
IJmuiden - De politie is dinsdag-
avond een onderzoek gestart in een 
woning in IJmuiden nadat daar een 
overleden persoon is aangetro�en. 
Eerder op de avond had de politie 
een inval in de woning aan de IJssel-
straat gedaan. 
Een woordvoerster van de politie 
spreekt van ‘verdachte omstandig-
heden’ maar wil vooralsnog in het 
belang van het onderzoek niet meer 
informatie geven. 

In de woning hebben medewerkers 
van de Forensische Opsporing van 
de regio Amsterdam uitvoerig onder-
zoek gedaan. 
Hierbij zijn meerdere wapens die in 
de woning lagen in beslag genomen. 
Een geparkeerde auto die voor de 
woning stond is door de politie 
weggesleept. 
Rond kwart voor twee is het slacht-
o�er door medewerkers van een 
uitvaartbedrijf uit de woning 

gehaald. Het slachto�er blijkt een 
vrouw te zijn, meldde de politie 
woensdagmiddag. De identiteit van 
de vrouw is nog niet bekend, daar 
wordt nog onderzoek naar gedaan 
door de recherche van de politie 
Amsterdam. 
Ook loopt het onderzoek naar de 
doodsoorzaak nog. In de woning is 
een 34-jarige man aangehouden op 
verdenking van betrokkenheid bij de 
dood van de vrouw. 

Velsen e.o.

4
Feest van verbinding
in Velsen Valley

3
‘Wij gaan weer naar school’ 
campagne van start in 
Velsen

8
Kunstenaar Olga Tolstova: 
,,Ik wil de schoonheid van 
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IJmuiden - Zoals veel trotse Velsenaren die ook nog eens prachtige foto’s maken zwerft Frits Houtgraaf graag met zijn 
camera door IJmuiden en de andere kernen van Velsen. Deze foto maakte hij vanaf de Halkade, ongeveer op de plek 
waar meestal de letters IJMUIDEN staan. Een bloedrode zon met op de achtergrond het bewijs dat er hier hard wordt 
gewerkt. Natuur en industrie in harmonie. Tekst: Ingeborg Baumann/Foto: Frits Houtgraaf

Ondergaande zon in havengebied

IJmuiden - Een bewoner van een �at-
gebouw is afgelopen maandag-
middag serieus gewond geraakt toen 
hij in het trapgat viel van de berging 
aan de achterzijde van zijn woning 
aan de Eenhoornstraat. Het ongeval 
gebeurde rond 17.30 uur. De man 
werd in de berging aangetro�en door 

buren. Buurtbewoners en omstanders 
hebben, nadat de man gevonden 
was, zich om hem bekommerd totdat 
ambulancepersoneel arriveerde. Het 
slachto�er is in een vacuümmatras 
gelegd en zo naar een brancard 
getild. De man is met onbekend letsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. 

Man valt in trapgat van berging

Overleden persoon gevonden in 
IJmuiden, vermoeden van misdrijf

Het vermoeden bestaat dat het hier om een misdrijf gaat. Foto: Mizzle Media / Michel van Bergen
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

BekendmakingenAanstaande maandag 29 augustus is het 
zover, de scholen in Velsen gaan weer 
beginnen. In de eerste maanden na de 
zomervakantie ligt het aantal verkeers-
slachto� ers landelijk hoger dan in de 
rest van het jaar. Jonge kinderen en mid-
delbare scholieren moeten na zes weken 
vakantie weer wennen aan de verkeers-
drukte rond de school en onderweg naar 
school. 

Maar ook ouders, buurtbewoners en andere 
weggebruikers moeten zich weer instellen 
op de hectiek in het verkeer. Gemeente Vel-
sen vindt het belangrijk om extra aandacht 
hieraan te besteden en voert twee weken 
campagne door op verschillende locaties 
reclameborden in te zetten en posters op te 
hangen. 

Alle scholen in Velsen hebben een gratis 
spandoek ontvangen die zij gedurende twee 
weken aan hun schoolhek bevestigen en een 
digitale fl yer met verkeerstips voor ouders. 

We gaan weer naar school

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lierstraat 50, wijzigen constructie 

(intern) (17/08/2022) 96442-2022
• Lierstraat 50, zwart schilderen kozij-

nen (17/08/2022) 96450-2022
• Trompstraat 150, bouwen dakop-

bouw (19/08/2022) 97117-2022

Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, plaatsen overkapping 

met zonnepanelen (19/08/2022) 
96997-2022(Gemeentelijk monu-
ment)

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 7, plaatsen dakka-

pel (voorgevel) (18/08/2022) 96492-
2022

Driehuis
• Wol�  en Dekenlaan 13, plaatsen 

dakkapel (voorgevel) (15/08/2022) 
95377-2022

Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e ver-

dieping, plaatsen (achtergevel) 
(16/08/2022) 96111-2022

• Zwanebloembocht 46, plaat-
sen 2 dakkapellen (achtergevel) 
(18/08/2022) 96822-2022

• Vestingplein 64, brandveiligge-
bruik voor kinderopvang (0-4 jaar) 
(18/08/2022) 96889-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Monnickendamkade 1,  tijdelijk 

(1jaar) plaatsen tent (16/08/2022) 
75126-2022

• Kompasstraat 1, vergroten 2e verdie-
ping, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(18/08/2022) 78046-2022

Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 85, bouwen 2 

aanbouwen en dakkapel, wijzigen 
kozijnen (18/08/2022) 77209-2022 
(Rijks monument)

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:18
IJmuiden
• “Driehuizer Friethuis”, op vrijdag 

van 11:00 tot 14:00 uur, locatie: t.o. 
Kotterkade (19/08/2022) 97196-
2022

Ingediende aanvragen evene-
mentenvergunningen APV arti-
kel 2:10
Santpoort-Noord
• “Foodfest”, 17 september 2022 van 

17:00 tot 23:00 uur, locatie: Broek-
bergenplein (18/08/2022) 96045-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 503, verbouwen 

en uitbreiden bovenwoning (ver-
groten 1e en 2e verdieping, plaatsen 
dakkapel voorgevel, plaatsen entree-
deur) (16/08/2022) 51409-2022

• Willem Barendszstraat 20, bouwen 
dakopbouw (16/08/2022) 80110-
2022

• Reigersbossenlaan 4, plaatsen dak-
kapel (voor- en achtergevel), ver-
groten entree (16/08/2022) 88685-
2022

• Van Wassenaerstraat 64, bouwen 
dakopbouw (18/08/2022) 71662-
2022

• plantsoen t.o. Homburgstraat 32-RD,  
kappen boom (18/08/2022) 88786-
2022

• grasperk t.o. Eksterlaan 18, kappen 5 
bomen (18/08/2022) 92412-2022

• Visseringstraat tegenover 41 
(Dok 11), bouwen 4 woningen 
(18/08/2022) 55308-2022

• Cypressenstraat 28, bouwen dakop-
bouw (18/08/2022) 88159-2022

• Zuiderkruisstraat 72 , deels wijzi-
gen gebruik naar BSO (18/08/2022) 
70451-2022

• Tiberiusplein 5,  bouwen tijdelij-
ke (3 jaar) onderwijshuisvesting 
(18/08/2022) 81023-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27,  verande-

ren, vergroten woning (18/08/2022) 
70270-2022

Velserbroek
• Hogemaad 1, bouwen aanbouw 

(achter- en zijgevel) (16/08/2022) 
78146-2022

• Wagenmakerstraat 41, bou-
wen vrachtwagenoverkapping 
(18/08/2022) 82021-2022

Geweigerde omgevings-
vergunning
Driehuis
• Van den Vondellaan 82, plaatsen 2 

dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(18/08/2022) 59234-2022

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere 
werktijden APV artikel 4:4 
Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg (N202 hmp 0,6-

4,4 en hmp 2,5-6,3), asfalterings-
werkzaamheden in de avonden en 
nachten van 3 t/m 7 oktober  2022 
en 10 t/m 14 oktober 2022 vanaf 
20:00 uur tot 5:00 uur. (18-08-2022) 
94555-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Bohemian bruiloft”,  27 augustus 

2022 van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: 
De Ven, Recreatiegebied Spaarn-
woude (16/08/2022) 78020-2022

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, 
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De 
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter 
Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor 
de inzage van stukken kunt u naar het ge-
meentehuis.

Regelingen bij een laag inkomen: indirecte 
schoolkosten, computer/tablet of laptop
Naar school gaan moet voor elk kind 
mogelijk zijn. Ouders van schoolgaande 
kinderen met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm komen in aanmerking 
voor een gemeentelijke bijdrage om indi-
recte schoolkosten te betalen. Voorbeel-
den van indirecte schoolkosten zijn de 
ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals 
schoolreis of werkweek) en kosten voor 
materiaal. 

Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar uit gezin-
nen met een laag inkomen is er een bijdrage 
van maximaal € 350 voor de aanschaf van 
een computer, laptop of tablet. Dit is van toe-
passing als de school een klein deel van de 
schoolboeken vervangt door digitaal lesma-
teriaal.

Wilt u een aanvraag doen?
• Meer informatie over indirecte school- 
 kosten vindt u op
 https://www.velsen.nl/indirecte-school- 
 kosten 

• Meer informatie over een bijdrage voor  
 een laptop, tablet of computer vindt u op
 https://www.velsen.nl/bijdrage-voor- 
 een-laptop-tablet-of-computer

Fietsroute Pollution Art Festival
De fi etsroute Pollution Art Festival 
is twee nieuwe kunstwerken van af-
val rijker: PVZee en Plastic Paradise. 
De kunstwerken maken onderdeel uit 
van de Pollution Art Fietsroute die 
langs acht kunstwerken van afval in de 
IJmond voert. 

