snelste tijd: 21,9 sec. 
Suzan reed eveneens op Dan-
cing Queen en reed de barrage 
in 22,4 sec. En hoewel zijn zadel 
verschoof waardoor hij hangend 
op zijn paard zijn rit uitreed, werd 
Matthijs Kelder op Evita 3e in 26,3 
sec. (foto: aangeleverd)

ste r in ie e 
Ker  d m iden
IJmuiden - Op zaterdag 6 okto-
ber wordt voor de 60e keer de Ba-
zaar van de Nieuwe Kerk gehou-
den. Dat gebeurt in gebouw de 
Rank aan de Konging Wilhelmi-
nakade. Het belooft een feeste-
lijke dag te worden waarbij ook 
aan de kinderen is gedacht met 
een schminktafel, sjoelen en een 
grabbelton. 
Vanaf 12.00 uur zijn er specia-
le kinderactiviteiten. Het zal een 
binnen- of buiten gebeuren zijn, 
dat hangt van het weer af. Om 
16.00 uur start de ballonnenwed-
strijd. Kom meedoen!
Er zijn ook rijk gevulde kramen 
met onder andere heerlijke ei-
gen gebakken taarten, handge-

maakte kleding of andere mooie 
gebruiksvoorwerpen zoals een 
handgebreide plaid in bladmo-
tief die verloot zal worden. Dit al-
les is verzorgd door de verenigin-

gen en gemeenteleden. 
Natuurlijk zal de zeer goed gevul-
de boodschappenmand er zijn 
die u in z’n geheel kunt winnen. 
U kunt ook mooie prijzen winnen 
bij de Geluksboom en een bon 
voor Diner voor 2. Buiten als het 
weer het toestaat, zal er ruimte 
zijn voor de bloemen kraam.
Verder is er het Waterlooplein, het 
Rad van Fortuin, tweede hands 
Boeken, waar ook muziek cd’s en 
�lm dvd’s te vinden zijn. En na-
tuurlijk vers gebakken vis en pa-
tat. En aan het eind van de mid-
dag de Grote Verloting door de 
notaris.
De Bazaar is geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. (foto: aangeleverd)
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Dakpannenconcert
in ’t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Cultuur-
tempel ’t Mosterdzaadje aan 
de Kerkweg 29 heeft een nieuw 
dak. Dat werd hoog tijd want 
zo nu en dan moesten emmers 
in het concertzaaltje het he-
melwater dat via de poreuze 
dakpannen binnen sijpelde op-
vangen. Het wordt op vrijdag-
avond 5 oktober vanaf 20.00 
uur een feestelijk concert, be-
looft Paula Reiding-Blom. ,,Het 
dak gaat eraf!’’

Pianisten Patrick Hopper en Wim 
Voogd en bariton Joost van Ton-
geren brengen onder andere ou-
de kaskrakers als ‘Kom van dat 
dak af’ en ‘Fiddler on the roof’ in 
het voormalige kerkje ten geho-
re. 
Tijdens de repetities hebben de 
drie vrienden al dikke pret en zij 
zien uit naar hun optreden in ’t 
Mosterdzaadje. De pianisten star-

ten het concert quatre mains met 
de Sonate voor piano van Van 
Beethoven en de Petite Suite van 
Debussy. Van Tongeren vertolkt 
tussendoor een aantal liederen 
en chansons die wél iets met da-
ken te maken hebben.
Paula Reiding: ,,Na de pauze barst 
het feest pas echt los met Boeuf 
sur le Toit van Darius Milhaud 
met levendige Braziliaanse sam-
bamuziek. Voor de toehoorder is 
het net of je zo met carnaval in 
Rio bent beland. De twee klasge-
noten aan het Haagse conserva-
torium spelen nu voor het eerst 
samen en de echte klap op de 
vuurpijl komt als Joost weer op-
treedt en het concert afsluit met 
musicalnummers met het thema 
‘op het dak’. Onze stichting hoopt 
op deze avond voldoende geld 
binnen te halen om het gat in de 
dakpannenrekening te kunnen 
dichten.”

