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Reus uit 2018 ontmoet reus uit 1931
Velsen - Een historisch moment op het Noordzeekanaal. Dit weekeinde passeerden twee reuzen elkaar, de Nieuw Statendam, die in 2018 te 
water werd gelaten en de Americo Vespucci, die in 1931 voor het eerst haar drijvend vermogen testte. Wel een klein verschilletje tussen bei-
de schepen: de Nieuw Statendam kan 2650 passagiers herbergen en vaart puur op motorkracht, de Americo Vespucci moet het doen met 18 
zeilen die door zo’n 20 bemanningsleden bediend moeten worden. Nog een klein verschilletje: de historische reus heeft een lengte van ruim 
50 meter, de moderne reus is ongeveer zes keer zo lang. Grote verschillen maar ja, er zit ook bijna een eeuw tussen. Een bijzondere ontmoe-
ting... (foto: Ton van Steijn)

.IJmuiden verbindt partijen in Velsen Valley

,,Op Dance Valley, Dutch Valley en 
Latin Village komen bij elkaar op-
geteld zo’n 100.000 bezoekers af’’, 
zegt citymarketeer Friso Huizin-
ga. ,,Veel daarvan zijn nog nooit 
in IJmuiden of de andere kernen 
van Velsen geweest. Door goed 
zichtbaar te zijn op het festival-

terrein hopen wij de bezoekers te 
verleiden om nog eens terug te 
komen en te ontdekken wat on-
ze gemeente te bieden heeft. De 
evenementen in de Velsen Valley 
zijn net als het Havenfestival, Zo-
merfestival en Dorpsfeest Sant-
poort belangrijke instrumenten 

om Velsen op de kaart te zetten. 
Die kans willen wij niet laten lig-
gen en zijn daarom blij met de 
medewerking en het enthousi-
asme van de festivalorganisaties.’’
De plaatsing van de .IJmuiden-
letters was gekoppeld aan de 
winactie die deze hele zomer 
loopt. Wie een originele foto van 
de letters maakt (in het echt of 
virtueel met de CitySign App), 
dingt tot 15 september 2019 mee 
naar een diner voor twee bij een 
IJmuidens visrestaurant naar keu-
ze. Hiervoor moet de foto met de 

hashtag #ontdekijmuiden (open-
baar) op social media worden ge-
plaatst.

Citymarketing .IJmuiden lever-
de ook een bijdrage bij de plaat-
sing van het plaatsnaambord ter 
gelegenheid van de 25ste editie 
van Dance Valley. Dit bord, aan-
geboden door de gemeente Vel-
sen, werd op 8 augustus onthuld 
door wethouder Jeroen Verwoort 
en organisator Brian Bout. (foto: 
Michel van Bergen)

Velsen - Citymarketing .IJmuiden was de afgelopen periode niet 
te missen op de festivals in de Velsen Valley. De letters trokken 
veel bekijks en werden regelmatig op de foto gezet. Vooral tij-
dens Latin Village toen ze op een speciaal aangelegd strand-
je stonden. Citymarketing leverde ook een bijdrage aan het ge-
slaagde OV IJmond Zomerevenement.
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In Velsen werken buurtsportcoaches om zo-
veel mogelijk Velsense jeugd in beweging te 
krijgen en te houden. Ook adviseren ze sport-
verenigingen over het versterken van de ver-
eniging voor nu en in de toekomst. 

De buurtsportcoaches organiseerden onder 
andere sportmixen en in de vakanties sportin-
stuiven. Maar ook hielpen zij sportevenemen-
ten zoals de jeugd triatlon, de Zwem4Daagse 
en de Koningsspelen organiseren. De coaches 
bereiken bijna iedere school in de gemeente!

Sport heeft positieve e ecten op jongeren. Ze  
zijn geconcentreerder, actiever, fi tter, voelen 
zich gezonder en hebben meer zelfvertrou-
wen.

Komend jaar werken we de maatschappelijke 
waarde van sport verder uit.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te 
doen, te zien en te beleven in Velsen. 
Sportief, educatief of gewoon leuk. We 
hebben een paar evenementen voor u op 
een rijtje gezet. 

•  Expositie Henk Zwanenburg 
•  in SHIP                                                                                                               
•  De in IJmuiden geboren en woonachtige 

kunstschilder exposeert met zijn schil-
derijen over de scheepvaart bij SHIP. De 
werken van Henk zijn met een duidelijke 
knipoog naar het impressionisme weer-
gegeven met afwijkende kleuren en wil-
de streken op het doek. Daarnaast werkt 
hij ook wel met zwaar vertekende per-
spectieven, zo probeert de kunstenaar 
van zijn werken een modern sprookje 
te maken. Sluis Haven Informatie Punt 
(SHIP), Noordersluisweg 1, IJmuiden

•  Gouden Eeuw Huwelijksfeest Ruine 
van Brederode

•  Op 24 en 25 augustus 2019 van 11.00 uur 
tot 17.00 uur gaan we terug naar het jaar 
1638 en wordt het 10-daagse huwelijks-
feest van Johan Wolfert, de 16e Heer van 
Brederode, en zijn tweede vrouw Louise 
van Solms-Braunfels nog eens dunne-
tjes overgedaan. Een feest voor jong en 
oud.

Programma:
11.00-17.00 De poort is geopend
11.30 Ontvangst gasten in Huwelijkstent met 
presentatie stoet 1638
12.00 Huwelijksceremonie & Optreden Orde 
van de Vrolijkheid
13.00-16.00 Oefeningen boogschieten, scher-
men, ringsteken, kanon schietklaar maken, 
Bestijg de Bok en Presenteer het Musketge-
weer!
12.30-16.30 Middeleeuwse Dansworkshops 
& Orde van de Vrolijkheid
12.30-17.00 Tekenen als Rembrandt voor het 
Bruidspaar

Prijzen
De normale entreeprijs bedraagt € 7,00, 
€ 5,00 voor 4-11 jarigen en is gratis voor 0-3 

jarigen. Reserveren niet nodig.

Wilt je extra genieten?
VIP*ENTREE met thee en zoet is € 19,50. Je 
krijgt dan naast thee de selectie zoetigheden 
uit onze High Tea van Chefs on Tour. Voor 
kinderen is er een VIP*ENTREE-KIDS met 
limonade en cake versieren voor € 10,00.

Van 13.00 tot 17.00 uur. Voor het VIP-EN-
TREE graag van tevoren reserveren via 
HOENU.NL regio Haarlem.  

•  Tentoonstelling ‘Spieken’ op boer-
derij Zorgvrij                                                                    

•  Kinderen kunnen van dinsdag t/m zon-
dag op zoek gaan in de natuur naar in-
spiratie voor nieuwe uitvindingen. Wie 
is er goed in ‘spieken’? Biomimicry is 
een nieuwe wetenschap waarbij leren 
van - dus spieken bij de natuur - centraal 
staat. ‘Spieken’ gaat over het op zoek 
gaan in de natuur naar inspiratie voor 
nieuwe uitvindingen. De mens leert nog 
elke dag van de natuurr. Informatieboer-
derij Zorgvrij Genieweg 50 Velsen-Zuid.

Zie voor meer informatie en de volledige 
evenementenkalender: 
www.vvvijmuidenaanzee.nl

Weer veilig naar school vanaf 
maandag 26 augustus
Begin dit jaar heeft wethouder Bram 
Diepstraten samen met kinderen van ba-
sisschool De Origon bovenstaande nijn-
tje-tegel onthuld bij het zebrapad voor 
de school aan de Orionweg. De tegels 
zijn aangebracht bij alle zebrapaden in 
de buurt van basisscholen en stimuleren 
het gesprek over de regels en gevaren 
bij een zebrapad. De start van het nieu-
we schooljaar wordt dan ook aangegeven 
met 50 grote Nijntjeposters langs de toe-
gangswegen.

Fiets veilig!
Vooral leerlingen die voor het eerst naar 
de middelbare school gaan, krijgen te ma-
ken met andere en langere routes dan ze ge-
wend zijn. Oefen daarom alvast met uw kind 
de schoolroute! Sommige verkeerssituaties 
zijn voor jonge kinderen lastig. Vooral kin-
deren die niet gewend zijn regelmatig te fi et-
sen, missen vaardigheid in het verkeer. Van-
wege hun beperkte lengte zijn kinderen ook 
minder goed zichtbaar. Ze moeten daarom 
goed opletten of ze gezien worden en voor-
rang krijgen. Ook is het van belang dat ze 
goed aangeven welke kant ze op willen. Door 

goed te oefenen raken ze vertrouwd met fi et-
sen en de verkeersregels. Zo maakt u de eer-
ste schooldag voor uw zoon of dochter en ook 
voor uzelf minder spannend. 

Kijk voor verkeerstips op: http://leerinhet-
verkeer.nl/5-verkeerstips-voor-ouders-van-
jonge-kinderen/
(foto fi etsersbond)

Tussen maandagavond 26 augustus 
19.00 uur en dinsdagochtend 27 augus-
tus 06.00 uur wordt De Geul in IJmuiden 
afgesloten voor al het verkeer in verband 
met asfalteringswerkzaamheden. 

Het verkeer wordt in beide richtingen om-
geleid via de Halkade-Ericssonstraat-Sluis-
plein-Kanaaldijk.

De tankstations en andere bedrijven aan het 
aansluitende deel Dokweg blijven tijdens de 
afsluiting bereikbaar vanaf de rotonde Hal-
kade-Dokweg. 

De asfaltdeklaag van De Geul wordt tijdens 
deze avond/nacht vervangen. Daarvoor 
wordt eerst de bestaande bovenlaag door 
frezen verwijderd. Dat is waarschijnlijk 

rond 22.00 uur klaar. Daarna worden en-
kele verzakkingen in het wegdek uitgevuld 
en worden twee nieuwe lagen asfalt aan-
gebracht. Tenslotte wordt de wegbelijning 
aangebracht. Naar verwachting wordt de 
weg om 06.00 uur weer opengesteld.

We proberen de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, maar kunnen het niet helemaal 
uitsluiten. We vragen uw begrip daarvoor. 
Voor weggebruikers en  aanwonenden langs 
de omleidingsroute is het minder vervelend 
als de uitvoering plaatsvindt als er weinig 
verkeer op de weg is. Daarom hebben we 
besloten de werkzaamheden niet overdag 
uit te laten voeren. Door vroeg in de avond 
te starten stoppen werkzaamheden met ge-
luidsoverlast  rond 22.00 uur. Het aanbren-
gen van het asfalt maakt weinig geluid. 

 De Geul afgesloten van a.s. 
maandag 19.00 uur tot dinsdag 
06.00 uur
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken 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.

Zondag 8 september 2019 organiseert de 
Pierloop Velsen een scholenloop:

•  Jeugdloop van 2,4 km (t/m groep 8) en 
een 

•  Guppenloop van 850 meter (t/m 8 jaar).

Start Pierloop
Dit jaar start de Pierloop bij het Apollohotel 
aan de Seaport Beach in IJmuiden. Nieuw 
is dat er rondom de startlocatie veel activi-
teiten voor kinderen worden georganiseerd.
De start is vanaf 10.30 uur met daarvoor een 
muzikale warming-up.
Alle basisscholen uit de gemeente Velsen 
kunnen aan deze loop meedoen.

Inschrijven
Aanmelden kan t/m vrijdag 30 augustus door 
een e-mail te sturen met de deelnemers/deel-
neemsters naar scholenloop@pierloop.nl (in 
Word, Excel, of gewoon in de mail).

Wij hebben de volgende informatie 
nodig:
- Naam en adres van de school;
- Contactpersoon van de school met e-mail   
   en telefoonnummer (eventueel meerdere).

Per deelnemer hebben wij de volgende 
gegevens nodig:
- Voor- en achternaam van de leerling;
- Geslacht en geboortedatum van de leerling;
- Inschrijving voor 850 meter of 2,4 km.

A� alen en betalen startnummers  
De startnummers zijn af te halen op woens-
dag 4 september tussen 14.00 uur en 15.30 
uur in sporthal IJmuiden-Oost, Tiberius-
plein 6, 1971 NH   IJmuiden. 
Startnummer kunt u alleen contant beta-
len. Kosten voor de jeugdloop en guppenloop 
bedragen € 4,- per kind. Elk kind krijgt een 
mooie medaille en een verrassing.

Kijk voor meer informatie op 
www.sportpas.nl

 Schrijf je in voor de Pierloop!

Subsidieregeling voor isolatie-
maatregelen weer beschikbaar
Wilt u in uw eigen woning minimaal twee 
energiebesparende, isolerende, maat-
regelen treffen? Dan kunt u vanaf 2 sep-
tember weer subsidie aanvragen. De sub-
sidieregeling energiebesparing eigen 
huis (SEEH) is beschikbaar voor eigenaar 
én bewoner. In opdracht van de overheid 
stelt de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) tot en met 2020 € 84 
miljoen beschikbaar. 

De subsidie kan aangevraagd worden wan-
neer er in de bestaande koopwoning twee 
grote energiebesparende isolatiemaatrege-
len worden genomen. Ook dient u eigenaar 
én bewoner te zijn van de woning. U kunt 
per woning maximaal € 10.000 aanvragen. 

Gaat u een grote duurzame verbouwing te-
gemoet? Denk dan aan de subsidie voor een 
energiezuinig pakket.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt 
vanaf 2 september 2019 tot en met 31 de-
cember 2020. Voor voorwaarden en meer 
informatie kunt u terecht op www.rvo.nl. 
Ook is er een SEEH beschikbaar voor VvE’s.