De fi etsroute is een gezamenlijk initiatief van 

de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen om aandacht te vragen voor het wereld-
wijde afvalprobleem.

Route en meer informatie
De fi etsroute van circa 30 km.
U vindt de fi etsroute op www.ijmuiden.nl/lo-
catie/fi etsroute-pollution-art-festival/ 
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€ 0,-

Uw
hoortoestel
tot 30 september

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

IJmuiden
Plein 1945  1

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste hoortoestel kan doen. 

U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We vergoeden tot 30 september de kosten die 

uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website
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Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
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Privacy
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL
Door Ingeborg Baumann

Op de dag zelf was iedereen nog 
gewaarschuwd vooral stevige 
schoenen en een paraplu mee te 
nemen. Inderdaad regende het af 
en toe en was het terrein glibberig 
maar de lucht en de sfeer waren 
warm. De bezoekers werden 
welkom geheten in het artiesten-
dorp en raakten meteen al met 
elkaar in gesprek. Zo ook het echt-
paar Klugt uit Velserbroek dat in was 
gegaan op de uitnodiging die op 
Facebook stond. ,,We horen wel 
altijd als er een festival is hier, dat 
dreunt een beetje door. Maar waar 
hébben we het nou helemaal over? 
Het is om 23.00 uur afgelopen en als 
er in de straat een auto langsrijdt 
met de radio aan en de ramen open 
horen we het ook. Geen probleem 
toch? Onze kleinzoon gaat wel naar 
DutchValley geloof ik, maar dat is 
niets voor ons. Wel heel erg leuk om 
een kijkje achter de schermen te 
kunnen nemen.’’ Ze raken in gesprek 
met wethouder Bram Diepstraten 

en vertellen dat de verkeerssituatie 
bij hen in de straat best een beetje 
gevaarlijk is. Diepstraten belooft zijn 
hond daar uit te gaan laten en een 
kijkje te nemen. Klugt:,, Wat leuk 
zeg, zo direct contact te hebben en 
dat er dan ook wat uitkomt!’’ 

Backstagetour
Tussen DutchValley en LatinVillage 
zit een week. In principe staat alles 
dus al klaar maar tijdens de back-
stagetour, gegeven door organisa-
toren Mo Sahib, Abdoel Sahib, 
M’barek Ben Addi en Robert 
Spakman, blijkt dat er in die week 
nog heel wat werk moet worden 
verzet. De sfeer van beide festivals is 
totaal anders en ook de catering 
wordt gedaan door andere onder-
nemers. Iedereen krijgt dan ook 
gele hesjes uitgereikt want de trac-
toren en vrachtwagens rijden af en 
aan. Eenmaal op de main stage 
aangekomen wil natuurlijk iedereen 
even kijken en ondergaan hoe dat 
nou voelt. Iemand zegt: ,,Kijk nou 
toch! Dan sta je hier je ding te doen 

op zo’n podium dat zo nietig lijkt als 
je nagaat dat daar beneden 
duizenden en duizenden mensen 
staan!’’ In het ‘dienstendorp’, zoals 
M’barek het noemt, wordt alles 
voortdurend gemonitord tijdens de 
festivaldagen. ,,Safety �rst en we 
houden alles in de gaten!’’

Schoon
Het immense, heuvelachtige terrein 
is opvallend schoon. Her een der 
een verdwaald sigarettenpeukje 
maar dat mag geen naam hebben 
als je nagaat hoeveel mensen er de 
dagen daarvoor hebben gefeest. 
Ineke van der Geest, letterlijk buur-
vrouw, ondernemer en voorzitter 
van ‘Spaarnwoude geeft energie’, 
zegt: ,,Dat komt ook doordat de 
plastic bekertjes weer ingeleverd 
moesten worden anders moest je 
telkens een nieuwe kopen. Jaren 
geleden liepen we wel eens over 
een tapijt van plastic.’’ Marije en 
Mirna hebben een leuke job bij Tata 
Steel, zijn festivalliefhebbers en 
kijken hun ogen uit. ,,We vinden dit 
héél erg leuk!’’, roepen ze in koor. 
,,Backstage kunnen komen en alles 
bekijken zonder publiek. Wat zit er 
een enorme productie achter, wat 
komt er veel bij kijken!’’

Foodmarket, drankjes en muziek
Vervolgens gaat het hele gezel-
schap naar een enorme tent waar 
een food- en drinksmarket staat 
opgesteld van lokale ondernemers. 
Lekker veel vis natuurlijk, de ambas-
sadeurs van Noordzeevis uit 
IJmuiden zetten hun beste beentje 
voor. Oesters waaronder je 
begraven wilt worden met een 
mooie cava van IJmuiden Vis Online, 
malse haring van Fish & Seafood 
Waasdorp en natuurlijk de IJmuider 
Kotterbal van Van Es Catering. De 
lange rij voor de foodtruck van Drie-
huizer Friethuis vond niemand een 
probleem en het netwerken ging 
gewoon door onder de muziek van 
onder andere DJ Good old Dave. 
Heel bijzonder, en eigenlijk zoals 
het idee van dit zomerevent was 
ontstaan, was het optreden van de 
mensen van Summer Park Sessions. 
Een geweldig voorproe�e van wat 
we 9, 10 en 11 september kunnen 
verwachten in Velserbeek. Wat het 
allerleukst werd gevonden was dat 
iedereen met iedereen kletste, 
iedereen zich vermaakte en dat er 
weer �jne verbindingen werden 
gelegd.

Velsen - Verleden week woensdag werd in VelsenValley de buurtborrel 
van Latin Village, dat dit weekend na twee jaar eindelijk weer werd 
gevierd, gekoppeld aan het zomerevent van OV IJmond en Citymarketing 
Velsen | .IJmuiden.nl. En ondanks de regen en het modderige festivalter-
rein was ook dit een feest! Ruim 400 lokale ondernemers, bewoners van 
alle leeftijden, raadsleden, cultuurmakers en organisatoren waren 
aanwezig en vermaakten zich kostelijk met de muziek, de backstagetour, 
de lekkere hapjes en drankjes en ook met elkaar.

Feest van verbinding in VelsenValley
De backstagetour door M’barek Ben Addi, voor de veiligheid met gele hesjes. Foto: Citymarketing Velsen/Michel van Bergen

Een voorproe�e van wat LatinVillage afgelopen weekend voor feest zou gaan 
worden. Foto: Citymarketing Velsen/Michel van Bergen

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Aan de slag met de natuur
Groene vingers of niet; in de tuinen 
van Stichting BuitenGewoon 
vermaakt iedereen zich. Zo kun je 
zelf groente en fruit verbouwen of 
simpelweg een praatje maken in de 
zon. Op dinsdagen zijn er in IJmuiden 
themadagen met activiteiten zoals 
jam maken of theemengsels maken.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 15.00 en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 geopend. 
De lunch is inbegrepen. 
In Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 

17.00 de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier krijg je een lekkere 
lunch.

Maandrooster
Week 33: er worden houten planten-
bakken gemaakt.
Week 34: tuin-onderhoud en koken 
met de oogst.
Week 35: themadag: thee-/kruiden-
mengsels maken.
Week 36 Themadag: Jam maken.

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag 
om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

Velsen – Heb je na deze sociaal stille tijd behoefte aan gezelschap en 
leuke dagbesteding? Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie! 
Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in Velser-
broek en IJmuiden. 

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe 
energie! Foto: aangeleverd

Liefke Sinnema en Rob van Heerde onthullen vol trots de plaquette. 
Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann

Els van Heerde – Bos was van 1980 
tot 1994 voorzitter van deze vereni-
ging die al meer dan veertig jaar een 
begrip is in Velsen. De Vereniging 
Santpoorts Belang is opgericht in 
1980 en zij stelt zich ten doel binnen 
de woongemeenschap Santpoort-
Zuid het onderling contact tussen de 
bewoners te bevorderen door 
ontspannende, creatieve en culturele 
activiteiten en cursussen te organi-
seren. Onder andere op het gebied 
van bewegen, gezondheid, creatieve 
cursussen, informatica, kunst en 
cultuur, talenlezingen en koken. 

Ideeën en fundamenten
Het is vol zaterdag in ‘t Brederode 
Huys. Heel veel mensen zijn druk met 
het inschrijven voor het heel diverse 
aanbod van activiteiten en cursussen 
voor het nieuwe seizoen. Huidige 
voorzitter Liefke Sinnema vertelt: ,,De 
vereniging is opgericht op haar 
ideeën en fundamenten. Helaas is Els 
drie jaar geleden overleden en door 
corona konden we haar niet eerder 
eren. Nu vieren we, samen met het 
bestuur, oud bestuur en haar familie-

leden een klein feestje ter nagedach-
tenis en onthullen een plaquette.’’ De 
plaquette is geschroefd op het brug-
getje dat leidt naar ’t Brederode Huys 
en dat gebouwd is naar aanleiding 
van de verbouwing van het pleintje 
in Santpoort-Zuid. 