De dakpannenactie startte op 
13 mei 2018, de dag dat Cultuur-
tempel 35 jaar bestond. Aanvan-
kelijk is het het kerkje Eltheto, dat 
in 1888 werd gebouwd en dus in-
middels 130 jaar het straatbeeld 
siert. De pannenactie is opgezet 
om geld in te zamelen om de ou-
de pannen uit 1888 te vervan-
gen. 
De Santpoortse kunstschilder 
Joop Vermeij aquarelleert voor 
dat doel een kaart met een dak-
pan en voor 7,50 euro kan ieder-
een een pan doneren.
De dakpannen uit de 19e eeuw 
zijn vervangen door de even-
eens ‘gesmoord blauwe’ Hol-
landsche kruispan, die elders op 
de kop zijn getikt en in drie gro-
te kratten naar het gemeentelijk 
monument ’t Mosterdzaadje zijn 
gebracht. Dakdekkers Gerard en 
Walter van der Niet zorgden er af-
gelopen zomer voor dat het dak 
niet langer een lappendeken van 
allerlei soorten pannen is. Een 
stukadoor, een loodgieter en vrij-
willigers zorgden ervoor dat alles 
onder de pannen weer piek�jn in 
orde is.
Paula Blom: ,,Gelukkig was het 
die drie weken droog en net voor 
de eerste buien vielen, zaten 
de pannen op hun plek. Bij het 
feestconcert is ook een rol voor 
het publiek weggelegd. Boven-
dien is het concert uitstekend ge-
schikt voor ‘nieuwelingen’ die de 
uitvoeringen in ’t Mosterdzaadje 
willen gaan bezoeken. Komt ge-
rust binnen en geniet van cul-
tuur.”
Doneren voor de dakpannen 
kan op bankrekening NL 41 RA-
BO 0145822036 t.n.v. Stichting 
’t Mosterdzaadje te Santpoort. 
(Guus Hartendorf )

Dierendag: ook voor kansloze 
katten in het havengebied
IJmuiden - Op Dierendag krij-
gen veel huisdieren een extra-
tje. Maar er zijn dieren die nooit 
een bonus krijgen of zelfs niets 
te eten hebben. Zo leven in de 
IJmuidense haven zwerfkat-
ten. De dieren zijn daar gebo-
ren of gedumpt, en moeten zelf 
aan hun kostje komen. Dit lukt 
niet en geregeld vangt Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den zwervertjes in erbarmelijke 
staat. Daarom staan de dieren-
vrienden zaterdag 29 september  
bij tuincentrum Welkoop. Om 
klanten te vragen iets te kopen 
voor de 150 kansloze katten die 
de stichting dagelijks verzorgt.

,,We delen lijstjes uit met daarop 
spullen die we hard nodig heb-
ben; dieetvoeders en wormen-
kuurtjes, maar ook een blikje 
voer van 60 cent is welkom’’, ver-
telt een vrijwilligster. De stich-
ting zorgt dat de verwilderde 
zwerfkatten in de haven gecas-
treerd zijn en heeft een opvang 
waar gewonde zwervertjes ver-
zorgd worden.
Maar ook onplaatsbare katten 
die niemand hebben wil, vinden 
hier een thuis. De verzorgers zijn 
gespecialiseerd in de omgang 
met agressieve katten. ,,Vaak 
ontstaat agressie  uit angst en 
schuilt er een leuke kat achter al-

le poeha. Wij willen hen een kans 
geven. Uw hulp is daarbij nodig 
want we zijn afhankelijk van do-
naties.  Dus vragen we zaterdag 
om spullen als voer en kattenb-
akkorrels. Op de kattenafdeling 
bij Welkoop is voor iedere beurs 
wel iets.’’ 
De vrijwilligers staan tussen 
12.00 en 16.00 uur bij Welkoop 
aan de Hagelingerweg te Sant-
poort-Noord.Bent u niet in de 
gelegenheid en wilt u toch een 
pootje helpen? Een bijdrage 
overmaken kan ook: NL85 INGB 
000 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkat-
ten IJmuiden o.v.v. Dierendag. 
(foto: aangeleverd)

Mogen we bij u komen kijken?

Help anderen op weg tijdens 
Duurzame Huizen Route
Velsen - Isoleren of een warm-
tepomp? Waar begin je met het 
verduurzamen van je woning? 
Heeft u al ervaring opgedaan 
waar u een ander verder mee 
kunt helpen? Op zaterdag 3 en 
10 november wordt de Duurza-
me Huizen Route voor de zes-
de keer georganiseerd. Huisei-
genaren in heel Nederland ope-
nen hun deuren en laten ande-
ren zien hoe zij hun huis duur-
zamer hebben gemaakt.