Algemene informatie over verduurzaming 
van woningen en fi nanciële regelingen is te 
vinden op www.duurzaambouwloket.nl.
 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 10 augustus tot en met 16 
augustus 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Reaumurstraat 3, herindelen binnenterrein 
(12/08/2019) 68130-2019
Zeewijkplein 604, plaatsen balkonbegla-
zingssysteem (15/08/2019) 69311-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 273, wijzigen gevel 
(12/08/2019) 67665-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 5, bouwen uitbouw met dak-
terras, vergroten dakkapel (14/08/2019) 
68684-2019

Velserbroek
De Zeiler 164, bouwen schuur (11/08/2019) 
67407-2019

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Groeneweg 11, plaatsen dakopbouw 
(13/08/2019) 65695-2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 10 augustus tot en met 16 augustus 
2019 de volgende aanvragen voor een 
evenementenvergunning heeft ontvan-
gen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Santpoort-Zuid
Personeelsfeest, op 1 oktober 2019 van 
16:00 tot 20:30 uur, locatie: Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan 2 (12/08/2019) 
67650-2019
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Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

•  Pleiadenplantsoen 44, 1973 BV  IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

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

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten om: 

•  een voorrangssituatie in te stellen op 
het kruispunt Jan Gijzenvaart/Schoter-

kerkpad/ nieuwe ontsluitingsweg zodat 
het verkeer op de nieuwe ontsluitings-
weg voorrang moet verlenen aan het 
verkeer op de route Jan Gijzenvaart/
Schoterkerkpad. Het voorrang wordt 
ingesteld door het plaatsen van bord 
B1, zoals bedoeld in bijlage I van het Re-
glement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990, met onderbord OB713 op het 
Schoterkerkpad en op de Jan Gijzen-
vaart, bord B6 met onderbord OB713 op 
de nieuwe ontsluitingsweg en door het 
aanbrengen van haaientanden, zoals be-
doeld in artikel 80 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

•  een gebod voor vrachtauto’s in noor-
delijke richting op de Jan Gijzenvaart 
om rechtsaf te slaan in te stellen op het 
kruispunt Jan Gijzenvaart/Wüstel-
aan. Het gebod wordt ingesteld door het 
plaatsen van bord D5r, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-
bord OB11 op de Jan Gijzenvaart;

•  een uitzondering voor bestemmingsver-
keer in te stellen voor de geslotenverkla-
ring voor vrachtauto’s in zuidelijke rich-
ting op de Wijnoldy Daniëlslaan en de 
Wüstelaan. De uitzondering wordt inge-
steld door het plaatsen van onderborden 

OB108; 
•  een gebod voor vrachtauto’s in oostelij-

ke richting op de Wüstelaan om recht-
door te rijden in te stellen op het kruis-
punt Jan Gijzenvaart/Wüstelaan. Het 
gebod wordt ingesteld door het plaat-
sen van bord D4, zoals bedoeld in bijla-
ge I van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, met onderbord 
OB11;

•  ter ondersteuning op het kruispunt 
Jan Gijzenvaart/Van den Bergh van 
Eysingaplantsoen bord J24 met onder-
bord OB505 en bord L4 met onderbord 
OB54 te plaatsen.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen 
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met onderbor-
den met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderborden 
OB504. De 8 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 4 locaties:

•  De Santpoortse Dreef, ter hoogte van de 
kruising met de Hageveldlaan;

•  De Mercuriusstraat te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de Venus-
straat;

•  De P.C. Hooftlaan te Driehuis, ter hoogte 
van de Tollenslaan;

•  De Boeier te Velserbroek, ter hoogte van 
de bocht naar de Westbroekerweg.

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 in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregelen

Iedereen die in Velsen woont, staat in 
de bevolkingsadministratie van de ge-
meente. Die heet o�  cieel de Basisregis-
tratie Personen, BRP. Daarin staan niet 
alleen adresgegevens, maar bijvoor-
beeld ook of iemand getrouwd is, de na-
tionaliteit, wie de ouders zijn of de kin-
deren. Deze gegevens geeft Velsen vaak 
automatisch aan vele overheidsinstel-
lingen (de belastingdienst). En ook aan 
enkele bijzondere maatschappelijke or-
ganisaties, zoals pensioenfondsen, zo-
dat zij hun werk goed kunnen doen. De 

gemeente Velsen is verplicht om die in-
formatie met deze organisaties te delen. 
Daar kunt u dus niets tegen doen. 

Soms vragen andere organisaties of mensen 
naar uw persoonsgegevens. Daarvan mag u 
aangeven of u dat wilt of niet. Het kan bij-
voorbeeld een advocaat zijn, de ledenad-
ministratie van de kerk, een sport- of mu-
ziekvereniging, of een particulier. Inwoners 
kunnen de gemeente schriftelijk vragen om 
die clubs / andere mensen geen gegevens te 
leveren uit de administratie. Wij beslissen 

daarover na een belangenafweging en sturen 
daar een persoonlijk bericht over.

U kunt gratis opvragen aan wie de gemeente 
informatie over u heeft gegeven in het afge-
lopen jaar. Stuur de gemeente een brief met 
een kopie van uw identiteitsbewijs. Bin-
nen enkele weken krijgt u dat overzicht dan 
thuisgestuurd. 
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de 
BRP? Dan kunt u daar een afschrift van op-
vragen. Stuur de gemeente een brief met een 
kopie van uw legitimatie of kom naar aan de 

balie van het stadhuis. De kosten hiervoor 
zijn € 6,50.

Het is heel belangrijk dat de persoonsgege-
vens van onze inwoners in de basisregistra-
tie kloppen. Twijfelt u daaraan, maak dan 
een afspraak met de afdeling Publiekszaken, 
werkeenheid Burgerzaken van de gemeente: 
tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van 
09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl, het di-
gitaal loket.

Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens?
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Hele voorraad moet weg:
Grote opruiming bij ‘t Teakhuys
Beverwijk - Echte teakhouten 
meubelen tegen bodemprijzen 
aanscha�en? Nu kan het, want ’t 
Teakhuys houdt een grote uitver-
koop. ,,Wij maken ruimte’’, zegt 
Michiel Holtslag, eigenaar van ’t 
Teakhuys aan de Steenkade 4. 
Duurzaam en voordelig gaat nu 
samen met deze eenmalige actie.

Altijd al de aanschaf van teakhou-
ten meubelen overwogen? Het 
is nu wel heel voordelig om de 
woonkamer een compleet nieuwe 
look te geven. Kasten, eettafels, 
salontafels, stoelen, bars, dres-
soirs en vele losse artikelen gaan 
tijdelijk met extra hoge kortingen 
de deur uit. Bijvoorbeeld een strak 
vormgegeven tv-dressoir van 220 
centimeter voor slechts 495 eu-

ro, waar vind je dat? Of lekker in 
de tuin met een duurzame teak-
houten tuinbank voor slechts 100 
euro! Deze bank is verkrijgbaar 
in 120 centimeter en 150 centi-
meter. Een uitschuifbare tuinta-
fel (van 200 naar 300 centimeter) 
staat er ook bij, de prijs is 400 eu-
ro maar wees er snel bij, want van 
dit prachtmeubel is slechts één 
exemplaar beschikbaar!
De unieke vintage bar met zes 
krukken kan zowel in de woon-
kamer als in de tuin worden ge-
plaatst. Het is werkelijk een top-
per uit de collectie van ’t  Teak-
huys en ook deze set is nu in de 
aanbieding. In de meeste geval-
len zijn slechts enkele stuks be-
schikbaar, dus wie het eerst komt, 
heeft de grootste kans om een 

gouden kans te pakken een mooi, 
duurzaam kwaliteitsmeubel te be-
machtigen met een extreem ho-
ge korting. Op de website www.
teakhuys.nl wordt de voorraad zo 
goed mogelijk bijgewerkt, maar 
het beste is natuurlijk om zelf te 
komen kijken en met eigen ogen 
het vele moois te aanschouwen. 
Speciaal voor de doe-het-zelver 
of vakman is ook los teakhout ver-
krijgbaar. De openingstijden van 
’t Teakhuys zijn op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 
16.30 uur. Alles kan zowel per pin 
als contant betaald worden. De 
meubels kunnen direct zelf wor-
den meegenomen, hiervoor is 
een aanhanger beschikbaar. Be-
zorging op afspraak is ook moge-
lijk. (foto: aangeleverd)

Schone Noordzeekust: 10.991 kilo afval 
opgeruimd door 2.568 vrijwilligers
Regio - Na twee weken afval rui-
men eindigde op 15 augustus 
de Boskalis Beach Cleanup Tour 
van Stichting De Noordzee in 
Zandvoort. Hier werden de re-
sultaten en speciale vondsten 
van de strandschoonmaakac-
tie onthuld. 2.568 vrijwilligers 
hebben van 1 tot en met 15 au-
gustus de hele Noordzeekust 
opgeruimd waarbij ze in totaal 
10.991 kilo afval van de Neder-
landse stranden haalden, waar-
onder 4.936 rietjes en weg-
werpbestek. In 2018 werd er 
11.163 kilo opgeruimd.

Opvallend dit jaar is dat in Zee-
land twee keer zoveel afval werd 
gevonden ten opzichte van vo-
rig jaar. Ook op de Waddeneilan-
den is meer afval geruimd dan 
voorgaande jaren. Vanwege het 
stormachtige weer is er in Noord- 
en Zuid-Holland dit jaar wat min-
der afval gevonden.
Ewout van Galen, Programmalei-
der Schone Zee, geeft aan dat de 
jaarlijkse opruimactie noodzake-
lijk is: ‘,,We zijn ontzettend dank-
baar dat we hulp hebben gekre-
gen van zoveel vrijwilligers en er 
samen voor kunnen zorgen dat 
10.991 kilo afval niet in zee te-
rechtkomt. Tegelijkertijd laten 
deze resultaten zien dat het afval-
probleem nog steeds ontzettend 
groot is. Het blijft nodig om het 

afvalprobleem bij de bron aan te 
pakken.”
 
4.936 rietjes en wegwerpbe-
stek apart ingezameld
Dit jaar werden rietjes en weg-
werpplastic apart ingezameld 
om aandacht te vragen voor de 
problemen die dit afval veroor-
zaakt. Het thema van dit jaar is 
‘wegwerpplastic’ en wordt hier-
mee benadrukt. In totaal zijn er 
4.936 rietjes en wegwerpbestek 
opgeruimd. 
Dit afval is schadelijk voor vissen, 
vogels en zeezoogdieren om-
dat ze het aan kunnen zien voor 
voedsel of erin verstrikken. Stich-
ting De Noordzee pleit voor aan-
pak bij de bron, goed afvalma-
nagement en het voorkomen van 

zwerfafval door toerisme.
 
Van strandafval naar strand-
bankje
Ook Plastic Fantastic, een coöpe-
ratie die zich inzet om plastic te 
recyclen tot producten, was bij 
de �nish aanwezig. Tijdens drie 
etappes werd het afval aan het 
eind van de dag door Plastic Fan-
tastic gerecycled en verwerkt tot 
hoogwaardige producten voor 
de betrokken gemeentes. Zo ont-
ving gemeente Bergen een bank-
je gemaakt van strandafval. Stich-
ting De Noordzee onderzoekt sa-
men met Plastic Fantastic hoe 
het strandafval, dat voor meer 
dan 90% uit plastic bestaat, een 
nieuw leven kan krijgen. (foto: 
Jaap Lotstra)
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In de eerste jaren van IJmuiden la-
ten de Amsterdamse arts Pieter 
Harttenroth en zijn compagnon C. 
van Notten diverse panden bou-
wen in de piepjonge nederzetting 
aan de monding van het Noordzee-
kanaal. Zo laten zij in de jaren 1876-
1877 aan de zuidkant van de Ka-
naalstraat, tussen de Oranjestraat 
en de Amstelstraat, Hotel Nom-
mer Eén met daarnaast de panden 
Denemarken, Noorwegen, Zwe-
den en een winkelpand voor J. van 
der Plaat bouwen. Hotel Nommer 
Eén doet zijn naam eer aan: het is 
het eerste hotel van IJmuiden. Op 
een plattegrond van IJmuiden van 
1 november 1876 - de dag dat het 
Noordzeekanaal geopend werd en 
dat IJmuiden werd gedoopt - staat 
het perceel voor ‘Hotel No. 1’ al aan-
gegeven.

Maar nog voordat IJmuiden bestaat 
en Nommer Eén wordt gebouwd, 
heeft ditzelfde stukje grond al een 
‘logiesfunctie’.
Tijdens het graven van het Noord-
zeekanaal staat hier een keet van 
Peeters waarin kanaalwerkers zijn 
gehuisvest. Net als vele anderen is 
Peeters naar de Breesaap gekomen 
om geld te verdienen bij de kanaal-
werken. Hij wordt uitvoerder bij de 
aanleg van de sluizen. Hij laat ke-
ten bouwen rond de latere Oran-
jestraat, nabij de sluiswerken. In te-
genstelling tot veel andere keetba-
zen wil hij zijn geld op een eerlij-
ke manier verdienen. Voor een re-
delijk bedrag geeft hij zijn mensen 
onderdak, eten en een borrel. Later 
schenkt hij een groot deel van zijn 
verdiende geld aan de bouw van 
een kerk in IJmuiden.

Nommer Eén opent in 1877 haar 
deuren. Het hotel is een van de eer-
ste grote gebouwen van IJmuiden 
en wordt vanuit de begintijd van 

IJmuiden herinnerd als ‘vrijwel het 
eenige huis met eene verdieping’. 
De ingang van het hotel bevindt 
zich in de afgeschuinde hoek van 
het pand, op de hoek van de Ka-
naalstraat en de Oranjestraat. Bo-
ven de deur prijkt een groot bord 
met de naam ‘Hotel Nommer Eén’. 
Het hotel brengt heel wat leven in 
de brouwerij. Het wordt het tref-
punt voor reders en vishandelaren. 
Daarnaast fungeert het als cultuur- 
en verenigingscentrum. Kranten 
vermelden Nommer Eén veelvul-
dig als locatie voor vergaderingen, 
kerkdiensten, openbare verkopin-
gen en veilingen, danslessen, con-
certen, bijeenkomsten en repetities 
van clubs en verenigingen, schaak-
toernooien en huldigingen.