Ontmoetingsplek
Tijdens de speech van Sinnema 
vertelt ze: ,,Els vond dat we in een 
prachtig groen dorp wonen maar 
vond het hier 42 jaar geleden wel 
een beetje saai. Ze wilde een 
ontmoetingsplek voor de bewoners 
met tal van activiteiten.’’ Dat is gelukt 
en in 1993 ging ’t Brederode Huys, 
waar de vereniging nu in zetelt, 
open. Sinnema: ,,Els is nog steeds 
een voorbeeld voor mij en de andere 
bestuursleden. Ze kon als geen ander 
verbinden en enthousiasmeren.’’ 
Daarna doet de weduwnaar van Els, 
Rob van Heerde, een woordje. Hij 
dankt de gemeente dat er een 
plaatsje voor de plaquette is op het 
toegangsbruggetje naar ’t Brederode 
Huys. Sinnema is er trots op dat 
burgemeester Frank Dales Vereniging 
Santpoorts Belang steevast ‘een parel 
van Velsen’ noemt. 

Plaquette voor Els van Heerde
Santpoort-Zuid - Afgelopen zaterdag, tijdens het Open Huys van Vereni-
ging Santpoorts Belang in het ‘t Brederode Huys werd ter nagedachtenis 
aan de medeoprichter en eerste voorzitter van deze vereniging Els van 
Heerde, een plaquette onthuld door de huidige voorzitter samen met de 
weduwnaar van Els van Heerde. 

Clubicoon in Velsen-Zuid en 
Doetinchem
Als trainer stond Kistemaker voor 
voetbal van het meest knoestige, 

rauwe en ongecompliceerde soort. 
Geen man van data-analyse en 
moeilijke looplijnen, maar van 
simplistisch, aanvallend voetbal. 

Van snot op de bek en eerlijkheid 
voorop. Voetbal zoals voetbal hoort 
te zijn. Niet voor niets werd Kiste-
maker bij het 50-jarig jubileum van 
Telstar tot beste trainer uit de club-
geschiedenis benoemd. Daarnaast 
was Kistemaker van 1989 tot 1993 
trainer van De Graafschap en 
maakte hij de club ongeslagen 
kampioen.

Ouderwets dagje voetbal
De Kist Cup wordt gespeeld over 
twee wedstrijden tussen beide 
clubs in de Keuken Kampioen 
Divisie en op basis van het onder-
linge resultaat wordt de winnaar 
uitgeroepen. Voorafgaand aan de 
wedstrijd worden diverse activi-
teiten georganiseerd zoals een 
veiling met mooie items van beide 
clubs, de verkoop van Kist Cup-
merchandise en een voorwedstrijd 
door de oud-teams van Telstar en 
de Graafschap. 
Bovendien draagt Sjoerd Mossou 
een ode aan ‘De Kist’ voor. Beide 
dagen staan in het teken van een 
‘ouderwets dagje voetbal’. 

Velsen - Op 1 september organiseren Telstar en De Graafschap - in samen-
werking met Unibet - de eerste editie van de Kist Cup. Deze wedstrijd is 
een ode aan de legende van beide clubs, Simon Kistemaker. De oud-
trainer overleed afgelopen november aan de gevolgen van kanker. Alle 
opbrengsten vanuit het evenement komen ten goede aan Support 
Casper en worden ingezet voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De 
eerste wedstrijd van de Kist Cup wordt gespeeld om 20.00 uur in het 
BUKO-stadion.

Eerste editie Kist Cup in BUKO-stadion

Trainer Kistemaker stond voor voetbal van de meest rauwe soort. Foto: aangeleverd

Hulpverleningen
Op maandag is er eerste hulp verleend 
aan iemand met een �inke snijwond. 
Dinsdag voeren ze uit naar een cata-
maran die vanaf het strand onbemand 
was afgedreven. De catamaranclub 
was ondertussen ook zelf met een 
medewerker onderweg die de cata-
maran terug naar het strand kon 
varen. Donderdag is er een kitesurfer 
gered die niet meer zelfstandig terug 
kon komen. Later op de dag is de 
alarmploeg gealarmeerd voor een 
persoon die zijn/haar hond achterna 
was gesprongen vanaf de Noordpier. 
Gelukkig kon de persoon zelfstandig 
uit het water klimmen. Vrijdag kwam 
de alarmploeg ook in actie voor een 
persoon met hartproblemen op het 

strand. Op zaterdag en zondag waren 
het voornamelijk kleine eerste hulp 
gevallen door splinters of kleine 
sneetjes. 

Opleidingen
Naast de hulpverleningen en het 
oefenen gedurende de stranddien-
sten, is er in de zomer elke woensdag-
avond een lifeguardcursus met 
theorie en praktijkoefeningen. Tijdens 
de lifeguardcursus worden de 
cursisten op hun eigen niveau opge-
leid. Zo moeten de Junior Lifeguards 
een hulpverlening uitvoeren onder 
leiding van een lifeguard. Een life-
guard moet kunnen aansturen en zelf-
standig beslissingen kunnen maken, 
maar kan ook een specialisatie volgen, 

zoals Lifeguard Chau�eur of Lifeguard 
Schipper. De instructeurs verzinnen 
daarom elke week één of meerdere 
casussen om alle cursisten op eigen 
niveau te laten oefenen. Tevens 
worden er, zowel op het strand als in 
het water, conditietrainingen gedaan. 

Verenigingsavond
Buiten de zomervakantie om geeft de 
IJmuider Reddingsbrigade elke vrij-
dagavond zwemles in zwembad De 
Heerenduinen. Omdat er nu geen 
zwemlessen zijn, wordt de vrijdag-
avond als verenigingsavond ingevuld. 
De lifeguards en instructeurs organi-
seren elke week een activiteit. Dit kan 
een speurtocht zijn, een spel, een 
oefening of zoals afgelopen week een 
sportactiviteit. Deze avonden zijn een 
leuke en gezellige a�eiding voor de 
vele vrijwilligers die hun vrije tijd 
besteden om andere te helpen. Het 
maakt de Reddingsbrigade, naast een 
hulpdienst, ook een leuke vereniging 
om lid van te zijn. 

IJmuiden - Na de hittegolf is afgelopen week met 11 hulpverleningen als 
zeer rustig te bestempelen voor de IJmuider Reddingsbrigade. Tijdens de 
hittegolf waren dat nog ruim 100 hulpverleningen. Toch waren de vrijwil-
lige lifeguards deze week elke dag aanwezig, want dat is standaardproce-
dure in de zomervakantie. En niet onterecht, want elke dag was er wel 
iets te doen.

Rust na de hittegolf voor IJmuider Reddingsbrigade

Het was een rustige week voor de IJmuider Reddinsbrigade. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Olga groeide op in Elektrostal, een 
klein industriestadje op bijna zestig 
kilometer ten oosten van Moskou. 
,,Qua grootte vergelijkbaar met 
Haarlem, maar geen goede plek 
voor een kunstenaar’’, concludeert 
ze. Als meisje van dertien wilde ze 
trouwens het liefst journalist 
worden, maar daar stak haar oma 
snel een stokje voor. ,,Oma zei dat 
het een gevaarlijk beroep is. Men 
zou mij misschien wel vermoorden!’’ 
Ook Olga’s tweede keus, politie-
agent, viel niet in goede aarde. Haar 
vader besloot om haar naar een 
kunstopleiding te sturen. Het onder-
wijssysteem in Rusland is anders 
opgebouwd dan in Nederland. De 
algemene basisopleiding is tot je 
zeventiende jaar voor iedereen 
gelijk. De kunstopleiding volgde 
Olga parallel daaraan. Ze vertelt: 
,,Voor elke kunstenaar geldt dat de 
basis belangrijk is. Met de juiste 
basis kun je alles doen wat je wilt. Je 
moet alles weten over bijvoorbeeld 
het gebruik van licht en perspectief 
in je werk. Maar tijdens de opleiding 
teken je altijd volgens de regels van 
de docent. Je hebt dan wel de 
kennis in huis, maar je ontwikkelt 
niet een eigen stijl. Pas later ga je 
jezelf afvragen wie je bent en wat 
jouw eigen stijl is.’’

Als 17-jarige voor de klas
Na het afronden van de basisoplei-
ding stond Olga op 17-jarige leeftijd 
voor de keuze welke universitaire 

opleiding ze zou gaan volgen. Gefas-
cineerd door zowel taal als tekenen 
viel haar keuze in eerste instantie op 
de studie polygra�e. Ze kwam echter 
niet door het toelatingsexamen 
heen, waarna de keuze uiteindelijk 
viel op een studie interieurdesign. 
Toen gebeurde er iets opmerkelijks. 
Olga: ,,Drie dagen voordat het 
nieuwe schooljaar begon, werd ik 
gebeld door mijn vorige school, die 
ik net had afgerond. Ze hadden 
geen tekendocent voor het nieuwe 
jaar. Ik was zelf net twee maanden 
van die school af, maar ik werd de 
nieuwe tekendocent. Zeventien jaar 
was ik! Ik heb vijf jaar lang gewerkt 
met kinderen van tien tot dertien 
jaar. Intussen ging ik ’s avonds naar 
de universiteit voor de opleiding tot 
interieurdesigner.’’ Het was een druk 
schema, maar Olga leerde er veel 
van. ,,Ik had vijfentwintig kinderen in 
mijn klas. Dat is best moeilijk. Maar 
het is mooi om kinderen verliefd te 
laten worden op kunst. En door die 
baan ben ik nu niet meer bang voor 
wat dan ook.’’