Gemeente Velsen doet mee aan 
de Duurzame Huizen Route om 
zoveel mogelijk inwoners te sti-
muleren om hun woning te ver-
duurzamen. Woont u in gemeen-
te Velsen en heeft u besparende 
maatregelen genomen of wekt u 
zelf energie op? Vindt u het leuk 
om anderen op weg te helpen? 

Meld uw woning  aan en deel uw 
duurzame woonverhaal via duur-
zamehuizenroute.nl/velsen.
Alle kennis en ervaring op het ge-
bied van duurzaam wonen is wel-
kom. Ook als u net bent begon-
nen met het nemen van maat-
regelen kunt u meedoen aan de 
Duurzame Huizen Route. Voor 
veel mensen is het energiezuinig 
maken van hun woning een stap-
penplan waar zij langere tijd mee 
bezig zijn. Voor inwoners die zich 
willen oriënteren, is het waarde-
volle informatie om van u te ho-
ren hoe uw stappenplan eruitziet. 
Bezoekers horen graag de verha-
len uit de eerste hand.
Van aardgasvrij wonen tot wo-
ningen met dak- en gevelisolatie, 
op duurzamehuizenroute.nl is elk 
verhaal welkom. Misschien heeft 
u net die informatie die een ander 

op weg kan helpen. Al meer dan 
duizend eigenaren gingen u voor 
en delen hun woonverhaal via de 
Duurzame Huizen Route.
Dit jaar vindt de verkiezing van 
het duurzaamste huis van Neder-
land plaats. Trotse huiseigenaren 
kunnen hun woning nog tot en 
met 30 september aanmelden. 
De woningen worden door een 
deskundige jury beoordeeld op 
o.a. klimaatbestendigheid, ener-
giezuinigheid en duurzaam ma-
teriaalgebruik.
Huiseigenaren kunnen hun wo-
ning aanmelden op www.duur-
zamehuizenroute.nl/verkiezing. 
Op vrijdag 23 november is de 
bekendmaking en prijsuitrei-
king van de landelijke publieks- 
en juryprijzen voor de verkiezing 
‘Duurzaamste huis van Neder-
land’. (foto: aangeleverd)

Velsen - Nadat was besloten om 
het startpunt voor de Beeckes-
tijn-route aan te passen in ver-
band met de toestroom van leden 
en toeschouwers van VV IJmui-
den op de dag van hun thuiswed-
strijden, verliep het klootschieten 
op zaterdag 22 september veel 
vlotter dan anders op deze rou-
te. Binnen 2 uur was het parcours 
gegooid, waar anders tegen 2,5 
uur voor moest worden gere-
kend. Een minpunt was, dat het 
over de hele route bezaaid was 
met vruchten en lege vruchtdo-
zen van eikels, kastanjes en beu-
kenoten, waardoor de kloten op 
de meest onverwachte momen-
ten van richting veranderden. De 
‘geluksfactor’ speelde deze keer 
dus sterk mee. Onderweg wer-
den ook nog enkele hopplanten 
ontdekt, waardoor de bierdrin-
kers nog even werden afgeleid. 
Het eindresultaat was, dat team 
twee met Sander B, Nico, Ard en 
Sonja de wedstrijd wonnen met 
71 schoten en team 1 met Lia, 
de beide Jannen en Harm met 76 
schoten volgden. Na een bezoek 
aan het clubhuis voor de verster-
king van de inwendige mens ging 
een zijns weegs om nog even van 
het onverwachts aangename 
weer te genieten. Zie ook www.
fullspeedsport.club of bel 06-
24973470.

Klootschiet-
journaal

Velsen - Van 7 tot en met 13 okto-
ber start de Nederlandse Brand-
wondenstichting met de collec-
te in Velsen-Zuid en -Oost. Er wor-
den nog collectanten gezocht. 
Voor meer informatie of aanmel-
den bel 06-22966730.