Vanwege de gunstige ligging trekt 
het hotel tussen 1883 en 1899 veel 
treinreizigers. De IJmuider Spoorlijn 
wordt in 1883 als aftakking van de 
spoorlijn Haarlem-Uitgeest in ge-
bruik genomen. Het eindpunt ligt 
dan aan de kanaalzijde bij het be-
gin van de Oranjestraat: vlak voor 
Nommer Eén! Het stationnetje is 
een eenvoudig houten gebouwtje, 
met slechts de noodzakelijke voor-
zieningen. De treinreizigers kunnen 
wel onder een overkapping wach-
ten maar een wachtruimte is er niet. 
En veel noodzaak voor het bouwen 
van zo’n ruimte is er ook niet, want 
Nommer Eén doet dienst als wacht-
ruimte èn restauratie. Bij het hotel 
is een stalhouderij, zodat de gas-
ten per rijtuig of koets verder kun-
nen reizen.

De eerste uitbater van Nommer Eén 
is Hugo Jacob Werkhoven, een volle 
neef van Pieter Harttenroth. Hugo 
vestigt zich begin juli 1877 als ‘tap-
per’ met zijn vrouw en vier kinde-
ren in Velsen. Hij komt vanuit Den 
Haag, waar hij een ko�ehuis bij het 

Station Hollandsch Spoor heeft ge-
had. In maart 1901 stopt Hugo om 
gezondheidsredenen. Hij biedt het 
hotel ter overname aan en verhuist 
naar Haarlem, waar hij anderhalf 
jaar later op 64-jarige leeftijd over-
lijdt. Het hotel wordt overgenomen 
door Jac. (Jacob) List, die het hotel 
in 1907 koopt. Jac. List is als IJmui-
dense horecaondernemer bekend 
van onder meer café met biljartzaal 
annex schouwburg en later bios-
coop ‘De Cycloop’ op de hoek Prins 
Hendrikstraat en Visseringstraat 
en van hotel-restaurant ‘Bad Pavil-
joen List’ op het semafoorduin. On-
der Jac. List komt Nommer Eén we-
derom tot bloei. Een groot deel van 
het IJmuidense cultuur- en vereni-
gingsleven speelt zich in het ho-
tel af. In 1910 wordt er zelfs een rol-
schaatsbaan op de bovenverdie-
ping geopend, waar onder meer de 
bekende Jaap Eden les geeft.

In januari 1940 overlijdt Jac. List 
op 73-jarige leeftijd in het Antoni-
us ziekenhuis. Hotel Nommer Eén 
wordt dan geleid door Gerardus 
Minnee. In september 1942 wordt 
het geheel gerestaureerde Hotel-
Café-Restaurant ‘Hotel Nommer 
Eén’ geopend door de nieuwe eige-
naar W.J. van Drimmelen. Een paar 
maanden later staat het hotel on-
der leiding van L. Wijnans en adver-
teert het als ‘Het vischrestaurant bij 
uitnemendheid’ en ‘Unieke slaap-
gelegenheid voor groepen trek-
kers, kampeerders en visschers’.

In 1943 wordt Nommer Eén op last 
van de Duitsers gesloopt om vrij 
schootsveld te verkrijgen. Na de 
oorlog wordt het hele woongebied 
opnieuw ingericht. Op de plek van 
Nommer Eén komt een �at te staan. 
In het kader van de vernieuwing 
van Oud-IJmuiden worden de na-
oorlogse �ats aan de westkant van 
de Oranjestraat gesloopt om plaats 
te maken voor nieuwbouw. Op het 
perceel van voormalig Hotel Nom-
mer Eén verrijst het appartemen-
tencomplex zoals getoond op de 
foto, als onderdeel van ‘Blok 4’. Van 
Nommer Eén tot Blok 4, in bijna an-
derhalve eeuw.

Wekelijks legt Erik Baalbergen 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 hotel Nommer Eén, dat tot 
in de Tweede Wereldoorlog op de hoek van de Kanaalstraat en de 
Oranjestraat stond.

Een nieuw thuis voor
De Hypotheker IJmuiden
IJmuiden - 2019 is tot nu toe een 
roerig jaar geweest voor De Hy-
potheker IJmuiden. Er stond na-
melijk niet één, maar twee ver-
huizingen dit jaar op de planning. 
In januari verhuisde franchisene-
mer Danielle Rabelink met haar 
team voor de eerste keer naar 
het tijdelijke onderkomen aan de 
Dokweg 27A. Deze extra verhui-
zing bleek helaas nodig, omdat 
het niet mogelijk bleek om van-
uit de oude locatie direct naar 
de nieuwe locatie te verhuizen 
aan het Marktplein. Inmiddels 
zijn de woningen en de commer-
ciële ruimte waar de Hypothe-
ker IJmuiden zich vestigt opge-
leverd en is er afgelopen weken 
hard gewerkt om de casco ruimte 
om te toveren tot een De Hypo-
theker vestiging. ,,Het team en ik 
kijken er maanden heel erg naar 
uit om onze klanten hier voor on-
der andere de �nanciering van 
hun droomhuis te gaan verwel-
komen”, aldus Danielle.
 
Een nieuwe look
Twee verhuizingen in een jaar is 
natuurlijk niet niks. ,,Eén verhui-
zing brengt al een hoop gedoe 
met zich mee, laat staan als je er 
twee in een jaar gepland hebt. 
Aan de andere kant zitten we nu 
wel in een prachtig gloednieuw 
hoekpand waar een stuk meer 
ruimte is dan in het pand waar we 
de afgelopen 11 jaar gevestigd 

waren. Een nieuwe locatie vraagt 
natuurlijk ook om een frisse look. 
Daarom is ons complete interieur 
vernieuwd en hebben we nieu-
we keuzes kunnen maken in o.a. 
de stijl van de serviceruimtes en 
meubilair die ik beter vind passen 
bij onze huidige klanten en wen-
sen. Al met al was het de dubbe-
le verhuizing en extra inspannin-
gen dus zeker waard!”
 
,,Vanaf nu is Marktplein 40A onze 
thuisbasis. Vanuit hier hopen wij 
klanten nog lang te mogen bege-
leiden bij de aankoop en �nan-
ciering van hun woonwensen. 
Hopelijk hoeven wij de komende 
20 jaar niet meer te verhuizen!”, 
zegt Danielle lachend.
 
Feestelijke opening
Nu de laatste verhuizing erop 
zit, is het natuurlijk tijd voor een 
feestelijke opening. Deze zal 
gaan plaatsvinden op vrijdag 13 
september. Bent u die dag in de 
buurt? En nieuwsgierig naar de 
nieuwe thuisbasis van De Hypo-
theker IJmuiden?
Danielle en haar team heten ie-
dereen van harte welkom om 
tussen 09.00 en 17.00 de nieuwe 
vestiging te komen bekijken.
 
De Hypotheker IJmuiden, Markt-
plein 40A, 1972 GC IJmuiden, 
www.hypotheker.nl/ijmuiden. 
(foto: aangeleverd)

Klassiek pilates bij 
Boerderij Landzicht
Velserbroek - Maandag 2 sep-
tember zal Marja Heeremans star-
ten met een wekelijkse les klas-
siek pilates bij Boerderij Land-
zicht aan de Hofgeesterweg in 
Velserbroek.
Bij klassiek pilates, de meest pu-
re vorm, wordt vastgehouden 
aan de opbouw en uitvoering, 
zoals Joseph Pilates deze in 1945 
heeft beschreven in zijn boek ‘Re-
turn to life through contrology’. 
Joseph Pilates startte zijn bewe-
gingsleer tijdens WO I en heeft 
tot aan zijn dood in 1967 ge-
werkt aan 34 basisoefeningen. Hij 
was ervan overtuigd dat we door 
de toenemende welvaart ons li-
chaam steeds minder goed zou-
den gaan gebruiken waardoor er 
fysieke klachten zouden kunnen 
ontstaan. In zijn ’34’ wordt er dan 
ook altijd gewerkt vanuit de wer-
velkolom. “If your spine is sti� at 
30 you are old, if it’s �exible at 60 
you are young” is één van zijn ve-
le uitspraken.

Aangezien er maar weinig pi-
latesstudio’s in onze regio de 
klassieke lesvorm geven, heeft 
Marja besloten om deze te star-
ten bij Boerderij Landzicht aan de 
Hofgeesterweg 6 in Velserbroek, 
een prachtige locatie met een �j-
ne zaal. Marja geeft al sinds 2001 
pilates en heeft zich gespeciali-
seerd in de klassieke vorm.
De les is zowel geschikt voor be-
ginners als gevorderden omdat 
er een �jne opbouw is en er ver-
schillende opties per oefening 
zijn.
Iedereen die nieuwsgierig is naar 
de oorsprong van pilates en wil 
werken aan kracht, houding, sou-
plesse en balans is van harte wel-
kom! Vanaf maandag 2 septem-
ber starten de lessen van 9.00 tot 
10.00 uur. Belangstellenden kun-
nen zich opgeven voor een gra-
tis proe�es maar ook als men vra-
gen heeft is Marja te bereiken op 
pilatesmetmar@gmail.com. (foto: 
aangeleverd)

Het is weer Super Saturday Sale 
bij De Freules in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Aanstaande 
zaterdag is het weer zover. Dé dag 
om voor een superprijs een prach-
tige out�t te scoren bij ‘de Freules’ 
in Santpoort-Noord. De dagelijks 
wisselende collectie is er voor klei-
ne en grote maten (maat 34 t/m 
52) en van vintage tot trendy en 
zakelijk. Alle in de winkel aanwezi-
ge merkkleding, schoenen, tassen 
en accessoires gaan zaterdag 24 
augustus weg met 70 procent kor-
ting. Vanaf woensdag 28 augustus 
kan iedereen weer dagelijks na-
jaarskleding inbrengen.
De winkel, in het mooie hoekpand 
gelegen op de hoek van de Hoofd-
straat en de Terrasweg is geopend 
van woensdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor actuele informatie zijn de 
Freules te volgen via Facebook. 
(foto: aangeleverd)
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Ab Gietelink’s Theatergroep Nomade wekt geschiedenis tot leven

Historisch theaterstuk ‘Willem van 
Oranje’ in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Theatergroep 
Nomade rondom theatermaker 
Ab Gietelink bouwde in de Ne-
derlandse theaterscene een gro-
te reputatie op met vaak op his-
torische leest geschoeide spek-
takelstukken, die op locatie wer-
den gespeeld. Op zijn oeuvrelijst 
heeft Ab Gietelink inmiddels ge-
slaagde locatieprojecten staan 
over onder andere Anthony Fok-
ker en Max Havelaar en vele ma-
len speelde Gietelink in theaters 
en kastelen Vondel’s Gijsbregt 
van Aemstel. Dit seizoen werd ge-
kozen voor een historisch spekta-
kelstuk over de Vader des Vader-
lands Willem van Oranje. Als loca-
tie koos Ab Gietelink voor de (zeer 
toepasselijke) Ruïne van Brede-
rode in Santpoort-Zuid. Voor de 

gelegenheid wordt op de bin-
nenplaats van de middeleeuw-

se burcht een tribune geplaatst. 
In zijn stuk zette Ab Gietelink al-
le dramatische gebeurtenissen 
uit Willem van Oranje’s leven op 
een rijtje: vanaf de Hollandse op-
stand, het Beleg van Haarlem en 
de abdicatie van keizer Karel V tot 
de moord op het Prinsenhof in 
Delft in 1584 aan toe. 
Willem van Oranje wordt in Sant-
poort gespeeld van dinsdag 3 
tot met zaterdag 7 september. 
Op vrijdag 6 september vindt 
daar zelfs de landelijke première 
plaats. 
Aanvang 20.30 uur, entree 24,50 
euro, inclusief ruïne bezichtiging 
en expositie. Kaarten verkrijgbaar 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. (foto: aangeleverd via Ab 
Gietelink)

Gun senioren een fietstochtje:
Donaties gevraagd voor aanschaf duofiets
Velserbroek - Rody Otte (27) is 
een wervingsactie begonnen om 
de aanschaf van een duo�ets te 
kunnen bekostigen. Het voertuig 
is bestemd voor de bewoners van 
de Molenweid, een kleinschalige 
woonvorm aan de Aletta Jabobs-
straat. Hij werkt er zelf sinds een 
jaar als gespecialiseerd verzor-
gende psychogeriatrie.

Op de locatie Molenweid, onder-
deel van Zorgbalans, wonen der-
tig senioren, voornamelijk men-
sen met geheugenproblemen. 
Ze hebben er een eigen appar-
tement met een aparte woon- 
en slaapkamer en een eigen bad-
kamer. Daarnaast kunnen ze ge-
bruik maken van de gezamenlij-
ke woonkamer op hun eigen ver-
dieping. ,,Mijn eigen oma woon-
de hier, tot ze in mei 2018 over-
leed’’, vertelt Rody Otte. Zelf was 
hij er toen nog niet werkzaam, 
maar het concept van de woon-
groep en de goede sfeer op de 
werkvloer vielen hem direct op. 
,,Je merkt echt dat Zorgbalans in-
vesteert in handen aan het bed, 
zoals dat heet. Het personeel kan 
meer tijd nemen voor de bewo-
ners en dat spreekt me erg aan.’’

Investeren in de aanschaf van een 
duo�ets ligt echter wat gecom-
pliceerder, want daarvoor is geen 
budget beschikbaar. ,,Het viel mij 
al op toen ik bij mijn oma op be-
zoek kwam, dat zo’n �ets hier niet 
is. Ik had destijds ook graag met 
haar op pad gewild. Het is voor de 
bewoners zo belangrijk dat ze er 
nog op uit kunnen gaan. Het ple-
zier dat ze eraan beleven, is groot. 
De lach op hun gezicht en de blik 
in hun ogen, dat zegt genoeg.’’ De 
duo�ets kost 6500 euro, voor dat 
bedrag kan een exemplaar met 

elektrische trapondersteuning 
worden aangeschaft. Het ligt in 
de bedoeling om die aanschaf te 
laten verlopen via de plaatselijke 
�etsenwinkel Van Doorn, zodat 
het voertuig daar ook periodiek 
onderhouden kan worden.