Passie voor reizen
Twee jaar na de start van haar 
universitaire opleiding begon Olga 
samen met haar beste vriendin 
Marina – met wie ze haar hele 
schooltijd samen had doorgebracht 
– een bedrijf in interieurdesign. Van 
het geld dat ze hiermee verdiende, 
ging ze reizen. ,,Ik heb geen grote 
passie voor kleding, ik maak liever 
een mooie reis. Een kledingstuk doe 
je na verloop van tijd weg, maar de 

indruk van een reis blijft je hele 
leven in je gedachten.’’ Vanuit het 
koude Rusland deed Olga als eerste 
warme en relatief goedkope 
bestemmingen als Turkije en Tunesië 
aan. Later koos ze voor steden als 
Rome en Parijs, waar ze verliefd werd 
op de Europese cultuur. Haar grote 
droom was een reis naar Amerika, 
maar daarvoor moest ze diep in de 
buidel tasten en bovendien was het 
lastig om een visum te krijgen. 
Uiteindelijk slaagden Olga en Marina 
erin om de benodigde documenten 
te regelen en boekten ze samen een 
reis die hun leven voorgoed zou 
veranderen. Olga: ,,We vlogen eind 
2011 eerst naar New York, daarna 
naar Miami en vanaf daar maakten 
we een cruise door het Caribisch 
gebied.’’

Huwelijk
Op het enorme cruiseschip 
bevonden zich zo’n 4.500 mensen, 
onder wie ook Alex en Martin Blom-
mestijn, twee broers uit Haarlem. 
Aan boord werden de zitplaatsen in 
de restaurants ingedeeld door de 
bemanning en Olga en Marina 
belandden met Alex en Martin aan 
dezelfde tafel. Op de laatste avond 
werden de twee vrouwen door de 
broers ten dans gevraagd en er 
werden adresgegevens uitgewisseld. 
Marina kreeg niet lang daarna het 
eerste bericht van Alex en twee 
maanden na de ontmoeting op het 
schip bezochten de broers Rusland 
om Olga en Marina op te zoeken. 
Anderhalf jaar later trouwde Marina 

met Alex en nog eens twee jaar later 
gaven ook Olga en Martin elkaar het 
jawoord. Emigreren naar een ander 
land was voor Olga best een grote 
stap. ,,Je laat alles achter wat je hebt 
opgebouwd. Je familie, je vrienden, 
je bedrijf, je status, alles. In Neder-
land moest ik weer opnieuw naar 
school om in te burgeren.’’ In het 
begin vloog Olga nog af en toe 
terug naar Rusland vanwege haar 
werk, maar uiteindelijk verkocht ze 
haar bedrijf en focuste ze zich 
geheel op haar leven in Nederland.

Gids voor Oekraïense 
vluchtelingen
Olga en Martin wonen nu in Bloe-
mendaal, waar Olga op de zolderver-
dieping haar atelier heeft ingericht. 
Ze werkt het liefst met pastelkrijt: ,,Ik 
beschouw het als de grens tussen 
het tekenen en het schilderen. Je 
maakt hiermee een combinatie van 
lijnen en kleuren.’’ Trots is ze op het 
feit dat ze nu haar vierde expositie in 
Nederland heeft ingericht. In ’t 
Brederode Huys toont ze het werk 
dat ze de afgelopen twee jaar 
maakte. Intussen werkt Olga als gids 
in Haarlem. Ze leidt Oekraïense 
vluchtelingen rond door de stad en 
vertelt daarbij ook van alles over de 
Nederlandse cultuur. Hoewel ze veel 
houdt van haar thuisland Rusland, 
zegt ze: ,,Na alles wat er dit jaar 
gebeurd is, ben ik niet meer trots op 
mijn land.’’ De stress die de oorlog in 
Oekraïne haar bezorgt, weet ze van 
zich af te werpen door te tekenen. 
Haar specialiteit? ,,Mensen! Iedereen 
is mooi, ik wil graag de schoonheid 
van de mensen laten zien. Als je 
verdrietig thuis blijft zitten, help je 
daar niemand mee. Ik vind het leuk 
om mensen te motiveren en te 

entertainen. Ik wil graag iets posi-
tiefs doen.’’

Cultuurcon�ict
Het is inmiddels zo’n acht jaar 
geleden dat Olga haar thuisland 
verliet en zich in het Nederlandse 
Bloemendaal vestigde. Ze leerde 
hier van alles over onze cultuur en 
draagt die kennis nu over aan de 
Oekraïners die hun land 
ontvluchtten vanwege het oorlogs-
geweld. ,,Er zijn verschillen in de 
cultuur van Nederland ten opzichte 
van die in Oekraïne en Rusland. Het 
is belangrijk om als nieuwkomer te 
integreren, ook als je er maar tijdelijk 
bent. Zo kun je een cultuurcon�ict 
voorkomen. Ik heb er zelf tien jaar 
over gedaan om die dingen te leren. 
Het zijn vaak kleine dingen. Hoe 
lang blijf je zitten als je bij iemand 
op visite gaat? Wat is de waarde van 
een cadeau dat je iemand geeft bij 
een verjaardag? Hoe communiceer 
je goed met de buren? Ik vertel de 
mensen ook dingen over de 
geschiedenis. De 80-jarige oorlog is 
voor mij de grens tussen de situatie 
daarvoor en de natie die Nederland 
toen is geworden. Ik leg uit wat er 
gebeurd is, zodat mensen de menta-
liteit van de Nederlander leren 
begrijpen.’’

De expositie van Olga Tolstova in ’t 
Brederode Huys aan het Blekersveld 
50 in Santpoort-Zuid wordt op 
zondag 28 augustus om 15.30 uur 
o�cieel geopend. Een Oekraïense 
pianist zorgt die middag voor de 
muzikale omlijsting. Daarna is de 
expositie tot 2 oktober elke dinsdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur te 
bezichtigen. Bezichtiging is tevens 
op afspraak (06 21597751) mogelijk.

Bloemendaal/Santpoort - Als kunstenares Olga Tolstova (1984) het advies van haar ouders had gevolgd, was ze 
waarschijnlijk boekhouder of accountant geworden, net zoals haar moeder en haar oma. Maar als tiener zag de 
Russische Olga in het cijferwerk geen uitdaging. Ze besloot haar passie te volgen, de afkeurende reactie van 
haar ouders ten spijt. Olga volgde ze een gra�sche opleiding en werd uiteindelijk interieurdesigner. Haar leven 
veranderde compleet toen ze een Nederlandse man leerde kennen en in Bloemendaal een nieuw leven begon. 
Nu is ze kunstenaar en exposeert ze in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid met haar recente werk.

Kunstenaar Olga Tolstova: ,,Ik wil de 
schoonheid van mensen laten zien’’

Dit portret van een Oekraïense vrouw is ook als poster te koop. De opbrengst gaat 
naar hulp aan Oekraïne. Foto: Bos Media Services

Olga Tolstova aan het werk in haar atelier. Foto: Bos Media Services
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Honderd jaar nadat architect de Beer 
het Missiehuis heeft ontworpen als 
opleidingsinstituut voor priesters, zal 
het ontwerp van architecten Van 
Ommeren en Asselbergs een nieuwe 
woontoekomst geven aan het Missie-
huis. Net als destijds is er veel 
aandacht besteed aan de inrichting 
van het terrein en aan de �ora en 
fauna. Heden en verleden worden 
geïntegreerd door een samenhan-
gend en duurzaam geheel te creëren 
van monumenten en nieuwbouw 
met een rijke landschappelijke 
drager als basis. Conform huidige 
wensen en eisen zullen de woningen 
en de appartementen duurzaam en 
gasloos zijn. Daar waar mogelijk 
worden zonnepanelen aangebracht 
en de woningen worden verwarmd 
en gekoeld met een collectieve 
bodemwarmtewisselaar (WKO). De 
nieuwe herenhuizen zijn zelfs bijna 

energieneutraal (BENG).

Snel gereed
Dat er al veel werk is gedaan, bete-
kent dat de woningen nu relatief snel 
gereed zullen zijn. De werkzaam-
heden op het terrein zullen in het 
vierde kwartaal aanvangen met het 
slopen en bouwrijp maken. De bouw 
zal het tweede kwartaal 2023 starten 
en zal ongeveer vijf kwartalen duren. 
Dit betekent dat de oplevering 
zomer 2024 zal plaatsvinden, 
honderd jaar na het gereedkomen 
van het Missiehuis. Hiermee wordt 
een 100 jaar oud en besloten deel 
van Driehuis omgevormd tot een 
aangenaam en open woonmilieu 
voor de komende eeuw(en). 
Missiehuis Park is een ontwikkeling 
van Equilis Nederland; voor meer 
informatie zie: www.missiehuispark.
nl

Nieuwe toekomst Missiehuis
Driehuis - Begin augustus is de omgevingsvergunning voor Missiehuis 
Park onherroepelijk geworden. Hiermee kan de verkoop van 35 
woningen en 18 appartementen (ingeklemd tussen de Nicolaas Beets-
laan, de Driehuizerkerkweg en de Wol� en Dekenlaan in Driehuis)  in de 
monumenten van het Missiehuis te Driehuis en de aan weerszijden 
gelegen terreinen op 26 augustus starten. De voorbereidingen voor het 
plan hebben ongeveer 4,5 jaar geduurd. Er is gezien de historie, de 
locatie en de omwonenden rekening gehouden met veel diverse 
belangen.