Collectanten 
gezocht

Koffieconcert met Unidos 
en Amusementsorkest
Velserbroek - Het Velser Amuse-
ments Orkest en Musicalvereni-
ging Unidos verzorgen op 30 sep-
tember het ko�econcert van de 
Velser Gemeenschap.
Het Velser AmusementsOrkest 
onder leiding van Christine  Blee-
ker, is een kleine groep muzikan-
ten bestaande uit een violiste, 
dwars�uitiste, sologitarist, slag-
gitarist en een basgitarist. Zij zijn 
nog op zoek naar een percusio-
nist. U kunt bekende evergreens, 
oldies, ballads en lichte popmu-
ziek verwachten.  Het orkest vindt 
het niet vreemd als u meeneu-
ried of meezingt bij deze beken-
de nummers.

Musicalvereniging Unidos, on-
der leiding van Bas Jongsma, be-
staande uit 35 jonge spelers met 
liefde voor theater. Zij bereiden 
zich momenteel voor op de mu-
sical ‘Footloose’  dat in februari in 
de stadsschouwburg Velsen uit-
gevoerd wordt.
U zult ongetwijfeld enkele kra-
kers uit deze musical te horen 
krijgen.
U kunt deze enthousiaste Vel-
sense verenigingen beluisteren 
in het Kruispunt in Velserbroek. 
Aanvang 12.00 uur. De toegang is 
gratis. Na a�oop wordt er wel een 
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.

Geslaagde open dag bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - In de maand sep-
tember openen de FNRS ruiter-
sportcentra hun deuren voor 
het grote publiek tijdens de 
FNRS Open Dagen. Vaste be-
zoekers van Hippisch Centrum 
Velsen weten het natuurlijk, de 
jaarlijkse open dag is altijd een 
gezellige belevenis. En ook dit 
jaar wist het team van Hippisch 
Centrum Velsen zondag 23 sep-
tember jl. een leuk programma 
te bieden.
Kennismaken met alle mogelijk-
heden in de paardensport, met 
de manegepaarden en pony’s, 
de ruiteropleidingen en het rei-
len en zeilen op een manegebe-
drijf.
Voor jong en oud waren er in de 
binnenmanege diverse demon-
straties zoals een dressuur- en 
springdemonstratie, een volti-
ge en carrouseldemonstratie, 
een dressuurclinic en een Kur op 
Muziek door Romy Pielanen met 
haar Lichte-Tour paard Adagio, 
een pas de deux, een demon-

stratie van de Zitcompetitie Fi-
nalisten 2018, een pimp my po-
ny wedstrijd et cetra. 
Ook was er de mogelijkheid tot 
gratis ponyrijden en konden 
de kinderen geschminkt wor-
den. De opbrengst hiervan ging 
naar het goede doel de Stich-
ting ’t Olde Manegepeerd in 
Dalmsholte. Uiteraard speelden 
de leerlingen van de rijlessen 
een grote hoofdrol bij deze op-
tredens.
De pony’s en paarden van Hip-
pisch Centrum Velsen wisten 
met hun grote en kleinere berij-
ders de kunst van het paardrij-
den goed weer te geven. 
Ondanks het slechte weer was 
er veel publiek afgekomen op 
de Open Dag. Het hoofddoel 
van Hippisch Centrum Velsen 
was om belangstellenden ken-
nis te laten maken met alle fa-
cetten van de ruitersport en dit 
is zeker zeer geslaagd te noe-
men! Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.
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Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Informatiemiddag
voor senioren
Driehuis - In de Stichting Ge-
zamenlijke Ouderenbelangen 
Velsen zijn alle belangengroe-
pen rond ouderen verenigd. 
Door onderlinge samenwer-
king wordt contact gezocht 
met de diverse instanties die 
met het ouderenbeleid bezig 
zijn. 
Op woensdag 3 oktober orga-
niseert de SGOV een bijeen-
komst voor senioren en/of hun 
vertrouwelingen. De middag 
start om 14.00 uur in de paro-
chiezaal bij de Engelmundus-
kerk aan de Driehuizerkerkweg 
113 in Driehuis. Zaal open van-
af 13.30 uur. Einde circa 16.00 
uur. Deze middag heeft een in-
formatief karakter, maar alle 

vragen kunnen natuurlijk wor-
den gesteld. Beide coördinato-
ren van Hospice De Heideberg 
zijn aanwezig, nl. Annemiek de 
Winter en Patricia Verboom. 
Zij geven informatie over alle 
aspecten over de keuze voor 
een verblijf in een hospice of 
voor ondersteuning thuis door 
vrijwilligers wanneer de laatste 
levensfase is aangebroken. 
Natuurlijk is alles bespreek-
baar en kunnen mogelijke vra-
gen worden gesteld. 
De middag wordt vrolijk afge-
sloten met een informele bin-
goronde met allerlei leuke prij-
zen. Graag vooraf aanmelden 
via SGOVelsen@gmail.com of 
per telefoon via 06-21670923.