Rody startte een inzamelingsac-
tie en die heeft succes, want meer 
dan de helft van het benodigde 
bedrag is al bijeen gespaard. Ie-
dereen die een bijdrage wil le-
veren kan via rekeningnummer 
NL75ABNA0867152729 ten name 
van Zorgbalans onder vermel-
ding van ‘bijdrage duo�ets’ een 
bedrag overmaken. 
Zodra er voldoende geld bin-
nen is, kan de bestelling voor de 
duo�ets worden geplaatst. ,,Hij 
gaat aardig wat kilometers ma-
ken’’, weet Rody nu al. ,,Favorie-
te bestemmingen zijn Villa Wes-
tend en Boerderij Zorgvrij, maar 
ook landgoed Beeckestijn of ge-

woon het ouderlijk huis van een 
bewoner. En misschien gaan we 
zelfs nog eens met een bewoner 
op de duo�ets door de McDrive’’, 
grapt hij.

De �ets krijgt een speciaal aange-
paste besturing, waarbij de peda-
len aan de passagierskant stilge-
zet kunnen worden als een bewo-
ner zelf niet meer in staat is om te 
trappen. Zorgbalans is ook nog 
op zoek naar vrijwilligers, onder 
meer voor het maken van tocht-
jes op deze nieuwe duo�ets met 
de bewoners, maar ook voor bij-
voorbeeld het spelen van spelle-
tjes, het helpen met koken of het 
voeren van een 1 op 1 gesprek 
met een bewoner. Momenteel 
zijn er negen vrijwilligers actief. 
,,Dat mogen er gerust wat meer 
worden’’, besluit Rody. Belangstel-
lenden kunnen zich via r.otte@
zorgbalans.nl aanmelden. (Bos 
Media Services)

Bewoonster Bertie van Duijn, hier samen met Rody Otte, kijkt er al naar uit 
om straks tochtjes op de nieuwe duo�ets te mogen maken

Bij fietstunnel Broekbergenlaan:
Frustraties over gevaarlijke verkeerssituatie

Wie die structurele aanpassing 
zou moeten doen, is echter niet 
helemaal duidelijk. Het �etspad 
valt onder de verantwoordelijk-
heid van de gemeente Velsen, 
maar de �etstunnel zelf is van 
Rijkswaterstaat en ook de pro-
vincie Noord-Holland zou een 
rol spelen in het geheel. 
Hoewel er tijdens de zomerva-
kantie aanmerkelijk minder ver-
keersbewegingen zijn, wordt 
ook op een doorsnee werkdag 
in augustus volop gebruik ge-
maakt van de �etstunnel. Een 

paar minuten posten ter hoog-
te van de kruisende �etspaden 
levert verschillende reacties van 
passanten op en allemaal zijn ze 
het erover eens dat de verkeers-
veiligheid hier te wensen over 
laat. ,,Als je de Broekbergenlaan 
oversteekt, richting de �etstun-
nel, zie je niet of er verkeer in de 
tunnel rijdt. Ze komen er soms 
uit met een hele wijde boog en 
dan rijden ze wel eens tegen je 
aan’’, vertelt een meisje.
Een andere passant, die regel-
matig gebruik maakt van deze 

�etstunnel, weet precies te ver-
tellen waarom het hier mis gaat: 
,,Vanuit de tunnel moet je extra 
kracht zetten omdat het laatste 
stukje van het �etspad omhoog 
loopt. Tegelijk moet je dan ook al 
remmen voor het kruisende ver-
keer. Senioren verliezen daarbij 
wel eens hun evenwicht, met al-
le gevolgen van dien.’’ 

Ook wordt door �etsers meerde-
re malen opgemerkt dat vanuit 
de �etstunnel weliswaar voor-
rang moet worden verleend 
aan het verkeer op het �etspad 
langs de Broekbergenlaan, maar 
dat de van links en rechts nade-
rende �etsers en brommers over 
het algemeen ook heel hard rij-
den, zonder oog te hebben voor 
het overstekende verkeer. He-
laas, na ruim een jaar, was het 
onlangs weer raak en lag er ie-
mand op zijn plaat. Gaat er echt 
pas als er een noodlottig onge-
val plaatsvindt aan deze gevaar-
lijke situatie iets gebeuren?’’, al-
dus de noodkreet van Hans de 
Lange. (Bos Media Services)

Santpoort-Noord - Al meer dan een jaar zijn er klachten over de 
verkeerssituatie bij de �etstunnel aan de Broekbergenlaan in 
Santpoort-Noord. Dagelijks maken veel �etsers gebruik van de-
ze kleine tunnel om zich tussen Sanpoort-Noord en Velserbroek 
of Haarlem te verplaatsen. Overzichtelijk is de kruising van twee 
�etspaden echter niet en er wordt al gesproken van een misser in 
het ontwerp. Een oproep van de Fietsersbond, vorig jaar zomer, 
heeft niet geleid tot een wijziging van de situatie. Vorige week 
heeft inwoner Hans de Lange daarom maar eens aan de bel ge-
trokken bij de gemeenteraad. Hij schrijft aan de raadsfracties dat 
hij bij herhaling aanrijdingen heeft zien ontstaan ter hoogte van 
de �etstunnel. ,,Deze situatie behoeft, voordat er een noodlottig 
ongeval plaatsvindt, een structurele aanpassing/verbetering’’, zo 
schrijft hij in zijn e-mail.

Meningen over nieuwe bankjes verdeeld
IJmuiden - Het wijkplatform 
Zee- en Duinwijk is van me-
ning dat de bewoners buiten 
spel zijn gezet met het besluit 
van de gemeente om nieu-
we bankjes en afvalbakken te 
plaatsen aan de Heerenduin-
weg en bij de Kop van de Ha-
ven. Het platform had de ge-
meente geadviseerd om het 
besluit te heroverwegen, om-
dat men niet gelukkig is met 
de gekozen modellen. ,,IJmui-
denaren zijn nogal praktisch 
en hechten meer waarde aan 
banken die goed zitten dan 
aan inhoud geven aan ‘rauwe’ 
identiteit’’, aldus het wijkplat-
form in een persverklaring.

De groep belangenbehartigers 
koos juist enkele maanden ge-
leden voor een doorstart, nadat 
overleg was gevoerd met de be-
trokken wethouders over de po-
sitie van het wijkplatform. De 
kritische toon van het wijkplat-
form staat haaks op de positie-
ve reacties op de bankjes, waar-
van de gemeente Velsen mel-
ding maakt. In een reactie aan 
deze krant laat men weten: ,, We 
zijn in 2017 begonnen met de 
uitrol van herkenbare toegangs-
wegen naar de stranden en bij-
zondere toeristische plekken in 
IJmuiden. Onderdeel daarvan 
zijn robuuste banken in dezelf-
de stijl die de routes en plekken 
markeren. Vanaf het begin heb-
ben we positieve reacties ge-
kregen op de banken. Daarom 
hebben we besloten om langs 
de gehele route en op bijzon-
dere plekken dit type banken 
te plaatsen. Op veel plekken, 
waaronder de Kop van de Ha-
ven, hebben we na opmerkin-

gen van onze inwoners, beslo-
ten rugleuningen toe te voe-
gen om het zitcomfort te verbe-
teren. Eveneens zijn ‘opstabeu-
gels’ toegepast speciaal voor de 
oudere inwoners. Ook daarover 
hebben we bijna allemaal posi-
tieve reacties gekregen. We zijn 
van plan om bij meer banken 
rugleuningen toe te voegen.”

De gemeente Velsen betreurt 
de reactie van het wijkplatform 
IJmuiden Zee- en Duinwijk. Men 
stelt: ,,Het ontwerp en invulling 
van de openbare ruimte rond-
om de Kop van de Haven heb-
ben we in overleg met de on-
dernemers gedaan, die de plek 
goed kennen. Zij hebben ook 
namens de vele toeristen en in-
woners die er komen gespro-
ken.’’ Het gebied waarom het nu 
gaat, valt onder IJmuiden-West 
en daar is geen wijkplatform ac-

tief. Om die reden is het wijk-
platform Zee- en Duinwijk niet 
betrokken bij de plaatsing van 
de bankjes en afvalbakken op 
deze locatie. 
Al langere tijd is men bij het 
wijkplatform sceptisch over de 
samenwerking met de gemeen-
te en de rol die aan het orgaan 
wordt toebedeeld. Onterecht, 
volgens de gemeente Velsen, 
want: ,,De wijkplatforms zijn se-
rieuze en belangrijke gespreks-
partners voor de gemeente voor 
zaken die in de betreffende wij-
ken spelen. Bij alle projecten die 
in de betreffende wijken spe-
len, worden de platforms vroeg-
tijdig betrokken en hebben in-
vloed op de uitkomst. Daarmee 
geven we invulling aan de doe-
len die de gemeenteraad en het 
college hebben gesteld op het 
gebied van democratische ver-
nieuwing.’’ (Bos Media Services)

Nieuwe appartementen 
toch met gasaansluiting
IJmuiden - De nieuwe apparte-
menten aan de Lange Nieuw-
straat op de locatie die bekend 
staat als het KPN-terrein, krij-
gen een gasaansluiting. Dat wekt 
verbazing, aangezien de nieuwe 
norm is om gasloos te bouwen. 
Een inwoner van IJmuiden tip-
te ons hierover, nadat hij zelf af-
zag van inschrijving voor een ap-
partement. Hij vreest dat hij voor 
extra kosten komt te staan als hij 
eenmaal in de woning zit en dan 
alsnog een alternatieve energie-
voorziening moet regelen.

Navraag bij de projectontwikke-
laar levert enige duidelijkheid op. 
De bouwvergunning was al afge-
geven voordat gasloos bouwen de 
norm werd. Dat klinkt aanneme-
lijk, maar roept ook meteen nieuwe 
vragen op. Is het dan niet moge-
lijk om een bouwvergunning tus-
sentijds te wijzigen? Speci�ek bij 
dit bouwproject heeft de uiteinde-

lijke uitvoer geruime tijd op zich la-
ten wachten, intussen was er wel-
licht voldoende tijd geweest om 
het plan alsnog te wijzigen? Een 
woordvoerster van de gemeen-
te laat hierop desgevraagd weten 
dat men niet van projectontwikke-
laars kan eisen om bouwplannen 
tussentijds te wijzigen op basis van 
de nieuwe norm voor gasloos bou-
wen. Alle bouwprojecten waarvoor 
de omgevingsvergunning voor 30 
juni 2018 is verleend, kunnen nog 
met een gasaansluiting worden ge-
realiseerd. ,,De ontwikkelaar van de 
KPN-locatie heeft na aanvraag van 
de vergunning alsnog onderzocht - 
ondanks dat dit geen vereiste was - 
welke alternatieven er zijn om niet 
op aardgas aan te hoeven sluiten, 
bijvoorbeeld een warmtenet of rio-
thermie. Beide alternatieven waren 
op korte termijn uiteindelijk tech-
nisch en �nancieel niet haalbaar. 
Dit heeft te maken met het stadium 
waarin de plannen al uitgewerkt 

zijn en de korte termijn waarop met 
de bouw gestart wordt. Gasloos is 
na juni 2018 verplicht, dus ontwik-
kelaars houden bij nieuwe bouwlo-
caties na juni 2018 in technisch, �-
nancieel opzicht en in tijd rekening 
met alternatieve energiebronnen’’, 
zo laat de gemeente weten. (Bos 
Media Services)
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Auto te water
Velserbroek - Bij een botsing tus-
sen twee auto’s in Velserbroek is 
vorige week woensdag aan het 
eind van de middag een auto te 
water geraakt. Het ongeluk ge-
beurde even voor half zes op de 

Rijksweg. Meerdere ambulances 
en een traumateam kwamen ter 
plekke om hulp te verlenen, maar 
dat was gelukkig niet nodig. Nie-
mand raakte ernstig gewond. (fo-
to: Reinder Weidijk Fotogra�e)

Oer-IJ-excursies tijdens 
Open Monumenten Dagen
Velsen/IJmond - Thema voor de 
Open Monumentendagen is dit 
jaar ‘plekken van plezier’. De gid-
sen van het Oer-IJ spelen daar-
op in met excursies vanuit diver-
se locaties in het Oer-IJ gebied. 
Wie mee wil, geeft zich op via een 
mail naar info@oerij.eu  onder 
vermelding van datum en locatie. 
Deelname is gratis. 
In Velsen vindt zaterdag 14 sep-
tember een excursie plaats op 
Beeckestijn.
 
Een overzicht:
Velsen: zaterdag 14 september 
wandelexcursie 13.30-16.00 uur, 
afstand circa 7 kilometer. Start: 
Buitenplaats Beeckestijn, Rijks-
weg 134, 1981 LD Velsen Zuid.

Heemskerk: zaterdag 14 septem-
ber, �etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start : Het Koetshuijs bij Kasteel 
Assumburg, Tolweg 9a, 1967 NG 
te Heemskerk.  
Beverwijk: zondag 15 septem-
ber, �etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start: Huis van de Geschiedenis 
(Museum Kennemerland), Wes-
terhoutplein 1, 1943 AA te Bever-
wijk.
Castricum: zondag 15 september: 
�etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start bij gebouw Duinkant Ver-
eniging Oud Castricum, Gevers-
weg 1B, 1901 NW Castricum.

Alle informatie over Monumen-
tendag op de website openmo-
numentendag.nl.

Mooie cheque voor KNRM 
station Johanna Louisa
IJmuiden - Ko�e en slagroom-
soezen waren de garnering tij-
dens de vorige week gehouden 
bijeenkomst van de vrijwilli-
gers van het KNRM-station Jo-
hanna Louisa. Het was het mo-
ment waarop KNRM directeur 
Jacob Tas een cheque in ont-
vangst mocht nemen ten be-
drage van € 4.500,-- zijnde de 
netto opbrengst van twee da-
gen hard werken tijdens het 
Havenfestival IJmuiden.