Woningen en appartementen in het Missiehuis in Driehuis. Foto: aangeleverd

Velsen - Maandag 29 augustus, van 
19.00-22.00 uur is er bij RTV Seaport de 
Familie Jackson muziekspecial. Door de 
bekendheid van Michael Jackson, The 
Jackson 5, The Jacksons, Janet, 
Jermaine en anderen Jackson-broers 
en zussen, wordt de familie wel de ‘First 
Family of Music’ genoemd. Richard van 
Dorp, die al bekend staat om zijn 
muziekspecials, presenteert deze 
avond samen met Mark Metselaar. 
Richard vertelt: ,,We gaan er een mooie 
avond van maken. Ik wil naast de grote 
hits ook wat niet-o�cieel uitgebrachte 
nummers van Michael Jackson laten 
horen. Bijna niemand kent ze. Dat 
wordt bijzonder.” Mark: ,,Ik houd van 
The Jacksons en ging onder andere 
naar de Michael Jackson’s Dangerous 
Tour in de Kuip in Rotterdam, de 
HIStory tour in de Amsterdam Arena en 
de wereldpremière in Praag, maar ook 
naar concerten van Janet Jackson, The 
Jacksons en de nieuwe generatie Jack-
sons, zoals 3T. Ik vind het mooi om 
autobiogra�eën van inspirerende 
mensen te lezen. Die van Michael 
Jackson heet ‘Moonwalk’. Maar ook 
‘Dancing the Dream’ en andere boeken 
zijn zeer interessant. Daar gaan we het 
29 augustus, de geboortedag van 
Michael Jackson, vast ook over 
hebben.” www.rtvseaport.nl/live-radio

RTV Seaport 
Familie Jackson 
muziekspecial

Santpoort-Zuid - Zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus is de Ruïne van 
Brederode bewoond met Vikingen die 
op het voorhof hun kampement 
hebben opgeslagen. Als je geluk hebt 
kom je de boogschutter tegen en mag 
je zelf ook een pijltje schieten. Er kan 
ook worden meegedaan aan de schild- 
of zwaardtraining. Tussen de Vikingen 
lopen ook verschillende middel-
eeuwse bewoners in levende lijve. 
Zelfs hele kleine bewoners: het Ridder-
toernooi in Playmobil staat opgesteld 
in de Middentoren. Ook zie je hier het 
Romeinse leger op weg naar hun fort 
Flevum in Velsen. In de Voorraadkamer 
zijn Asterix en Obelix op bezoek. Kun 
jij het raadsel oplossen waarom hun 
hondje Ide�x blijft huilen op 
Brederode? Kijk voor meer informatie 
en reserveren op de website: https://
ruinevanbrederode.nl/

Vikingen op 
Ruïne van Brederode

Santpoort - Na een fantastische 
zomer gaat straks weer een nieuwe 
schoolperiode voor de kinderen van 
Velsen van start. Maar voordat het zo 
ver is wordt bij Speeltuin Santpoort 
aan de Valckenhoe�aan nog een 
vrolijk afsluitingsfeestje gevierd in 
het weekend van 27 en 28 augustus 
van 13.30 tot 17.30 uur. 
Alle kinderen mogen zich uitleven op 

de speciale Buikschuifbaan. Wie slim 
is neemt zwemspulletjes mee want 
het belooft een kletsnatte bedoening 
te worden. 

Bovendien viert Speeltuin Santpoort 
haar 75-jarig bestaan en trakteert 
daarom alle kinderen op een gratis 
ijsje! https://www.speeltuinsant-
poort.nl/ 

Afsluitingsfeestje zomer-
vakantie Speeltuin Santpoort

De vakantie wordt vrolijk afgesloten bij Speeltuin Santpoort. Foto: aangeleverd

Velsen - Hartje zomer, maar 
sommige bomen lijken reeds in de 
herfstmodus beland te zijn. Zoals de 
platanen aan de rand van het Water-
torenpark aan de J.P. Coenstraat in 
IJmuiden. 
De bomen hebben last van de 
warmte en droogte van afgelopen 
tijd en werpen nu al een deel van 
hun bladeren af als 
overlevingstactiek. 
Het is niet gezegd dat alle bomen de 

hittegolf gaan overleven. Dat is niet 
beperkt tot een of andere soort. De 
ene boomsoort is natuurlijk wel 
beter bestand tegen de droogte dan 
de andere. Her en der in de 
gemeente staan veelal jonge bomen, 
die ál hun blad hebben verloren. 
Aan het �etspad tussen de IJmui-
derstraatweg en Noordzeekanaal 
staan bijvoorbeeld 17 bomen zonder 
blad. Dus of die de aanhoudende 
hitte gaan overleven?

Bladverlies midden in zomer

Herfstig beeld midden in de zomer in de J.P. Coenstraat in IJmuiden.
Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Vrijdag 2 september start 
bij Stormvogels ook de klaverjasver-
eniging weer. Na een heerlijke 
vakantie, pakt de klaverjascommissie 
de kaart (draad) weer op. Elke vrij-
dagavond om  20.00 uur vindt dit 
plaats in de kantine van IJVV Storm-
vogels aan de Zuiderkruisstraat. Er 
wordt gespeeld om cadeaubonnen 
en andere prijzen. Uiteraard wordt 
tussen de kaartrondes door ook 
gezorgd voor de inwendige mens en 
is er een loterij. Iedereen is welkom 
op deze gezellige kaartavonden, ook 
wanneer u geen lid bent van de voet-
balvereniging kunt u uiteraard lekker 
komen kaarten. Kom eens kijken en 
laat je uitdagen om de sportieve 
kaartstrijd met elkaar aan te gaan 
tijdens een gezellig avondje uit. Voor 
meer informatie of aanmelden Gerrit 
Jongejan: 06-50923741.

Klaverjassen bij IJVV 
Stormvogels gaat 
weer van start

Santpoort-Noord - Zondag 4 
september houdt muziekvereniging 
Soli van 11.00 tot 14.00 uur open huis 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
(het maken van) muziek.
Heb je altijd al muziek willen spelen? 
Vanaf 11.00 uur kun je het vereni-
gingsgebouw aan het Kerkepad 83 
(aan de zuidkant van Station Driehuis) 
binnenlopen, en zullen enthousiaste 
Soli-leden je met open armen 
ontvangen. Je mag alle blaas- en 
percussie-instrumenten uitproberen 
en je wordt geholpen met de keus en 
met de techniek. Sinds het kunsten-
centrum is gestopt met de sectie 
muziek, heeft Soli dit voor een deel 
opgepakt, en worden de muzieklessen 
in huis gegeven. Daarvoor zijn twee 
nieuwe lokalen gemaakt. De gediplo-
meerde instructeurs bij Soli leiden op 
tot het o�ciële HaFaBra diploma. 

Jong geleerd
Van jongs af aan kan gestart worden 
met blok�uit, clarineo en elk ander 

blaas- of percussie-instrument, en al 
na enkele weken les kunnen de leer-
lingen doorstromen naar de opstap-
klas waar samen met anderen muziek 
gemaakt wordt. Ditzelfde geldt ook 
voor volwassenen. Soli is 10 jaar 
geleden begonnen met een startklas 
volwassenen. Vanaf 18 jaar en (veel) 
ouder kan men les nemen en al na 
enkele weken les is er de mogelijkheid 
om met anderen samen te musiceren. 
Gedurende de open dag worden 
workshops gegeven: 11.45-12.15 uur 
blok�uit workshop (vanaf 7 jaar), 
12.15-13.00 uur muziek op schoot (1-4 
jaar), 13.00-13.30 uur ontdek muziek 
(4-6 jaar), 13.00-13.45 uur demon-
stratie van het Twirlteam Soli. 

Ben je nog onzeker over je muzikale 
talenten, of heb je in het verleden 
gespeeld en wil je proberen de draad 
weer op te pakken, vraag dan bij een 
van de begeleidende Soli-leden wat 
de mogelijkheden binnen onze 
vereniging zijn. 

Open dag Muziekvereniging Soli

Vanaf 25 augustus kunnen inwoners 
van Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen-
Noord, Heemskerk, Castricum, Akers-
loot en Uitgeest gedurende korte tijd 
in het hospicehuis Beverwijk logeren. 
De logeerzorg is bestemd voor 
mensen met een chronische ziekte, 
die thuis wonen met hulp van een 
mantelzorger. De mantelzorger, 
meestal partner en kinderen, zijn door 
de intensieve zorg vaak �ink belast. 
Met het logeren in het hospicehuis 
kan de mantelzorger voor een afge-
sproken periode de zorg overdragen 
aan ons en wat op adem komen. 
Daarnaast biedt het hospicehuis een 
plek aan mensen om te herstellen van 
palliatieve behandelingen. De duur 

van de logeerperiode kan variëren 
van dagen tot enkele weken. 

Aanmelden
Zowel chronisch zieke mensen, 
mantelzorgers en ook betrokken 
zorgverleners kunnen voor het 
aanvragen van logeerzorg, contact 
opnemen met de coördinator. Bij 
aanmelding informeren wij u nader 
over de voorwaarden, kosten en 
dergelijke. Meer informatie: Op onze 
www.hospice-beverwijk.nl. 
Voor persoonlijk contact met de coör-
dinatoren van de Hospice Janina 
Swart en Jet Flesseman: 06 5117 4089 
of stuur een email naar: info@hospice-
beverwijk.nl. 