Kidsclub in Inloophuis Kennemerland

Als thuis iemand kanker heeft

Eens per maand kunnen kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar een woens-
dagmiddag bij elkaar komen on-

der begeleiding van een kinder-
coach. ,,Hier kan een kind zeggen 
’Die stomme kanker van mijn moe-

der’, terwijl datzelfde kind thuis al-
tijd zijn mond houdt omdat de ou-
ders het al zo zwaar hebben met 
de ziekte’’, zegt Ingrid Snijders van 
KIND&COach. Ze begeleidt de club 
bij het Inloophuis voor mensen die 
met kanker te maken hebben.
De kids worden er verwend met 
aandacht, lekkers en leuke dingen 
om te doen. Maar op de club kan 
een kind ook mopperen over de 
zieke vader of moeder. Want ook 
al zijn ze meestal met heel ande-
re dingen bezig, ze weten van el-
kaar dat ze hier niet zomaar zitten. 
Ze hebben allemaal met dezelfde 
ziekte te maken en dat is rot, stom, 
verdrietig, spannend. Er is ook 
blijdschap, opluchting en hoop, 
bijvoorbeeld als een behandeling 
aanslaat. 
Voor ouders is het �jn dat er een 
veilige plek is waar hun kinderen 
terecht kunnen bij leeftijd- en lot-
genoten. Want ook al laten ze het 
niet altijd merken, het is niet niks 
waar ze thuis mee te maken krij-
gen. De eerstvolgende Kidsclub is 
op woensdag 3 oktober van 14.30 
tot 16.00 uur. Aanmelden via in-
fo@inloophuiskennemerland.nl 
of 023-8885367. Zie  www.inloop-
huiskennemerland.nl. (foto: aan-
geleverd)

Santpoort-Noord - De kinderen van de Kidsclub van het Inloop-
huis hebben het niet zo vaak over kanker. Toch is dat wat hen ver-
bindt: ze hebben allemaal een vader, moeder, broer of zus met 
kanker. En dat maakt de club anders dan zomaar een knutsel-
groep.

Woonplek in kleinschalig 
gezinshuis Onder de Panne
Velserbroek - Medio novem-
ber komt er in het kleinschali-
ge gezinshuis Onder de Panne 
in Velserbroek een woonplek 
vrij waar een nieuwe bewo-
ner gebruik van zou kunnen 
maken. In het gezinshuis wo-
nen dan drie vrouwen en drie 
mannen met een verstandelij-
ke beperking in de leeftijd tus-
sen 22 en 42 jaar.
De woonvisie van stichting 
Ook Voor Jou is wonen en le-
ven met elkaar, onder een dak 
in een huiselijke sfeer. 
Dit doet men door middel van 
een zogenoemd gezinshuis. 
Twee geschakelde eengezins-
woningen waar ieder zijn/haar 
eigen zit- en slaapkamer heeft, 

maar er samen gewoond en 
geleefd wordt in de gezamen-
lijke ruimten als de woonka-
mer, keuken en grote tuin.
Een vast, klein team creëert 
continuïteit en duidelijkheid 
voor de bewoners. Zo wordt 
er met elkaar geleefd als een 
(groot) gezin. 
Door de kleinschaligheid krijgt 
ook iedere bewoner de aan-
dacht en verzorging die het 
verdiend en zal van vereenza-
men dus geen sprake zijn. De-
ze vorm van wonen is zeer in-
formeel en ouders en ander 
bezoek is uiteraard altijd wel-
kom.
Zie ook www.stichting-ook-
voorjou.nl. (foto: aangeleverd)