De vrijwilligers organiseren jaar-
lijks tal van activiteiten op het 
KNRM terrein met als doel het 
werven van fondsen ter onder-
steuning van het werk van de 
Redding Maatschappij. Het weer 
was op de eerste festival dag ei-
genlijk iets te mooi maar dat werd 
gecompenseerd op de twee-
de dag en dat leverde gelijk een 
�ink aantal extra bezoekers op. 
De verkoop van vis, hamburgers, 
frisdrank, de rommelmarkt en de 
speciale KNRM artikelen komen 
jaarlijks terug. De vaste sponso-
ren Bakkersland, Intervis en Par-

levliet bieden zeer gewaardeerde 
steun en ook de vrijwilligers van 
de KNRM Reddingstations Zand-
voort en Wijk aan Zee, de beman-
ning van de Prins Hendrik van het 
Nationaal Reddingmuseum, Zee-
visvereniging Zandvoort met hun 
rooktonnen, de KNRBD, de Brand-
weer Velsen en de modelbou-
wers van SMG hebben bijgedra-
gen aan het welslagen.
Naast de vaste activiteiten van 
het pr-station, het werk van de 
KNRM uitdragen, zal men zich de 
komende tijd ook weer richten 
op de werving van nieuwe vrijwil-
ligers en uiteraard de activiteiten 
voor volgend jaar. Er zal dan geen 
havenfestival zijn maar zeker tal 
van festiviteiten zijn in het kader 
van Sail Amsterdam en Pre Sail in 
IJmuiden.

De afsluitende woorden van 
waardering en dank door Jacob 
Tas bij deze feestelijke bijeen-
komst, zijn zeker een stimulans 
om ook volgend jaar er weer een 
mooi evenement van te maken. 
(foto: aangeleverd)

Laat geen geld liggen!
Formulierenbrigade 
Velsen biedt hulp
Velsen - De Formulierenbrigade 
Velsen is een project van de ge-
meente Velsen en Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners. De 
Formulierenbrigade Velsen kan 
kijken of iemand in aanmerking 
komt voor toeslagen en biedt on-
dersteuning bij het aanvragen.
Heeft u over het jaar 2018 geen 
zorg- of huurtoeslag ontvangen? 
Mogelijk heeft u hier wel recht 
op. Zorgtoeslag is een tegemoet-
koming in de kosten van uw Ne-
derlandse zorgverzekering. Of u 
zorgtoeslag krijgt en hoe hoog 
de toeslag is, hangt af van uw in-
komen en vermogen. 
Voor huurtoeslag komt u moge-
lijk in aanmerking indien u een 
woning huurt. Ook hiervoor gel-
den inkomens-, en vermogens-
grenzen. Tevens mag de huur 
niet te hoog, maar ook niet al te 
laag zijn. Wanneer uw inkomsten 
veranderen, kan het zijn dat het 
recht op toeslag wijzigt. Zo kan 
het zijn dat uw inkomen in 2018 
gedaald is en u hierdoor recht 
hebt op toeslagen over 2018. U 

kunt tot 1 september 2019 met 
terugwerkende kracht de toesla-
gen over 2018 aanvragen.
Hoe vraagt u de vergoeding aan?
U kunt toeslagen aanvragen via 
www.mijntoeslagen.nl met uw 
DigiD. Let op! De belastingdienst 
gaat uit van uw bruto jaarinko-
men. U kunt voor informatie of 
hulp bij het aanvragen ook te-
recht bij de formulierenbriga-
de Velsen. De Formulierenbriga-
de Velsen kan kijken of iemand 
in aanmerking komt en biedt on-
dersteuning bij het aanvragen. 
Verder kijken zij naar waar u mo-
gelijk nog meer recht op hebt. In-
dien u hiervan gebruik wenst te 
maken, kunt u een afspraak ma-
ken via 088 - 88 76 900 of mail 
naar formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd bij Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners in IJmui-
den, Plein 1945, nummer 10. 
Loop gerust binnen voor het ma-
ken van een afspraak. (foto: Soci-
us)

Feestelijk einde vakantie 
in Speeltuin Santpoort
Santpoort - Over een paar dagen 
is de zomervakantie voorbij en start 
het nieuwe schooljaar. Ieder jaar 
wordt dit einde in Speeltuin Sant-
poort aan de Valckenhoe�aan ge-
vierd. Ditmaal is gekozen voor een 
weekend vol spannende activitei-
ten. Op zaterdag 24 en zondag 25 
augustus (13.30 - 17.30 uur)kunnen 
alle kinderen naar hartenlust glijden 

op de buikschuifglijbaan. De gegle-
den afstand wordt beloond met 
een prijsje. Zwemkleding, hand-
doek en droge kleren meenemen 
is belangrijk! Ook zorgt bakker Leo 
voor gratis popcorn en is er het rad 
van.... Ra ra! Hier is het na draaien al-
tijd prijs. Voor toegang tot de speel-
tuin geldt het gebruikelijke tarief. 
Zie ook www.speeltuinsantpoort.nl.

Zaterdag 24 augustus
Open Huys Vereniging 
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Begin septem-
ber start het cursusseizoen 2019-
2020 bij de vereniging Sant-
poorts Belang. Op zaterdag 24 
augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
is iedereen van harte welkom in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-Zuid 
(naast de DekaMarkt). Tijdens ‘t 
Open Huys zijn docenten en me-
dewerkers aanwezig om informa-
tie en uitleg te geven over de di-
verse cursussen, workshops en le-
zingen. 
Het cursusprogramma 2019-2020 
biedt vele mogelijkheden op het 
terrein van bewegen, creativiteit, 
gezondheid, informatica, talen, 
koken, bridge, kunst, maatschap-
pij en geschiedenis. Ook zijn er 
nieuwe cursussen, zoals Tai-Chi, 
genealogie, vogelcursussen met 
wandeling, recycling bling work-
shop, digitaal nalaten, enz.

Een kleine greep uit het veelzij-
dige aanbod:
Engels literatuur en conversatie: 
in deze cursus wordt de spreek-
vaardigheid geoefend bijv. aan 
de hand van boeken en/of tv-pro-
gramma’s. Er wordt persoonlijke 
feedback gegeven op uitspraak 
en grammatica.
Orizome: is een Japanse verftech-
niek. Van stof en papier kunt u o.a. 
boekenleggers, kaarten en ande-
re voorwerpen maken waarop 
prachtige patronen tevoorschijn 
komen door het gebruik van inkt 
en diverse soortenverf én ver-
schillende vouwtechnieken. 
Vanuit ontspanning naar bewe-
gen: er wordt gewerkt aan een 

goede houding en het soepel 
houden van de spieren. De cur-
sus is gebaseerd op klassieke en 
moderne dans. Het plezier staat 
voorop bij deze cursus, want ie-
dereen kan dansen.
Informatica: nog beter leren om-
gaan met de pc, tablet of smart-
phone. Er zijn verschillende cur-
sussen die op de woensdagmid-
dag worden gegeven. Tevens is er 
op de eerste en derde woensdag-
middag van de maand de help-
desk voor vragen/problemen die 
u heeft over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone.
Bridge voor beginners: 23 sep-
tember start deze cursus van 13 
lessen. In januari 2020 is de ver-
volgcursus.
Luisteren naar klassieke muziek: 
doel van deze cursus is het ver-
diepen van het luistergenot. Er 
wordt o.a. kennisgemaakt met 
muzikale speelsheid, variatie-
kunst en improvisatie. Diverse 
episodes van de muziekgeschie-
denis komen aan de orde. 
Lezingen: ook dit jaar worden 
er diverse lezingen gegeven op 
dinsdagavonden. De eerste le-
zing wordt op 10 september om 
20:00 uur gehouden door dr. 
Boudewijn Bakker, gastconserva-
tor van de tentoonstelling ‘Weer 
& Wind in kunst en poëzie’ die in 
september in Singer Laren te zien 
is.

Het volledige cursusprogramma 
is te vinden op www.santpoorts-
belang.nl. Op deze site kunnen 
belangstellenden zich ook in-
schrijven voor een cursus.

Bridgevereniging Velsen 
gaat weer van start
Santpoort - Voor Bridgever-
eniging Velsen staat een nieuw 
bridgeseizoen voor de deur. De 
vereniging kan nieuwe bridge-
paren plaatsen, de speelavond 
is dinsdag.
De verenigingsdoelstelling is: 
‘Alle leden bridgen er voor hun 
plezier en niet in de eerste plaats 
voor de punten en daarom is de 
sfeer op onze club ontspannen 
en gezellig.’

Het seizoen start op dinsdag 
3 september en wordt op 26 
mei 2020 afgesloten. Gespeeld 
wordt op de dinsdagavonden in 
het gebouw Velserhooft in Sant-
poort – Noord, ingang Valcken-
hoe�aan. Per avond speelt men 

zes ronden vanaf 19.30 uur. De 
laatste ronde wordt rond 22.30 
uur afgesloten.
Naast 5 competitierondes van 
elk 6 of 7 zittingen organiseert 
de vereniging in de loop van het 
jaar een aantal bijzondere drives: 
de kerst drive, de strijd om de 
Nel Klein bokaal en een eind 
drive. In februari zal het 35-jarig 
jubileum worden gevierd.
De wedstrijdkalender voor het 
seizoen 2019 - 2020 kunt u vin-
den op onze website www.nbb-
clubsites.nl/club/6035
Aanmelden kan bij R. Muetstege, 
0251-252211, bvvelsen1@gmail.
com. Zie ook de website: www.
nbbclubsites.nl/club/6035. (foto: 
aangeleverd)

Terwijl ik nog heerlijk geniet van 
de Franse zon als ik deze column 
typ, is het ook weer tijd om na te 
denken over het nieuwe school-
jaar dat weer voor ons ligt.
In deze vakantie mocht ik genie-
ten van twee heerlijke boeken. 
‘Het kleurenmonster gaat naar 
school’ en ‘Heksenjongen’ gingen 
met mij mee naar Frankrijk.
Het eerste boek is een logisch 
vervolg op de eerder verschenen 
‘Het Kleurenmonster’ van Anna 
LLenas. In dit boek gaat het kleu-
renmonster voor het eerst naar 
school. Hij heeft geen idee wat 

school is en verandert daardoor 
in alle kleuren. Die kleuren staan 
voor verschillende emoties. Voor-
in het boek is uitgelegd welke 
kleur, welke emotie uitbeeldt. 
Het is een herkenbaar boek voor 
peuters die na de zomervakantie 
voor het eerst naar school zullen 
gaan. Want wat is dat nou, de ba-
sisschool? Is dat een bos vol mon-
sters? Of een toverwolk? Geluk-
kig komt het kleurenmonster er 
snel achter en wil uiteindelijk niet 
meer naar huis. 
Het is een heerlijk vrolijk, kleurrijk 
prentenboek voor peuters en jon-
ge kleuters.

Heksenjongen is het tweede boek 
van de schrijfster Kelly Barnhill. Al 
vanaf de eerste pagina word je in 
het verhaal meegetrokken. Je wilt 
weten hoe het de jonge Finn ver-
gaat en of hij de magie de baas 
gaat zijn. Doordat er verschillen-
de verhaallijnen lopen, die overi-
gens wel veel met elkaar te ma-
ken hebben, is het geen makkelijk 
boek om te lezen. Maar dit boek 
is zeker geschikt voor de kinde-
ren die in de bovenbouw zitten 
en wellicht de laagste klassen van 
het voortgezet onderwijs.

Ik werd in ieder geval erg gegre-
pen door het verhaal en elke blad-
zijde die ik las bracht mij verder in 
de wereld van Finn en de magie.

,,Finn praat niet meer sinds zijn 
tweelingbroer is verdronken. Nie-
mand weet wat er in hem omgaat. 
Tot op een dag een roversbende het 
huis omsingelt, vastberaden om de 
magie te stelen die zijn moeder ach-
ter slot en grendel verborgen houdt. 
Kan een jongen die nergens meer in 
gelooft de krachtigste magie uit de 
verkeerde handen houden?”

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.
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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 23 augustus 20.00 uur Telstar - Excelsior

Late treffer bezorgt Telstar de zege
Telstar heeft tegen FC Den 
Bosch het beste van het spel 
en krijgt de betere kansen. In 
de 88e minuut kunnen de Vel-
sense fans juichen. Sven van 
Doorm neemt de felicitaties 
van zijn ploeggenoten gretig in 
ontvangst: 0-1.

In de 9e minuut onderschept Mel-
le Springer de bal. Hij stuurt Reda 
Kharchouch diep. De spits staat in 
zijn eentje tegen een overmacht 
aan verdedigers. Zes minuten la-
ter zet namens de thuisclub Ab-
dulsamed Abdullahi goed door. 
Frank Korpershoek werkt het leer 
uit de doelmond weg voordat Ry-
an Trotman gevaarlijk kan wor-
den. Drie minuten verder ontfut-
selt Redouan El Yaakoubi de bal. 
Hij levert het leer prompt weer 
in. Dit overkomt hem in zijn eigen 
strafschopgebied. De Bosschena-
ren kunnen hiervan niet pro�te-

ren. In de 20e minuut belandt de 
bal uit een vrije trap van Abdulsa-
med Abdullahi recht in de hand-
schoenen van Anthony Swolfs. 
Eén minuut verder stuurt Benais-
sa Benamar Reda Kharchouch 
diep. Zijn schot wordt geblokt. Uit 
de corner schiet Frank Korpers-
hoek het leder in. Met een knap-
pe redding voorkomt keeper Van 
der Steen de 0-1. 
In de 26e minuut zet Redouan El 
Yaakoubi de bal voor. Reda Khar-
chouch neemt de bal in één keer 
op zijn schoen. Ook deze keer is 
de redding van Van der Steen 
goed. 
Vier minuten verder zet Telstar 
een aanval op. Uiteindelijk komt 
Benaissa Benamar aan de bal. De 
verdediger haalt van ver uit. De 
bal verdwijnt over de lat. Vier mi-
nuten voor rust waagt Abdulsa-
med Abdullahi van grote afstand 
een doelpoging. Zijn schot vliegt 

naast. In de ultieme slotfase lijkt 
Senne Lynen te scoren. Op zijn in-
zet moet de Bossche keeper zich 
strekken en tikt de bal naast.