Hospicehuis Beverwijk ook 
Logeerzorg voor chronisch zieken
Regio - Het hospicehuis aan de Zeestraat in Beverwijk heeft na een �inke 
verbouwing naast de vier kamers voor terminale zorg ook twee logeerka-
mers beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor mensen die chronisch ziek zijn 
en dagelijks zorg nodig hebben. Met het aanbieden van logeerzorg wil 
het hospicehuis de mantelzorgers ontlasten. Ook kunnen vrijwilligers in 
de eigen thuissituatie ondersteuning bieden.
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Veranderingen in je leven, zoals een 
scheiding, hebben invloed op je 
toeslagen. Misschien heb jij na de 
scheiding opeens recht op toeslag 
omdat je inkomen verandert. Of kun 
je na de scheiding meer of minder 
toeslag krijgen omdat je geen 
toeslagpartners meer bent of 
co-ouders wordt. Als er iets verandert 
in je leven is het goed om te checken 
wat voor gevolgen dit heeft voor je 
toeslagen en veranderingen meteen 
door te geven. Kimberley van Druten 
legt uit hoe: ,,Ontvang je nog geen 

toeslagen? Check dan op toeslagen.
nl of je in jouw nieuwe situatie wel 
toeslag kunt krijgen. Bijvoorbeeld na 
een scheiding. Dat kan ook met 
terugwerkende kracht. Je kunt 
bijvoorbeeld nog tot en met 1 
september huur- en zorgtoeslag 
aanvragen over 2021. Ontvang je al 
toeslagen? Geef veranderingen in je 
leven dan altijd meteen door via Mijn 
toeslagen. Denk aan een salarisver-
hoging van jou of je toeslagpartner. 
Zo verklein je de kans dat je te veel of 
te weinig toeslag ontvangt.’’ 

Wil jij weten of je nog huur- of zorg-
toeslag over 2021 kan krijgen? Je kan 
het zelf controleren op toeslagen.nl/
aanvraag2021. De toeslag aanvragen 
doe je op Mijn toeslagen. Dit kan nog 
tot en met 1 september. Dus doe het 
snel.

Meer weten
Ben je gescheiden? Doe dan de 
persoonlijke scheiden-checklist op 
belastingdienst.nl/scheiden. Door de 
checklist in te vullen krijg je een 
overzicht van wat jij in jouw situatie 
moet regelen voor je belastingen en 
toeslagen. Hulp nodig bij het 
aanvragen van toeslagen? Kijk dan 
op toeslagen.nl/hulp of maak een 
afspraak bij een Toeslagenservice-
punt in de buurt.

Regio - Ben je in 2021 gescheiden of uit elkaar gegaan? Of is er een 
andere verandering in je leven geweest waardoor je misschien nog recht 
hebt op huur- of zorgtoeslag uit 2021? Laat geen geld liggen en kijk of jij 
er recht op hebt. Je hebt nog maar tot en met 1 september om het aan te 
vragen.

Laatste week om huurtoeslag of 
zorgtoeslag over 2021 aan te vragen

Regio - Ex-Santpoorter Ischa Brons-
veld voelt zich helemaal happy in 
zijn appartement in de 8sprong in 
Zandvoort. Deze woonvoorziening 
werd ruim 13 jaar geleden gereali-
seerd door de oudervereniging Zorg 
aan Zee in samenwerking met de 
gemeente Zandvoort, de toenma-
lige woningbouwvereniging EMM 
en vele tientallen sponsors en 
donateurs.
Omdat één van de huidige bewo-
ners van de 8sprong de woonvoor-
ziening helaas eind van dit jaar of 
begin volgend jaar zal gaan verlaten, 
komt er een appartement vrij in dit 
prachtige pand. Het is de harten-
wens van Ischa, zijn medebewoners 
en natuurlijk hun ouders om iemand 
uit Zandvoort en omgeving te 
vinden, en de gemeente Velsen 
behoort tot de regio. Er wordt 
gedacht aan iemand met een 
verstandelijke beperking die past 
binnen de huidige bewonersgroep. 
Dit wordt vooraf getoetst. 
De leeftijdsopbouw loopt van 34 tot 
en met 45 jaar maar kandidaten die 
jonger zijn dan 34 jaar zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers van 
geschikte en geïnteresseerde kandi-
daten, die zelf ook bereid zijn actief 

betrokken te zijn binnen de ouder-
vereniging, kunnen rechtstreeks 
contact opnemen met Jan Willem 
Bronsveld, bestuurslid van Zorg aan 
Zee. Telefoon: 023 - 5381147 of 06 
- 16282958. Behalve naar een 
nieuwe bewoner is onze zorgver-
lener Woondroomzorg ook op zoek 
naar geschikt personeel voor de 
begeleiding van de bewonersgroep. 
Ook daarover kan contact worden 
opgenomen met bovenstaande 
telefoonnummers. https://
zorgaanzee.nl/

Op zoek naar nieuwe bewoner

De 8sprong is op zoek naar een 
nieuwe bewoner. Foto: aangeleverd

Regio - Na een jaar van voorberei-
ding is op woensdag 17 augustus 
o�cieel de Stichting IJmond IJzer-
sterk opgericht. Vier mannen met 
verschillende achtergronden uit de 
IJmond vonden het nodig om de 
negatieve beeldvorming over met 
name Tata Steel te ontzenuwen. Na 
diverse gesprekken met politici en 
ambtenaren in de IJmond, in 
Haarlem en Den Haag, maar ook 
met verschillende ondernemers in 
de IJmond, is besloten een stichting 
op te richten. Het doel is om de 
voorstanders en tegenstanders rond 

Tata Steel meer met elkaar te 
verbinden en de dikwijls uiteenlo-
pende standpunten meer bij elkaar 
te brengen. De stichting wil dat de 
basismetaalindustrie in de IJmond 
behouden blijft en zo snel mogelijk 
vergroend. Dit om de leefbaarheid 
in de IJmond te verbeteren in het 
kader van milieu en gezondheid. 
Voor gezondheid is het milieu 
belangrijk maar een net zo grote 
drijver van gezondheid is de sociaal-
economische leefomgeving en hier 
speelt Tata een belangrijke rol in 
voor de IJmond. De stichting vindt 

dat deze twee elementen niet los 
van elkaar kunnen worden gezien. 
Mede daarom ziet de stichting Tata 
Steel niet als een probleem maar als 
onderdeel van de oplossing van het 
probleem.

Onderdeel oplossing
Uit de vele gesprekken tot nu toe 
blijkt dat standpunten verharden en 
dikwijls zeer eenzijdig tot stand 
komen. De stichting wil niet alleen 
bruggen slaan tussen burgers, 
bedrijven en overheid, maar ook het 
onderwijs betrekken om de indus-
trie en gelieerde bedrijven te 
vernieuwen en vooruit te helpen. 
Door publiciteit, het organiseren van 
bijeenkomsten en het geven van 
presentaties wil de stichting vanuit 
een zo neutraal mogelijk perspectief 
de kracht van de IJmond laten zien. 
De basismetaalindustrie geeft al 
meer dan 100 jaar aan honderddui-
zenden mensen niet alleen een 
boterham, maar ook een uitdagende 
levensinvulling waar menigeen trots 
op is. Het bestuur van de stichting 
bestaat uit Luuk Klaassen (voor-
zitter), Adrie Winkelaar (secretaris), 
Wim Moonen (penningmeester) en 
Bertus Berghuis (adviseer en 
raadsman).

Stichting IJmond IJzersterk officieel opgericht

Het bestuur van IJmond IJzersterk. Foto: aangeleverd 

IJmuiden - Na het succes van de 
eerste wordt er op zondagavond 28 
augustus in ‘De Nieuwe Kerk’ aan de 
Kanaalstraat weer een zomeravond-
zang-dienst gehouden. Ook voor 
deze dienst zijn er weer veel bekende 
liederen aangedragen. Daarnaast 
zullen er ook enkele orgelimprovisa-
ties te beluisteren zijn. Dit alles onder 
leiding van en gespeeld door Ary 
Rijke.
Dus iedereen die weer eens uit volle 
borst wil meezingen en luisteren. De 
deuren van ‘De Nieuwe Kerk’ staan 
vanaf 18.30 uur open en de dienst 
begint om 19.00 uur. De toegang is 
vrij, maar bij de uitgang is er een 
collecte ter bestrijding van de 
onkosten. Na a�oop bent u van harte 
welkom in De Rank om nog even na 
te praten onder het genot van een 
kopje ko�e. Iedereen is van harte 
welkom. 

Zondag tweede Zomeravond-
zang in De Nieuwe Kerk

Haarlem - Altraitalia, al jarenlang dé 
Italiaanse taalschool, heeft ook in het 
nieuwe cursusseizoen een interes-
sant aanbod van individuele, duo- en 
groepslessen, op alle niveaus. Ook 
online-lessen zijn mogelijk.  

Kennismaken met Altraitalia 
Op zondag 4 en zondag 11 septem-
ber, van 12.00 tot 16.30 kun je een 
beeld krijgen van de taalschool, de 
lessen, de lesmethode, de leer-
boeken en de (culturele) activiteiten 
die Altraitalia regelmatig organiseert. 
De kennismaking vindt plaats in de 
Tetterodestraat 34 rd., in Haarlem.  
Om 13.00 uur is er een proe�es voor 
beginners en om 14.00 uur vertelt 
Altraitalia over de reis naar de Bien-
nale di Venezia en naar Toscana en de 
andere culturele activiteiten. Dit jaar 
wordt nog op afspraak gewerkt.
Meld je dus zo snel mogelijk aan voor 
4 of 11 september en wel via:
info@altraitalia.nl of 06 2700 1640.  

Over de lessen  
Altraitalia geeft taallessen op alle 
niveaus, van A1 tot en met C1. De 
lessen duren 75 minuten met een 
zelfstudie van 2 á 3 uur per week. 

Schrijf snel in, want door de kleine 
groepjes is het aantal plaatsen 
beperkt. De lessen starten in de week 
van 19 augustus. 