Kindervrijmarkt tijdens 
pinkenweekend Naaldkerk

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 13 oktober vindt tijdens de 
markt bij de Naaldkerk de eerste 
kindervrijmarkt plaats in de pas-
torietuin. De vrijmarkt wordt ge-
houden van 09.00 tot 14.00 uur. 
Er zijn slechts 14 plekken van 2 bij 
3 meter beschikbaar. Het is niet 
toegestaan op eigen gelegen-
heid op de stoep plekken te re-
serveren. Inrichten van je gere-
serveerde plek kan oktober van-
af 08.00 uur. Voor het reserveren 
van de plek moet 10 euro borg 
betaald worden. Deze borg krijg 
je bij vertrek weer retour. Een plek 
reserveren kan tot en met 10 ok-
tober via vrijmarkt@olvab.nl. De 
Naaldkerk is gelegen aan de Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort. (fo-
to: aangeleverd)

Week van de Industriecultuur

Verschillende bedrijven en or-
ganisaties stellen weer hun deu-
ren open, zoals Tata Steel, Verka-
de, ENCI, SHIP en Forbo Kromme-
nie. Er is van alles te doen op het 
Zaanse Hembrugterrein, thea-
tergezelschap Prins te Paard ver-
zorgt een mysterieuze radiotour 
door de haven van IJmuiden en 
er is een industrieconcert in Be-
verwijk. De gashouder van Ta-
ta is van verre te zien door spe-
ciale verlichting ter ere van ‘100 
jaar staal in de IJmond’ en ook 
de watertoren van IJmuiden is 
weer prachtig verlicht. Vier mu-
sea haken aan met culturele ac-
tiviteiten: Zaans Museum, Muse-
um Kennemerland, Hoogoven-

museum en het Zee- en Haven-
museum. Er zijn twee master-
classes industriële fotogra�e, di-
verse kinderactiviteiten in de 
musea, een laboratorium, een 
wandeling langs een kunstrou-
te door de duinen of een rond-
vaart door de haven van IJmui-
den per rib boot. Kortom: rond-
kijken op plekken waar men nor-
maal niet komt! Het programma 
verschijnt 1 oktober op www.in-
dustriecultuur.nl en vanaf dan is 
ook de inschrijving voor de acti-
viteiten geopend.
Geen regio in Nederland heeft 
zo’n rijkdom aan industriële 
complexen als het gebied rond 
het Noordzeekanaal. Aan de oe-

vers van Zaan en IJ pronken hon-
derden monumentale gebou-
wen, een complete staalkaart 
van onze industriële talenten: 
molens, sluizen, gemalen, wer-
ven, pakhuizen, fabrieken, silo’s. 
Soms zijn de monumenten nog 
gewoon in gebruik, na een ge-
schiedenis die eeuwen omspant. 
Vaak hebben ze al een andere 
bestemming gekregen, die de 
gebouwen verzekert van een 
nieuw leven. Het ontsluiten van 
de verhalen en bijzondere plek-
ken in dit gebied zorgt voor 
maatschappelijk draagvlak voor 
een duurzame toekomst van het 
industrieel erfgoed en het wo-
nen in een industriële omgeving. 
De Week van de Industriecultuur 
verleidt bewoners en bezoekers 
tot het ontdekken van dit bijzon-
dere industriële landschap door 
middel van een rijk scala aan cul-
turele en educatieve activiteiten. 
(foto: Rob van Wieringen/Week 
van de Industriecultuur) 

Regio - Beleef het industrieel erfgoed en de hedendaagse maak-
industrie! Sinds 2015 is de Industriecultuur van het Noordzeeka-
naalgebied steeds zichtbaarder geworden. Ook dit jaar vieren we 
dit bijzondere verleden tijdens de herfstvakantie met een reeks 
activiteiten voor jong en oud. Van 20 tot en met 28 oktober kun 
je op interactieve wijze kennismaken met het industriële karakter 
van IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.

SHIP doet mee aan 
Weekend van de 
Wetenschap
IJmuiden - Op zaterdag 6 okto-
ber en zondag 7 oktober gaan de 
deuren van SHIP weer voor het 
Weekend van de Wetenschap. 
SHIP is als informatiecentrum 
voor de bouw van de nieuwe sluis 
bij uitstek een geschikte locatie 
om u als bezoeker op de hoogte 
te brengen van de techniek en de 
daaraan verbonden wetenschap. 
Haven Amsterdam zal tijdens dit 
weekend ook aanwezig zijn bij 
SHIP om de bezoekers  met een 
VR-bril kennis te laten maken met 
het Noordzeekanaalgebied.
Met de Virtual Reality-�lm over 
de Amsterdamse haven, die je 
tijdens het Weekend van de We-
tenschap kunt bekijken, ervaar je 
verschillende activiteiten op een 
ongekende manier. Zo sta je aan 
boord van een patrouillevaartuig, 
vlieg je over een cruiseschip op 
het Noordzeekanaal, kijk je mee 
over de schouder van een kraan-
machinist, zweef je door de Wa-
terlandterminal en neem je een 