In de tweede helft blijft Telstar 
de bovenliggende partij. In de 
58e minuut zet Anass Najah Re-
da Kharchouch vrij voor Wou-
ter van der Steen. Zijn schot gaat 
naast. In de tegenaanval is Ruben 
da Rocha Rodrigues dicht bij de 
1-0. Via de vingertoppen van An-
thoy Swolfs verdwijnt de bal over 
de achterlijn. In de 63e minuut 
knallen Charlie Gilmour en Luuk 
Brouwers ter hoogte van de mid-
denlijn met hun hoofden tegen 
elkaar. De Engelsman staat ra-
zendsnel weer op. Luuk Brouwers 
moet met een hersenschudding 
en op een brancard het strijdto-
neel verlaten. In de 75e minuut 
krijgt Reda Kharchouch een ge-
weldige kans. Met een re�ex 

voorkomt Wouter van der Steen 
een Velsense voorsprong. De 0-1 
hangt in de lucht. En die komt er. 
In de 88e minuut zet Reda Khar-
chouch de bal voor. Leo Väisänen 
verdedigt de bal uit. Hij doet dit 
knullig door de bal tegen Sven 
van Doorm aan te schieten. De 
middenvelder heeft geen moei-
te om raak te schieten: 0-1. Na 
vier minuten extra speeltijd vindt 
scheidsrechter Blank het welletjes 
en is de eerste zege een feit. (Mar-
ja Korbee, foto: Soccrates)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Re-
douan El Yaakoubi, 6. Frank Kor-
pershoek, 8. Senne Lynen, 9. Re-
da Kharchouch (90e min. +3 19. 
Richelor Sprangers), 10. Mel-
le Springer (87e min. 2. Shaquill 
Sno), 11. Anthony Berenstein, 17. 
Sven van Doorm, 18. Benaisse Be-
namar en 21. Anass Najah.

Seizoenkaarten nog 
steeds te koop!
Toch vergeten je seizoenkaart te 
verlengen? Toch getwijfeld om 
te zien of Andries Jonker de Wit-
te Leeuwen aan de praat kreeg of 
heeft uw hond het formulier op-
gegeten? Geen zorgen! Via www.
telstarticket.nl kunt u vandaag 

nog uw seizoenkaart bestellen 
zodat u niets hoeft te missen. Wat 
denkt u van de wedstrijden tegen 
Excelsior, SC Cambuur en FC Vo-
lendam van de komende weken? 
Mis niets en koop uw seizoen-
kaart vandaag nog!

Eerste thuiswedstrijd 
van het seizoen
Vrijdag wacht Excelsior tijdens de 
eerste thuiswedstrijd voor dit sei-
zoen. Kan Telstar de goede start 
een vervolg geven? 
Hoe lang heeft u Telstar moeten 
missen? Tussen de laatste thuis-
wedstrijd van het afgelopen sei-
zoen en de eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe seizoen zitten 

119 dagen. Bijna vier maanden 
dus. Dat komt neer op 2856 uur, 
171.360 minuten en 10.281.600 
seconden. En vrijdag? Dan kunt 
u ouderwets de Telstar sfeer op-
snuiven! Wij rekenen op u!
Nog geen kaarten? Koop ze dan 
vandaag nog via www.telstartic-
ket.nl.

Telstar shirts nu ook 
verkrijgbaar in de fanshop
U heeft ze ongetwijfeld al gezien: de nieuwe Telstar shirts. In samen-
werking met Robey werden de prachtige tenues ontworpen. Deze zijn 
nu voor slechts 49.99 euro verkrijgbaar in de fanshop via www.telstar-
fanshop.nl. (foto’s: Soccrates)

Nieuw hightech score-
bord in Rabobank 
IJmond Stadion
Achter de schermen is enorm 
hard gewerkt om het Rabobank 
IJmond Stadion speelklaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. 
Naast de wisselingen op voetbal-
gebied, hebben er ook wisselin-
gen plaatsgevonden op stadion-
gebied. Een belangrijk onderdeel 
is dat het scorebord van het afge-
lopen seizoen vandaag vervan-
gen is. In samenwerking met Trig-
ger Screens is er een gloednieuw 

scorebord inclusief high tech 
software geplaatst wat vrijdag 
zijn debuut gaat maken tijdens 
de thuiswedstrijd tegen Excelsior. 
Wij hadden dit mooie scorebord 
nooit kunnen realiseren zonder 
de samenwerking met een �ink 
aantal sponsoren die reclame ui-
tingen hebben afgenomen op 
het scorebord. Zij zijn vrijdag te 
gast bij de opening van het nieu-
we scorebord.

Telstar huurt 
jeugdinternational
Telstar en Sparta hebben over-
eenstemming bereikt over de 
verhuur van jeugdinternational 
Elayis Tavsan. De 18-jarige aanval-
ler wordt de rest van het seizoen 
gehuurd en sluit per direct aan bij 
de Witte Leeuwen. 
Trainer en technisch directeur An-
dries Jonker verwelkomt Tavsan 
met open armen. 
,,Elayis is een groot talent uit de 
Rotterdamse jeugdopleiding 
en heeft in de tweede divisie bij 
Jong Sparta al bewezen een grote 
toegevoegde waarde te zijn voor 
het elftal. Zijn statistieken laten 
ook zien dat hij een neusje voor 

de goal heeft en als jeugdinterna-
tional heeft hij al een goede dosis 
ervaring. Het is op zijn leeftijd be-
langrijk om duels te spelen en wij 
denken dat hij bij ons een mooie 
ontwikkeling kan gaan doorma-
ken.”
Tavsan kwam in het seizoen 
2018/2019 15 keer uit voor Jong 
Sparta in de Tweede Divisie. Daar-
in wist hij 7 keer doel te tre�en. 
Ook maakte hij in november 2018 
zijn debuut in de hoofdmacht van 
Henk Fraser. In 2018 behaalde hij 
met Oranje onder 17 de Europese 
titel door Italië in de �nale te ver-
slaan. 

(foto: Soccrates)
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22 AUGUSTUS
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Expositie Emilio Sanchez in Gale-
rie de Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Openingstijden donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Hannie Spronk toernooi bij RKVV 
Velsen in Driehuis. 18.30 uur Vel-
sen-EDO, 20.15 uur Stormvogels-
VSV.

23 AUGUSTUS
Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro 
per persoon.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

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

Telstar speelt thuiswedstrijd te-
gen Excelsior, 20.00 uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

24 AUGUSTUS
Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro 
per persoon.

Zeehaven Zilveren Trawlertoer-
nooi bij IJVV Stormvogels. De 
wedstrijden beginnen om 11.00 
uur, prijsuitreiking rond 17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Het Gouden Eeuw Feest bij de Ru-
ine van Brederode in Santpoort-
Zuid. Men viert het 10-daags 
Haags Huwelijk van de 16e Heer 
van Brederode, Johan Wolfert 
met Louise van Solms. Ruïne 
open van 11.00 tot 17.00 uur.

Kunstmarkt in Spaarndam, 
11.00-17.00 uur.

Vliegerfestijn bij kunstcentrum 
de Kolk in Spaarndam. Kinderen 
kunnen vliegers beschilderen. 
Opgeven kan via kunstcentrum-
dekolk@gmail.com.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Open huis bij Vereniging Sant-
poorts Belang in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 14.00 
tot 16.00 uur.

Woodstock 50th aniversey Tribu-
te Festival in Muziekfort aan de 
Sint Aagtendijk in Beverwijk van-
af 15.00 uur. Info: www.muziek-
fort.nl. (foto: A Nice try Produc-
tion)

Spaanse gipsy met Mónica Coro-
nado en Manito in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 20.30 uur. (foto: aange-
leverd)

25 AUGUSTUS
Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein (achter de Hema) in 
IJmuiden. Van 08.00 tot 15.00 uur.

Hannie Spronk toernooi bij RK-
VV Velsen in Driehuis. 10.00 uur 
Good-Old Hannie Spronk toer-
nooi, 14.00 uur 3e en 4e plaats en 
�nale Hannie Spronk toernooi.

Ochtendwandeling met natuur-
gidsen van IVN Zuid-Kennemer-
land in de Oosterplas. Deelna-
me gratis. Verzamelen om 10.30 
uur bij informatiebord ingang 
Bleek en Berg, Bergweg 60 Bloe-
mendaal. (foto: aangeleverd)

Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro 
per persoon.

\

Het Gouden Eeuw Feest bij de 
Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid, zie zaterdag. Ruïne 
open van 11.00 tot 17.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

▲

Jeugdvogelclub van Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland gaat 
vlinders en libellen kijken in de 
Kennemerduinen. De club is 
voor alle kinderen van 10 t/m 
13 jaar. Verzamelen om 11.00 
uur bij Bezoekerscentrum Ken-
nemerduinen, Zeeweg 12 Over-
been. Om 13.00 uur zijn ze weer 
terug. De leiding bestaat altijd uit 
minimaal twee personen. Aan-
melden mag maar is niet ver-
plicht: www.vwgzkl.nl/jeugdvo-
gelclub. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Poppen-
kast ‘Rommel in het bos’ voor 
de kleintjes. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis, na entree muse-
um.

Fleurig Vliegerfestijn in Spaarn-
dam. Feestelijke middag met 
een barbecue en ijs. Op het 
landje van Nova Zembla kunnen 
de kinderen hun vlieger opla-
ten. (foto: aangeleverd)

Optreden Delta Singers in Seni-
orencentrum Zeewijk. Aanvang 
14.00 uur.

Staaltaal bij beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee. 
Wandeling start om 14.00 uur 
vanaf entree van het park. (foto: 
Marian van den Hul)

Cultuurhistorische rondleiding 
Huis Leyduin: Het gobelin op 
de broeikas. Van 14.00 tot 15.30 
uur. Vertrekpunt parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4 Vogelenzang. Reser-
veren via www.gaatumee.nl. (fo-
to: Belvedère - Henk van Brug-
gen) 

26 AUGUSTUS
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 

27 AUGUSTUS
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

Pieter Vermeulen Museum: Ge-
sloten in verband met opbouw 
nieuwe tentoonstelling.

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

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de trap 
in de hal van het ziekenhuis.

28 AUGUSTUS
IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Theater Poppengrollen speelt 
‘Jan Klaassen en Hugo het mon-
ster’ in de Bosbeekschuur, t.o. 
molen De Zandhaas, Wüstelaan 
83, Santpoort-Zuid. Aanvang 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

29 AUGUSTUS
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

Daniël Goemans, Dennis Goemans, Frank Goemans, Dees van Berkom en 
Ad Ketels. (foto: aangeleverd)

Bakkerij Goemans
neemt Warme 
Bakker Ad Ketels over
Velsen - De bakkerij en win-
kels van Warme Bakker Ad Ke-
tels worden overgenomen door 
Bakkerij Goemans. De overna-
me stond al een tijdje in de plan-
ning en is volgende maand een 
feit. Op termijn zal Bakkerij Goe-
mans in Heemskerk een nieu-
we bakkerij openen, tot die tijd 
worden de bestaande bakkerij-
en gebruikt voor het beleveren 
van de winkels.

Voor Ad Ketels (57) was het mo-
ment aangebroken om zich te 
gaan bezinnen op de toekomst 
van zijn bedrijf. Contacten met 
Goemans waren er al jaren, er was 
ook al langere tijd sprake van uit-
wisseling van producten, zoals de 
Bossche bollen en de petit fours. 
Ook nam Goemans in 2016 al het 
�liaal van Ketels in Velsen-Noord 
over. Nu komen daar dus nog vijf 
�lialen in IJmuiden en Haarlem bij. 
Dat brengt het totaal aantal �lia-
len van Goemans op veertien. Alle 
medewerkers van Warme Bakker 
Ad Ketels worden door Bakkerij 
Goemans overgenomen. Ook de 
klanten worden bij de overname 
betrokken, zij kunnen door mid-
del van formulieren invullen welke 
producten van Ad Ketels ze graag 
in het assortiment van de winkels 
willen behouden. In elk geval zul-
len enkele toppers uit dit assorti-
ment, zoals de Bossche bollen, het 
Toscaans Donker en het 11-Gra-
nenbrood gewoon in productie 
blijven. De klanten kunnen voort-
aan in de overgenomen �lialen 
ook genieten van de producten 

die Goemans een grote naam be-
zorgden, zoals de saucijzenbrood-
jes en de cake petitfours.

Bakkerij Goemans is een fami-
liebedrijf dat inmiddels door de 
tweede en derde generatie wordt 
geleid. Frank Goemans is er al 
twintig jaar verantwoordelijk voor 
de winkels, personeelszaken en �-
nanciële administratie. Daniël en 
Dennis, zoons van zijn broer Pe-
ter, werken respectievelijk twaalf 
en drie jaar in het bedrijf, de een 
leidt de verkoop van de produc-
ten en de ander houdt zich bezig 
met de productie en logistiek. Ooit 
was er een bedrijf in Haarlem van 
een ver familielid en werd door  
vader en opa Goemans een bak-
kerswinkel geopend in Santpoort, 
maar die verhuisde uiteindelijk 
naar Heemskerk. Met de terugkeer 
naar Haarlem vanwege de overna-
me van de winkels van Ad Ketels is 
de cirkel rond. Ad Ketels blijft ove-
rigens nog enige tijd beschikbaar 
om de nieuwe eigenaar met raad 
en daad terzijde te staan. Ook zijn 
zoon Jordy blijft werkzaam in het 
bedrijf. Zelf gaat Ad vooral meer 
tijd aan zijn hobby’s besteden. Hij 
is onder meer een fervent biljarter 
en wil ook biljartlessen gaan ge-
ven. 
Ook meer hardlopen en �et-
sen staan op de planning, even-
als regelmatig een weekendje 
weg gaan of een mooie vakantie-
reis maken met zijn partner Dees 
van Berkom. ,,En misschien dat de 
hengel ook weer tevoorschijn zal 
komen’’, lacht hij.