De lessen worden gegeven door 
hoogopgeleide en gecerti�ceerde 
docenten voor wie Italiaans de 
moedertaal is. Alle lessen zijn sterk 
gericht op conversatie en vaak inter-
actief. Gedurende de lessen is er 
aandacht voor de vier taalvaardig-
heden: praten, luisteren, lezen en 
schrijven. Dat gebeurt via actuele 
grammatica- en werkboeken. Tijdens 
de lessen is er ook veel aandacht 
voor �lm, toneel, literatuur en actua-
liteiten. De lessen worden gegeven 
in kleine groepen, met veel persoon-
lijke aandacht en een professionele 
begeleiding.  

Altraitalia, al meer dan 15 jaar het 
vertrouwde adres voor Haarlem en 
omstreken, waar je de Italiaanse taal 
en cultuur echt beleeft.
Zie ook www.altraitalia.nl. 

Inschrijven kan op de kennisma-
kingsdag en via de website:
www.altraitalia.nl.

Open deur dagen Altraitalia 
op zondag 4 en 11 september

Symbool voor Italië: de iconische Fiat 500. Foto: Bart Jonker.
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AGENDA
DONDERDAG 25 AUGUSTUS

16 juli t/m 28 augustus

Zomerpret in Velsen! Voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar worden 6 weken 
lang de leukste activiteiten georgani-
seerd voor zoveel mogelijk zomer-
pret. Info: velsen.nl/zomerpret.

Filmtheater Velsen: 10.30 Minions: 
Hoe Gru Superschurk Werd (6+). We 
zien hoe de grootste superschurk ter 
wereld zijn iconische Minions 
ontmoet en met hen de meest 
verschrikkelijke crew uit de � lmge-
schiedenis vormt. Gratis toegankelijk 
in het kader van Zomerpret Velsen. 
13.00 Downton Abbey: A New Era 
(9+). 16.00 Lightyear (6+) Gratis 
toegankelijk in het kader van Zomer-
pret Velsen. 20.00 Top Gun: Maverick 
(12+) www.� lmtheatervelsen.nl 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 25 augustus.

Filmzomerprogramma in Filmtheater 
Velsen: 11.00 uur Hit the Road (AL), 
14.00 uur Downtown Abbey: A New 
Area (9+),17.00 uur Alcarraz en 20.00 
uur Top Gun: Maverick (12+). www.
� lmtheatervelsen.nl.

Repair Café in de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 277, Velserbroek. Tijd: 
14.30 tot 16.30. Samen kapotte 
spullen repareren, deskundig advies 
en ontmoeten. Kosten: vrijwillige 
bijdrage. www.welzijnvelsen.nl

DCIJ start nieuwe clubseizoen met 
het Kerst de Jong toernooi. De jeugd 
start om 19.00 uur in de Jan Campert-
school in Driehuis. Daarna spelen de 
volwassenen van 20:00 tot 22:30 uur.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 25 augustus.

Ruïne van Brederode wordt in het 
weekend bewoond door Vikingen. En 
er zijn diverse activiteiten zoals boog-
schieten en een schild- en zwaard-
training. In de Middentoren staat het 
Riddertoernooi in Playmobil opge-
steld. https://ruinevanbrederode.nl/

Honk- en softbalvereniging Krooswijk 
in Velsen-Noord organiseert softbal-
toernooi voor leden en oud-leden in 
het kader van haar 75-jarig bestaan. 
Info en aanmelden via toernooi@
rooswijk.nl of www.rooswijk.nl. 

Filmzomerprogramma in Filmtheater 
Velsen: 11.00 uur Liccorice Pizza 
(12+), Hit the Road (AL), 14.00 uur 
Met Mes (12+), 17.00 uur Alcarraz en 
20.00 uur Summer of Soul (12+). 
www.� lmtheatervelsen.nl.

Speeltuin Santpoort sluit de vakantie 
af met een vrolijk feestje van 13.30 
tot 17.30 uur. Neem je zwemspullen 
mee en omdat de speeltuin 75 jaar 
bestaat worden alle kinderen getrak-
teerd op een ijsje. https://www.speel-
tuinsantpoort.nl/

ZONDAG 28 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 25 augustus.

Speeltuin Santpoort sluit de vakantie 
af. Zie 27 augustus.
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende aanmel-
ding 10.30 uur bij Beecke-stijn. 
Aanmelden: info@ship-info.nl.

Filmtheater Velsen: 10.30 Knor (6+). 
Gratis toegankelijk in het kader van 
Zomerpret Velsen. 13.00 Downton 
Abbey: A New Era (9+). 16.00 Jurassic 
World (12+).Gratis toegankelijk in het 
kader van Zomerpret Velsen. 20.00 
Drive my Car ( 12www.� lmtheater-
velsen.nl

Roofvogelexcursie op de � ets in 
Receatieschap Spaarnwoude start 
11.00 uur bij Recreatieboerderij Zorg-
vrij. Aanmelden niet nodig, infor-
matie: ericvanbakel@hetnet.nl. Foto: 
Eric van Bakel.

Bezichtigingstour naar de grootste 
sluis ter wereld vanuit SHIP, 12.00 uur. 
Aanmelden: info@ship-info.nl.

Optreden Amusementskoor Velsen in 
Seniorencentrum Zeewijk, 14.00-
16.00 uur. Zaal open 13.00 uur, entree 
gratis.

Zomeravondzang in De Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. De dienst 
begint om 19.00 uur, deuren open 
om 18.30 uur.

Familie Jackson muziekspecial van 
19.00-22.00 uur bij RTV Seaport. 
www.rtvseaport.nl/live-radio.

Filmzomerprogramma in Filmtheater 
Velsen: 20.00 uur Drive my Car (12+). 
www.� lmtheatervelsen.nl.

MAANDAG 29 AUGUSTUS
Zomeravondbridge De Jump in 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten 
2 euro p.p. Laatste keer.

DINSDAG 30 AUGUSTUS
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Info: 023-5384997.

De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 uur bij het seniorencen-
trum, Zeewijkplein 260. Informatie: 
iej.bakker@zorgbalans.nl of 
023-8910503.

Informatiebijeenkomst via Zoom 
over borstvoeding, 19.30-21.30 uur. 
Inschrijven via het formulier op de 
website spaarnegasthuis.nl/agenda. 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden heeft 
zomerstop en opent 7 september de 
deuren weer.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende aanmel-
ding 10.30 uur bij Beecke-stijn. 
Aanmelden: info@ship-info.nl.

Roze Salon vanaf ±17.00 uur bij 
Grand Café Staal op Plein 1945. 
Afhankelijk van het weer binnen of 
buiten op het terras. Aanmelden bij 
Harry Mooij, telefoon: 06-15630092.

Vocaal kwartet Hollands Collectief 
treedt op in Koetshuis-Zuid op 
Buitenplaats Beeckestijn. Vooraf-

gaand aan het concert is het mogelijk 
om gebruik te maken van een uniek 
menu van 3 gangen in Brasserie 
Beeckestijn. Meer informatie over 
Hollands Collectief en de ticketver-
koop verlopen via de website van 
Hollands Collectief: https://www.
hollandscollectief.com/agenda

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is in juli en 
augustus open van dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 27 
augustus Motorendraaidag. Op die 
dag draaien in de motorenhal de 
grote en kleine motoren. Exposities: 
‘Werken op en aan het Noordzeeka-
naal’ en ‘Op de Sluizen van IJmuiden’. 
4 speurtochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers. Op vrijdag en 
dinsdag ZOMERPRET: gratis matro-
zenspeurtocht 4/12 jaar onder 
leiding van een gids. Reserveren 
vooraf www.zeehavenmuseum.nl. Zie 
ook: www.zeehavenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is geopend 
van donderdag t/m zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Toegang 6 euro. Tickets 
online via www.museumhuizen.nl en 
aan de deur. 

Pieter Vermeulen Museum: alles over 
dino’s. En kunst van Linda Molenaar. 
Open dinsdag tot en met vrijdag en 
zondag van 13.00-17.00 uur. www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

Hoogovensmuseum in Velsen-Noord 
is open op woensdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Modelspoorbaan en Escaperoom-
spel voor kinderen. www.hoogovens-
museum.nl. 

De Ruïne van Brederode is geopend 
op woensdag, vrijdag en in het 
weekend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree 6 euro, kinderen van 4 tot 11 
jaar 4 euro, kinderen van 0 tot 3 jaar 
gratis. www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermu-
seum.nl. 

Recreatieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude: ‘Koeiengeloei’ (tot en met 
december): leer meer over de koe. 

De natuurfotograaf Kees Sikkes en de 
tekenaar Frans van der Burg expo-
seren hun werk in woonzorginstelling 
de Hofstede op de Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek tot en met 
31 augustus. 

Cursisten van Marcella van Zanten 
exposeren in de bibliotheek van 
IJmuiden met werken uit de cursus 
‘Vrij Schilderen’ en ‘Model Portret 
tekenen en schilderen. Openings-
tijden op www.bibliotheekvelsen.nl.

Nora van Klingeren exposeert wand-
kleden en zijden sjaals in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid t/m 21 augustus. 
Thema: IJsland-klimaatverandering. 
Te bezoeken op zaterdagen van 11.00 
tot 17.00 uur en op zondagen van 
12.30 tot 17.00 uur. 

Expositie Zwart Wit in de Visserhallen, 
Duinstraat 4 in IJmuiden, tot en met 
25 september geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. www.visserhallen.nl.