uniek kijkje bij bedrijven en ge-
bieden die normaal niet toegan-
kelijk zijn. SHIP is een gratis toe-
gankelijke tentoonstelling. Ook 
tijdens het Weekend van de We-
tenschap is de toegang gra-
tis. SHIP is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en is te vinden op 
de Noordersluisweg 1. SHIP is 
makkelijk bereikbaar via Velsen-
Noord. Vanuit het zuiden is SHIP 
te bereiken via de Velsertunnel of 
vanuit Velsen-Zuid via de pont-
veer. (foto: SHIP)

Voorlezen is 
een feestje
IJmuiden - Verhaalkabaal, Voor-
leesfeest en Boekstartpret gaan 
weer van start in Bibliotheek Velsen. 
Voorlezen is van wezenlijk belang 
bij de taalontwikkeling van kinde-
ren, blijkt uit diverse onderzoeken. 
In de drukke agenda van de mees-
te mensen wil het er nog wel eens 
bij in schieten om hier tijd voor te 
maken. Hier kan de bibliotheek in 
ondersteunen en het leesplezier 
te bevorderen. De Bibliotheek on-
dersteunt het voorlezen aan de al-
lerkleinsten helemaal. Ouders van 
baby’s ontvangen via de gemeen-
te en het consultatiebureau een 
bon voor een gratis lidmaatschap. 
Bij inschrijving krijgen de ouders 
ook het BoekStartko�ertje cadeau. 
In dit ko�ertje zitten twee  boekjes 
om direct voor te lezen. Naast een 
gratis abonnement en het Boek-
Startko�ertje organiseert Biblio-
theek Velsen ook de voorleesacti-
viteit BoekStartPret voor de aller-
kleinsten (0 tot 3 jaar). Tijdens dit 
uurtje wordt een verhaal voorge-
lezen en kunnen ouders direct ad-
vies krijgen over voorlezen aan de 
jongste lezertjes. De eerstvolgen-
de BoekStartPret in IJmuiden is vrij-
dag 28 september om 10.00 uur. In 
Velserbroek is dit op vrijdag 12 ok-
tober. Tijdens de Voorleesfeesten (3-
6 jaar) en Verhaalkabaal (7+) gaan 
ze nog iets verder met de beleving 
van het verhaal, door er een activi-
teit aan vast te plakken in het thema 
van het boek. Dit is iets creatiefs in 
de vorm van een knutselopdracht, 
een rollenspel, een voordracht, een 
speurtocht enz. Allemaal gericht op 
het spelen met taal en taalbegrip en 
het vergroten van  leesplezier. Zie 
ook www.bibliotheekvelsen.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Filmmiddag in Santpoort
Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 28 september is het weer 
�lmmiddag bij de Vereniging 
Santpoorts Belang. Deze mid-
dag wordt de �lm Three bill-
boards outside Ebbing, Missou-
ri vertoond, een zwarte �lmko-
medie met onder andere Fran-
ces McDormand, Woody Harrel-
son, Sam Rockwell, Caleb Land-
ry Jones en Kerry Condon. Nadat 

er maanden voorbijgaan zonder 
dat er een dader wordt gevonden 
in de moordzaak van haar doch-
ter, neemt Mildred Hayes een ge-
durfde stap. Ze laat drie contro-
versiële boodschappen op recla-
meborden plaatsen langs de weg 
richting haar dorp gericht aan het 
gerespecteerde politiehoofd, Wil-
liam Willoughby. Wanneer poli-
tieagent en tweede in lijn Dixon, 

een onvolwassen moederskindje 
met een voorliefde voor geweld, 
erbij betrokken raakt, wordt de 
strijd tussen Mildred en Ebbing’s 
ordehandhaving alleen maar 
heftiger. Aanvang van de �lm is 
14.00 uur. De toegang is gratis. 
Locatie: ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.