De afgelopen vijf jaar was Robert 
van Westerhoven voorzitter van 
Hospice De Heideberg te Sant-
poort-Noord. Onlangs heeft hij 
van U en ons afscheid genomen. 
We hebben zijn enorme inzet met 
veel warmte en respect mogen er-
varen. Zijn columns in de Huis aan 
huis bladen over De Heideberg 
waren een inkijkje in ons hospice, 
hoe we werken, wie we zijn en wat 
wij met alle betrokken vrijwilligers 
en medewerkers voor onze gasten 
mogen en kunnen betekenen.
Zijn persoonlijke uitstraling in ons 
hospice was bijzonder. Het even 
binnenlopen, ko�edrinken met 
gasten en vrijwilligers en daarbij 
de nodige aandacht voor een ie-
der. Dit werd zeer gewaardeerd. In-
springen waar nodig, zoals tijdens 

de barbecue vorig jaar. De mu-
ziekinstallatie was defect en daar 
kwam Robert met gitaar en micro-
foon. Hij zorgde met zang en mu-
ziek voor een onvergetelijk avond. 
Robert was de afgelopen jaren 
het gezicht van Hospice De Hei-
deberg. We zullen hem missen.
Deze maand mag ik met veel ple-
zier de column schrijven, waarna 
ik de pen aan de nieuwe voorzit-
ter zal doorgeven. Wij hopen dat 
de maandelijkse bijdrage van hem 
met net zo veel genoegen door U 
gelezen zal worden.  
Wij heten Jan Bakker als nieuwe 
voorzitter van Hospice De Heide-
berg, een warm welkom toe!

Jeannet van Aalst, waarnemend 
coördinator

Tijdens de voorzitters-
wisseling …

IJmuiden - Zondag 25 augustus 
wordt de eerste ko�erbakmarkt 
op het vernieuwde Velserduinplein 
georganiseerd. De markt wordt ge-
houden van 08.00 tot 15.00 uur. 
Net als voorgaande jaren hoeft 
men niet te reserveren, er is plek 
genoeg, maar vol is vol. De kosten 
zijn 10 euro per auto, met aanhan-

ger of bus 15 euro. Er wordt 10 euro 
borg gevraagd die men na a�oop 
weer terug ontvangt als men de 
plek netjes achter laat. Op de markt 
is een toilet aanwezig. Voor meer 
informatie kan men bellen op 06-
57539029. Zie ook facebook.nl/kof-
ferbakmarkt-ijmuiden. De volgen-
de markt is 29 september.

Kofferbakmarkt

Nieuws van 
theater 
Poppengrollen
Santpoort - De laatste voor-
stelling in de zomervakantie bij 
Theater Poppengrollen is op za-
terdag 24 augustus om 15.00 
uur. ‘De ontvoering van Kaatje 
Kip’. Toegang 6,50 met de mo-
gelijkheid zelf met poppenkast-
poppen te spelen en voor ie-
dereen een ijsje na a�oop. Na 
de zomervakantie zal Theater 
Poppengrollen twee keer per 
maand op woensdagmiddag en 
twee keer per maand op zater-
dagmiddag optreden in de Bos-
beekschuur gelegen in het bos 
tegenover molen ‘De Zandhaas’ 
aan de Wüstelaan 83 in Sant-
poort-Noord. De verhalen die 
gespeeld worden zullen wisse-
len. De voorstellingen begin-
nen om 15.00 uur. Informatie 
www.theaterpoppengrollen.
nl, aanmelden 06-44294279 of 
theaterpoppengrollen@gmail.
com. 
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De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Er zijn nog geen reacties gekomen 
op haar advertentie, meldt Reinild. 
Nu is zij ook erg druk geweest en 
hoopt geen telefoontjes gemist te 
hebben. De aangeboden piano is 
altijd met veel liefde bespeeld en zij 
hoopt dat hij goed terecht zal ko-
men. Bijvoorbeeld in een gezin met 
jonge kinderen. Zelf woont Reinild 
tegenwoordig in Amsterdam, maar 
de piano staat nog steeds in het 
huis in Santpoort-Zuid, waar zij op-
groeide. Zij heeft als kind leren spe-
len op deze piano, waar vader en 
moeder ook altijd op speelden. In 
het gezin met vier kinderen werd 
vroeger veel gemusiceerd. 
Toen Reinild op zichzelf ging wo-
nen in Amsterdam kreeg zij van 
haar ouders een eigen piano ca-
deau. Tegenwoordig is Reinild pro-
fessioneel pianiste en bezit zij een 

vleugel. De piano is van notenhout 
gemaakt in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Hij is niet al te groot 
en goed onderhouden door � rma 
Andriessen in Haarlem. Onlangs 
overleden haar vader en moeder 
en is de piano in afwachting van 
een nieuwe eigenaar of eigenares-

se. Na vervoer zal de piano even 
moeten acclimatiseren en daar-
na opnieuw gestemd moeten wor-
den. Maar dan is er weer met veel 
liefde op te spelen. Zo glad en mooi 
en warm van kleur... ik hoop dat hij 
goed terecht komt, verzucht Rei-
nild nog maar eens.

Aangeboden:
Piano in notenhouten kast, merk 
Marshall & Rose. Gratis af te halen.
Tel. 06-51187526.

Speelsters uit Kennemerland in selectie:
Hockeydames Masters 50+
pakken goud op EK in Duitsland

Regio - Nederland heeft goe-
de zaken gedaan bij het EK Mas-
ters Hockey, dat vorige week in de 
Duitse stad Krefeld werd gespeeld. 
Zowel de Dames 50+ als de Heren 
50+ wisten het evenement af te 
sluiten met een gouden medaille. 
In de categorie 55+ was er zowel 
voor de dames als heren brons.

Tot de selectie van 18 vrouwen, die 
naar Duitsland afreisden om ons 
land te vertegenwoordigen in de 
categorie Masters 50+, behoren 

ook enkele speelsters uit deze re-
gio. Het zijn Sanne Stembert, Edith 
van Beek en Miline van de Stadt, 
alle drie spelend bij HC Bloemen-
daal, en Bertien Besteman, spe-
lend bij ’t Spandersbosch in Hil-
versum en trimhockeyer bij KHC 
Strawberries in Driehuis. Team-
manager Thessa Bervoets is oud-
speelster van HC Bloemendaal. De 
dames wisten met het nationaal 
Mastersteam 50+ opponent Enge-
land in de � nale te verslaan. 
Het Engelse team was in de poule 
de enige tegenstander van de da-
mes die winst op Nederland wist te 
behalen, in de � nale kwamen de-
ze teams daardoor tegenover el-
kaar te staan. ,,Wij zijn zo gegroeid 
in het toernooi én hadden een be-
ter ‘gameplan’ voor de � nale, waar 
we ons aan gehouden hebben’’, 
laat het team via Facebook weten. 
Het resultaat was een 2-0 zege en 
dus een gouden medaille. Ook het 
Nederlands herenteam wist goud 
te veroveren, al moesten daar wel 
shoot-outs aan te pas komen om 
gastland Duitsland in de � nale te 
kunnen verslaan.

De Masterscompetitie voor clubs 
in Nederland is vier seizoenen ge-
leden in het leven geroepen om de 

iets oudere spelers de kans te bie-
den om met leeftijdsgenoten bin-
nen de lijnen van het hockeyveld 
te staan. ,,Je wordt er niet uitge-
lopen door 30-jarigen, maar hebt 
wel allemaal hetzelfde fanatisme. 
Dat is hartstikke leuk’’, vertelt Edith 
van Beek. Zelf deed ze dit seizoen 
voor het eerst mee met de Oranje 
Dames 50+. De zege in Duitsland 
is overigens geen garantie voor 
deelname aan het WK volgend 
jaar in Kaapstad: ,,In maart start de 
voorbereiding. Uit de mensen die 
kunnen, willen en � t genoeg zijn, 
wordt dan opnieuw geselecteerd.’’
Met name de beschikbaarheid van 
de teamleden speelt een cruciale 
rol. Om deel te kunnen nemen aan 
een toernooi als dit, ben je immers 
zeker anderhalve week van huis. 
Niet iedereen kan dit even gemak-
kelijk realiseren. 

Overigens kreeg twee weken gele-
den ook de � nale van de het Mas-
terstoernooi in Rotterdam al een 
regionaal tintje, want daarin won 
het Nederlands damesteam 45+ 
de gouden medaille. In dit team 
speelt Brigitte van Esch, zij komt 
in de reguliere competitie ook uit 
voor HC Bloemendaal. (tekst: Bos 
Media Services/foto: aangeleverd)

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum maakt het verschil
Kom kennismaken met een 
bijzondere tak van de zorg

Marjan: ,,Ik heb bijna 30 jaar in de 
ouderenzorg gewerkt en ben blij 
dat ik anderhalf jaar geleden de 
overstap gemaakt heb! Heerlijk 
om weer nieuwe dingen te leren. 
Niet alleen op het gebied van ver-
pleegtechnische vaardigheden, 
maar ook over ziektebeelden als 
MS en niet-aangeboren hersenlet-
sel. In de ouderenzorg stond ik ei-
genlijk al jaren stil. Je gaat hier ook 
op een andere manier met de be-
woners om. Ze staan nog volop in 
het leven, nemen zelf hun beslis-
singen en wij ondersteunen waar 
nodig. Het gaat steeds om dezelf-
de bewoners en omdat je langdu-
rig met elkaar omgaat leer je el-
kaar goed kennen. Het zijn voor 

mij waardevolle contacten; een 
aantal bewoners is van mijn leef-
tijd.”

Maatwerk in de zorg
,,Ik werk in een � jn team”, vervolgt 
Marjan. ,,We werken voor en met 
elkaar en samen zorgen we er da-
gelijks voor dat de bewoners van 
onze afdeling op tijd aan hun dag 
kunnen beginnen. Daarnaast be-
geleid ik ze naar afspraken met 
behandelaars en heb ik contac-
ten met mantelzorgers en fami-
lie. Nieuw Unicum is een experti-
secentrum op het gebied van MS. 
Het verloop van deze ziekte is voor 
iedereen anders, we leveren echt 
maatwerk in de zorg. Daarom zijn 

de scholingen ook zo prettig: ik 
heb echt inzicht in de ziekte ge-
kregen.”

Kom langs op 4 september a.s.
Ben jij ook verzorgende en wil je 
eens bij Nieuw Unicum komen kij-
ken? Dat kan op woensdag 4 sep-
tember van 13 tot 18.00 uur. Dan 
kun je een rondleiding krijgen, vra-
gen stellen aan medewerkers over 
het werk, opleidingen en door-
groeimogelijkheden. Er is kinder-
opvang. 

Meer weten?
Bezoek de website: www.werken-
bij-nieuwunicum.nl/vacature-ver-
zorgende. Heb je vragen: mail naar 
personeelszaken@nieuwunicum.
nl of bel 023-5761108. Nieuw Uni-
cum, Zandvoortselaan 165, 2042 
XK, Zandvoort. (foto: aangeleverd)

Regio - Marjan Hoppenbrouwer (46) maakte de overstap van de 
ouderenzorg naar Nieuw Unicum. Ze werkt hier nu als verzorgen-
de. Met heel veel plezier.

Ook gemeente worstelt met privacywet

Om het niveau van privacybe-
leidsvoering aan te duiden, zijn 
zes niveaus gede� nieerd, oplo-
pend van cijfer 0 tot maximaal 5. 
Velsen scoorde in april dit jaar ni-
veau 2, waarbij moet worden op-
gemerkt dat niveau 3 op dat mo-
ment al wel binnen bereik lag. 
Niveau 3 wil zeggen dat het pri-

vacybeleid zich beperkt zich tot 
processen die als meest risicovol 
in het oog springen. 
Deze worden in kaart gebracht en 
voorzien van passende beheers-
maatregelen, maar missen bor-
ging en zijn daarmee niet besten-
dig genoeg. De gemeente Vel-
sen wil binnen afzienbare tijd ni-

veau 4 behalen, dat wil zeggen 
dat het privacybeleid organisa-
tiebreed gekenmerkt wordt door 
een hoge mate van bewustzijn en 
bijsturing van beheersmaatrege-
len geschiedt op basis van meet-
baarheid, rekenschap en perio-
dieke evaluaties. Uit het rapport 
blijkt dat in 2018 twee maal spra-
ke was van een zogenoemd da-
talek, in 2017 kwam dat nog vijf 
keer voor. Bovendien waren de 
ernst en omvang van de twee in-
cidenten minder groot. Met na-
me binnen het sociaal domein 
gaat de gemeente Velsen dit jaar 
extra inzetten op het controleren 
en waar nodig bijsturen van de 
werkprocessen. (tekst: Bos Media 
Services)

Velsen - De vorig jaar in werking getreden  Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) heeft bij veel organisaties tot 
extra werk geleid. Bedrijven en instellingen moesten opeens al-
lerlei zaken kritisch onder de loep nemen en waar nodig wijzi-
gen om te kunnen garanderen dat de privacy van medewerkers 
en klanten gewaarborgd is. Ook bij de gemeente Velsen is het no-
dige werk verzet. Uit een deze week openbaar gemaakt rapport 
blijkt dat men weliswaar op de goede weg is, maar dat nog aan-
vullende maatregelen nodig zijn om een hoger privacyniveau te 
kunnen behalen.

Bij Koster Kids
Gratis oogmeting voor 
kinderen vanaf 10 jaar
IJmuiden - Weer naar school is al vermoeiend genoeg. Laat staan dat er ook nog eens last van minder zicht 
is. Onder andere oververmoeidheid, hoofdpijn of concentratiegebrek kunnen het gevolg zijn. En dat komt 
vaker voor dan gedacht! Koster Kids (onderdeel van Koster Brillen) geeft daarom altijd een gratis oogme-
ting voor kinderen vanaf 10 jaar en mocht het nodig zijn, dan heeft men al een complete kinderbril van af 
149 euro. ,,Kijk... wij letten dus écht op de kleintjes. Omdat hun ogen het waard zijn’’, aldus Koster Kids. Kos-
ter Brillen en Koster Kids, Plein 1945 5 in IJmuiden, 0255-510062. (foto: aangeleverd)

Delta Singers in Seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - Op zondagmiddag 25 
augustus wordt er weer een ge-
zellige middag gehouden in Se-

niorencentrum Zeewijk. Met een 
optreden van de Delta Singers. De 
middag is van 14.00 tot 16.00 uur, 

de zaal is open om 13.00 uur. De 
entree is gratis maar vol is vol, dus 
kom op tijd! (foto: aangeleverd)

Hannie Spronk toernooi bij RKVV Velsen
Driehuis - Ook dit jaar hebben 
4 bekende verenigingen beves-
tigd om deel te nemen aan het 
Hannie Spronk toernooi op don-
derdag 22 en zondag 25 augus-
tus. Velsen, Stormvogels, VSV en 
HFC EDO strijden om de Hannie 
Spronk bokaal op de altijd gezel-
lige voetbalvelden van RKVV Vel-
sen. Na het succes van afgelo-

pen jaren, heeft Velsen besloten 
om zondagochtend ook weer het 
‘Good old’ Hannie Spronk toer-
nooi te organiseren. Het is de be-
doeling om in een 7 tegen 7 toer-
nooi te bepalen, welke oudge-
dienden het voetballen nog niet 
verleerd zijn. Ouderwetse kleed-
kamer humor, techniek en zwar-
te voetbalschoenen zijn de ingre-

diënten voor een succesvol toer-
nooi. Publiek is van harte wel-
kom, de toegang is uiteraard gra-
tis. Programma: Donderdag 22 
augustus: 18.30 uur Velsen - EDO, 
20.15 uur Stormvogels-VSV. Zon-
dag 25 augustus: 10.00 uur aan-
vang Good-Old Hannie Spronk 
toernooi, 14.00 uur 3e - 4e plaats 
en � nale Hannie Spronk toernooi.
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Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 24 augustus 
vindt wederom een versie plaats 
van het mooie Zeehaven Zilve-
ren Trawlertoernooi op sport-
park Zeewijk. De basis voor dit 
unieke toernooi werd gelegd in 
1952. Toen ontving Stormvogels 
bij de promotie naar de 1e klasse, 
een zilveren replica van de traw-
ler IJM30 van de IJmuider Vis-
handelsvereniging en de Reders-
vereniging.  Deze prijs is symbo-
lisch te winnen (de toernooiwin-
naar krijgt een mooie foto en een 
geldbedrag en mag even op de 
foto met dit prachtige zilveren 
kleinood). 
Zaterdag 24 augustus kent dit 
toernooi voor de derde maal  in 
haar bestaan een regionale be-
zetting, en is juist daarom ex-
tra interessant voor het regiona-
le publiek. De traditie blijft ook 
in stand, want iedere deelnemer 
komt uit een gemeente waar vis 
en visserij groot zijn.  Een com-
binatieteam van RKVV Velsen-
zondag,  de zaterdagtak van VSV 
en VV IJmuiden en Stormvogels 
gaan met elkaar de strijd aan. 
Dit jaar is er voor het eerst ook 
een vrouweneditie. VV IJmuiden, 

Velsen, Alliance en Stormvogels 
doen daaraan mee.
Aanvang van de wedstrijden is 
11.00 uur en de prijsuitreiking 
is rond 17.00 uur.  Uiteraard zul-
len de haring, gebakken vis en de 
barbecue niet ontbreken en is er 
volop gelegenheid om onder het 
genot van een drankje en live mu-
ziek na te praten over de resulta-
ten van het Zeehaven Zilveren 

Trawlertoernooi. Publiek is van 
harte welkom op sportpark Zee-
wijk voor het aanschouwen van 
de eerste regionale krachtproe-
ven in de aanloop naar de compe-
titie. Uiteraard dankt het bestuur 
van IJVV Stormvogels de spon-
soren van dit toernooi, Zeeha-
ven IJmuiden NV, Swanlake Con-
sultants en rederij Cornelis Vrolijk. 
(foto: aangeleverd)

Gluren bij de buren met de 
Nationale Duurzame Huizen Route

Zonnebloem gastvrij ontvangen
bij tennisclub de Heerenduinen
IJmuiden - Het terrein van ten-
nisclub Heerenduinen is een 
mooie plek om iets te kunnen 
doen voor onze gasten, zo dacht 
Jan van Dril van de Zonnebloem 
afdeling IJmuiden West. Na wat 
gesprekken met een bestuurslid 
van de tennisclub resulteerde 
dat tot een gezellige middag af-
gelopen donderdag in de vorm 
van een barbecue.

Zo rond vier uur in de middag 
arriveerden 20 gasten bijge-
staan door de nodige vrijwil-
ligers. Daar het weer niet al te 
droog was werd gekozen voor 
de kantine en niet het terras. 
Gezeten aan een lange tafel 
werden de gasten voorzien van 
een drankje en werd buiten op 
een overdekte plek de barbecue 
voorbereid.

,,Wij waren zeer onder indruk 
van al de service die werd gebo-
den door de tennisclub’’, aldus 
Jan van Dril. 
,,Mede daardoor ging iedereen 
voldaan rond half acht weer 
huiswaarts. Rest ons een woord 
van dank aan de tennisclub de 
Heerenduinen en wat ons be-
treft voor herhaling vatbaar.’’ (fo-
to: aangeleverd)

Regio - Denkt u over het nemen 
van duurzame maatregelen in 
uw woning, maar zou u graag 
uit eerste hand horen hoe de 
ervaringen met die maatrege-
len zijn? Dan kunt u terecht op 
het platform Nationale Duurza-
me Huizen Route.
 
De Nationale Duurzame Huizen 
Route is een onafhankelijk plat-
form waar huiseigenaren zich het 
hele jaar door kunnen oriënte-
ren op duurzaam wonen en bou-
wen. Via de website www.duur-
zamehuizenroute.nl kunnen vra-
gen worden gesteld aan trotse 
huiseigenaren, die graag hun er-
varingen delen. Ook is er de mo-
gelijk om de huiseigenaren per-
soonlijk te ontmoeten tijdens de 
Duurzame Huizen Route op za-
terdagen 2 en 9 november 2019. 
Hierbij stellen huiseigenaren hun 
woning open voor geïnteresseer-
den.
 
Schrijf uw woning in
In het werkgebied van Omge-
vingsdienst IJmond ondersteu-
nen de gemeenten Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Heems-

kerk, Heemstede, Landsmeer, 
Oostzaan, Uitgeest, Velsen, Wor-
merland en Zandvoort de Duur-
zame Huizen Route. Zij moedi-
gen inwoners aan om hun wo-
ning in te schrijven en open te 
stellen. 
Heeft u ervaring opgedaan met 
het toepassen van duurzame 
maatregelen zoals isolatie, zon-
necollectoren en/of een warmte-
pomp? 
Vindt u het leuk om uw kennis 
en ervaringen te delen? Meld uw 
huis aan via www.duurzamehui-
zenroute.nl/aanmelden. 

Klimaatakkoord
Het tre�en van duurzame maat-
regelen maakt uw woning klaar 
voor de toekomst: met de ener-
gietransitie stappen we over van 
fossiele brandsto�en naar duur-
zame elektriciteit en warmte. Dit 
is door de overheid opgenomen 
in het Klimaatakkoord. Neder-
land mag in 2050 geen gebruik 
meer maken van fossiele brand-
sto�en. Bent u nog op zoek naar 
passende maatregelen? Meer in-
formatie is te vinden op www.
duurzaambouwloket.nl. (foto: 
aangeleverd)

Maak kennis met diverse zaalsporten
Zondag 1 september derde editie 
Sporthal Zeewijk in beweging
IJmuiden - Ook dit jaar organi-
seren Badmintonclub B.C. Velsen, 
Volleybalclub Smashing Velsen, 
Korfbalvereniging DKV en Sport-
café Nol een open sportdag in de 
Sporthal Zeewijk. Dit jaar wordt 
het team versterkt met Basketbal-
vereniging Akrides. De verenigin-
gen dagen de bewoners van Vel-
sen uit om mee te doen aan de 
verschillende zaalsporten.

Tussen 10.00 en 13.00 uur zullen 
er wisselende demonstraties zijn 
van bovengenoemde clubs.  Te-

vens kan iedereen, jong en oud,  
diverse sporten zelf uitproberen. 
Dé manier om te ontdekken hoe 
leuk sporten is. Dus kom even 
mee badmintonnen, volleyballen, 
korfballen of basketballen. 
Alle materialen zijn aanwezig, 
men hoeft alleen sportschoenen 
mee te nemen.
Om ook met andere sporten ken-
nis te maken, zullen deze mid-
dag ook aanwezig zijn: Free Run-
ning, Wesley4motion (er zal een 
zeer uitdagend parcours uitgezet 
worden in de hal) en Turnvereni-

ging RKGV Velsen. Voor alle bo-
vengenoemde sporten geldt dat 
deze van jong tot oud te beoefe-
nen zijn. 

Als extra uitdaging zal er een par-
cours uitgezet zijn langs de ver-
schillende sportclubs,  als je deze  
volbrengt en je stempelkaart vol 
is, wacht een lekkere traktatie op 
je in Sportcafé Nol! De stempel-
kaart bevat tevens een lotnum-
mer voor de loterij met mooie 
prijzen waarvan de trekking om 
half 1 plaatsvindt.

Geslaagd netwerkevenement
OV IJmond in de Velsen Valley
Velsen-Zuid - Geen grand café 
of strandpaviljoen, maar het VIP-
deck van de grootste festivallo-
catie in de regio. Het zomereve-
nement van OV IJmond vond dit 
jaar plaats in de Velsen Valley, de 
thuishaven van Dance Valley, Dut-
ch Valley en Latin Village. Met bij-
na 150 deelnemers was de back-
stagetour een groot succes. 

,,Voor het zomerevenement zijn 
we altijd op zoek naar een bij-
zondere locatie en die hebben 
we met de Velsen Valley abso-
luut gevonden’’, aldus bestuurslid 
Vincent Klopper van OV IJmond. 
,,Onze leden hebben genoten 
van de backstagetour waarbij uit-
leg werd gegeven over de logis-

tiek achter de grote festivals. We 
hebben met eigen ogen kunnen 
zien dat er heel veel komt kijken 
bij een evenement waar tiendui-
zenden bezoekers op af komen. 
Daarnaast hebben onze leden uit-
gebreid kunnen spreken met de 
organisatie. Wij hopen uiteraard 
dat dat resulteert in meer weder-
zijds begrip en mooie samenwer-
kingen.’’

Brian Bout van Dance Valley en 
Dutch Valley: ,,We zijn verheugd 
dat OV IJmond ons in de gele-
genheid heeft gesteld om op in-
formele wijze nader kennis te ma-
ken met ondernemers uit de re-
gio IJmond.’’ Mo Sahib, initiatief-
nemer van LatinVillage, vult aan: 

,,Het was een prettige en con-
structieve bijeenkomst, maar 
vooral een startpunt om verder te 
kijken hoe wij elkaar als onderne-
mers in de regio kunnen verster-
ken.’’
De netwerkbijeenkomst werd af-
gesloten met een borrel en bar-
becue met uitzicht op de Velsen 
Valley. De catering werd verzorgd 
door de OV IJmond-leden Van Es 
Catering en Brouwerskolkje Ex-
clusief.

Het zomerevenement werd mede 
mogelijk gemaakt door de orga-
nisaties achter de Valley-festivals 
en Citymarketing .IJmuiden, dat 
de partijen met elkaar in contact 
bracht. (foto: Ko van Leeuwen)

Gouden Eeuw Feest in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 24 
en zondag 25 augustus wordt het 
jaarlijkse Gouden Eeuw Feest ge-
vierd op de Ruïne van Brederode. 
Dit jaar staat het Huwelijk van Jo-
han Wolfert van Brederode met 
Louise van Solms centraal, waar-
mee Brederode zwager werd van 
de Prins van Oranje. De Prins en 
zijn vrouw Amalia hebben zelfs 
het 10-daags Huwelijksfeest in 
Den Haag betaald. Rembrandt 
was er toen bij en nu kan ieder-
een erbij zijn! 
Op de Ruïne van Brederode ge-
ven Johan Wolfert van Bredero-
de en Louise elkaar op zaterdag 
24 augustus om 12.00 uur het 
ja-woord onder leiding van Do-
minee Blondel uit 1638. De Orde 
van de Vrolijkheid, van de doch-
ter van Johan Wolfert uit zijn eer-
ste huwelijk, treedt op en ook 
Louise laat van zich horen. 
De Huwelijksstoet van 300 his-
torische personages wordt ver-
beeld in een Playmobil-opstel-
ling, gebaseerd op een o�cieel 
pam�et van de Koninklijke Bibli-
otheek uit 1638. Na de ceremo-
nie opent het bruidspaar met een 
dans, waarna de dansworkshop 
en alle andere activiteiten zijn ge-
opend. Zo worden kinderen uit-
gedaagd om te boogschieten, 
schermen en ringsteken. 

Johan Wolfert is aanvoerder van 
het Staatse Leger en is op zoek 
naar versterking tegen beloning. 
In de Torenkamer is een doorlo-
pende presentatie van Huwelijks-
foto’s die in de jaren op de Ruïne 
zijn gemaakt. 

Op zondag speelt hier harpiste 
Yolanthe Cornelisse. Ook stam-
boomexpert Rob Hubert is op 
zondag aanwezig en licht toe hoe 
Huis Brederode ten einde kwam 
ondanks de 21 wettige kinderen 
die Johan Wolfert met zijn twee 

vrouwen kreeg. 

Het Gouden Eeuw Feest vindt 
plaats op de Ruïne van Bredero-
de van 11.00 - 17.00 uur. Entree 7 
euro, 4- tot 11-jarigen 5 euro. Kin-
deren van 0 tot 3 jaar zijn gratis. 
Het Gouden Eeuw Feest is mede 
mogelijk gemaakt door de Ge-
meente Velsen, het Ruigrokfonds 
en Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland. Voor informatie 
over het volledige programma 
kijk op de website ruinevanbre-
derode.nl. (foto: aangeleverd)