COLUMN SOCIUS

Hoe � jn is het, als je als peuter veilig de wereld kan verkennen en alle 
struikelblokken voor jou uit de weg worden geruimd. De verantwoording 
ligt lekker bij je ouders. Ik zit in een trein in Zwitserland en mag van deze 
scène genieten.
Het volwassen leven is behoorlijk anders. Wereldwijd kampen we met een 
onverwacht hoge in� atie. Energieprijzen zijn verdrievoudigd en dan moet 
de winter nog komen. Boodschappen doen is een � nanciële uitdaging en 
over uit eten gaan wil ik niet eens beginnen. Dat is niet fair en niet onze 
schuld. Mensen met een � nanciële bu� er redden zich misschien wat 
makkelijker, maar degenen waar het water al aan de lippen staat…
Soms hebben we een kinderlijke re� ex als het een keer mis gaat met geld 
uitgeven: ,,Ja sorry, dit kan niemand van mij verwachten, dit is moeilijk… 
en mag ik ook eens een keer?” Er zijn geen ouders die zeggen dat het niet 
mijn schuld is, bij wie ik mag falen zonder consequenties. Er is niemand 
die mij absolutie verleent. Ik heb alleen mezelf ermee (en mijn gezin). We 
leven in een volwassen wereld van eigen verantwoordelijkheid. Dat vergt 
alertheid en brede schouders. Laten we elkaar daarom ondersteunen 

waar we kunnen, door van elkaar te 
leren nog beter met geld om te gaan, 
door bespaartips uit te wisselen en te 
(laten) checken of we recht hebben op 
toeslagen van de overheid. De dienstver-
lening en cursussen van Socius kunnen 
hierbij helpen. We blijven eigen verant-
woordelijkheid dragen, maar kunnen 
wel onze last verlichten.

Chris Hebling, Groepsmaatschappelijk 
werker Socius, chebling@socius-md.nl 

Grip op je knip

Het wordt spannend wie er met de Zilveren Trawler naar huis gaat. Foto: aangeleverd

Op zaterdag 27 augustus is het traditi-
onele Zeehaven Zilveren Trawlertoer-
nooi. Dit jaar gaan bij de mannen 
weer VSV (zaterdag), IJmuiden, Velsen 
(zondagselectie combinatie) en 
Stormvogels met elkaar een sportief 
gevecht aan. Zij gaan bepalen welke 
club met de Zilveren Trawler en een 
fraai geldbedrag naar huis gaat. Bij de 
vrouwen strijden Velsen, IJmuiden, 
DSS en Stormvogels om de overwin-
ning. Ook zullen drie ‘walking’ voet-
balteams laten zien wat zij op hun 
leeftijd nog waard zijn. Dit alles tussen 
11.00 uur en 16.00 uur.
IJVV Stormvogels is erg trots op het 
regionale deelnemersveld. Allemaal 
verenigingen met een schitterende 
historie. De mannen- en vrouwen-
ploegen gaan elk in hun poule 
bepalen wie zich de koning(in) van de 
voorbereiding mag noemen. 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 trawler IJM30 
van de IJmuider Vishandelsvereniging 
en de Redersvereniging. Deze prijs is 
symbolisch te winnen. Aanvang van 
de wedstrijden is 11.00 uur en de 
prijsuitreiking is rond 17.00 uur. Uiter-
aard zullen de gebakken vis en de 
BBQ niet ontbreken en is er volop 
gelegenheid om onder het genot van 
een drankje en live muziek na te 
praten over de resultaten van het 
Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi. 
Iedereen is welkom op sportpark 
Zeewijk. Met dank aan de sponsoren 
van dit toernooi, Zeehaven IJmuiden 
NV, Swanlake Consultants en rederij 
Cornelis Vrolijk. Stormvogels is klaar 
voor een mooi, nieuw, sportief en 
plezierig seizoen.

IJmuiden - Stormvogels is alweer volop begonnen. Vorige week zaterdag 
20 augustus vond de derde editie van het Willem Haasnoottoernooi voor 
overige senioren plaats. Dit toernooi, vernoemd naar de te vroeg over-
leden ‘rasvrijwilliger’ en oud voorzitter Willem Haasnoot, was wederom 
een succes. Breedtesport, gezelligheid en sportieve rivaliteit. Die 
elementen binnen Stormvogels waar Willem altijd hoog over op gaf en 
waar hij ook zijn energie in wilde steken. Het ging hem altijd om de 
ontwikkeling van ‘zijn cluppie’ in de breedte. De teams van IJmuiden, 
Terrasvogels en Stormvogels namen het in een sportieve strijd tegen 
elkaar op.

Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi bij IJVV Stormvogels





Wil jij een gezin uit een ander land wegwijs maken op 
de school van hun kinderen?In Velsen helpen school-
maatjes nieuwkomersouders in het contact en de sa-
menwerking met school. We richten ons op gezinnen 
met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Goed 
contact tussen school en ouders is heel belangrijk voor 
deze kinderen, die vaak veel hebben meegemaakt en 
hier met een achterstand beginnen.

Wat ga je doen?
Je gaat dan een jaar lang wekelijks bij een gezin op 
bezoek, ongeveer 2 uur per week na schooltijd. Je bouwt 
een vertrouwensband op met het gezin en gaat mee 

naar de oudergesprekken op school. Je helpt de ouders 
bij het begrijpen van de digitale berichten van school. 
Je bekijkt samen met hen wat hun kind nodig heeft en 
helpt het kind met huiswerk, als dat gewenst is (of je 
laat de ouders zien hoe zij het kind zelf kunnen helpen). 
Interesse in deze dankbare vrijwilligerstaak? Meldt je 
dan aan bij de coördinator van dit project, Marjolein 
Karel van Schoolmaatjes ONS (karel@welzijnvelsen.
nl) of kijk voor meer informatie op www.schoolmaat-
jesONS.nl.
De trainingen vinden plaats op 7 & 21 september van 
19:30 tot 22:00 uur in buurtcentrum de Dwarsligger, 
IJmuiden.

Vrijwillig Velsen
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Op zoek naar vrijwilligers voor je organisatie?
Informatie over vrijwilligerswerk?
Vrijwillig Velsen helpt je verder!

Regel het zelf via de website
www.vrijwilligvelsen.nl
Of neem contact met ons op
info@vrijwilligvelsen.nl
0255 548547 

Bezoekadres
Dinsdag 12.45-15.15 uur : Jongerencentrum 
de Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek
Woensdag en donderdag 9.00-12.00 uur: 
Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338, 
IJmuiden

Schoolmaatjes

Iedere ochtend om 9 uur belt een vrijwilliger de eerste 
persoon van de belcirkel. Die belt vervolgens de tweede, 
dit gaat door tot de laatste in de cirkel de vrijwilliger 
terugbelt. Neemt iemand niet op, dan komt de vrij-
williger in actie. Voor iedereen die het fi jn vindt als er 
dagelijks even telefonisch contact wordt opgenomen. 
Deelnemers ervaren dit dagelijkse contact als onmis-
baar: het vergroot hun gevoel van veiligheid. Er zijn geen 
leeftijdscriteria of kosten aan verbonden. 

Deelname aan de telefooncirkel van Stichting Welzijn 
Velsen iets voor u of iemand uit uw omgeving? Bel: 0255 
510652 Mail: vandelft@welzijnvelsen.nl

De telefooncirkel 

Ervaart u overlast van uw buren en lukt het niet om dit 
onderling te bespreken of op te lossen? Heel vervelend 
als dit er voor zorgt dat uw woonplezier verdwijnt of 
zelfs tot ruzies leidt. 

U kunt terecht bij Buurtbemiddeling Velsen met vragen 
over een verstoorde relatie met uw buren. Wij hebben 
een team enthousiaste vrijwilligers die bemiddelen bij 
burenconfl icten. Zij helpen u om er samen met uw buren 
uit te komen.   

Neem gerust contact op als u te maken heeft met een 
(dreigend) burenconfl ict. Wij zijn bereikbaar op tele-
foonnummer 0255-548520. Meer informatie kunt u ook 
lezen op www.buurtbemiddelingvelsen.nl. 

Buurtbemiddeling 
Velsen 

Maatjesproject!! Wat is het??
Het Maatjesproject brengt mensen met elkaar in 
contact die behoefte hebben aan gezelschap met 
dezelfde interesse of hobby. 

Contact is het sleutelwoord
De vrijwilliger en de deelnemer worden elkaars vaste 
maatje en ondernemen verschillende activiteiten op 
vriendschappelijke wijze met elkaar. Zoals een kop 
koffi e drinken, een wandeling maken, fi etsen, een 
museum bezoeken tot naar de fi lm gaan. Het zijn de 
kleine momenten die het verschil maken. 

Als vrijwilliger geef je de dag weer wat kleur!
Word jij de nieuwe vrijwilliger van het Maatjespro-
ject? Het Maatjesproject bestaat uit vrijwilligers die 
door hun inzet, geduld en motivatie het project dra-
gen. Het is de bedoeling dat je eens per twee weken 

een paar uur je maatje bezoekt of een activiteit 
onderneemt. Als vrijwilliger hoef je geen deskundige 
te zijn of te worden. Heel belangrijk is dat je enthou-
siast bent en je wilt inzetten voor mensen die zich 
eenzaam voelen, voor ouderen, voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking en voor mensen met 
sociale of psychische problemen. 

Voor de deelnemers
Het Maatjesproject zoekt vrijwilligers, maar ook 
deelnemers. Zoek je iemand die samen met jou wilt 
wandelen, koken, praatje maken, tuinieren, etc? Meld 
je dan aan bij het Maatjesproject. Dit kan ook met 
behulp van een familielid of hulpverlener. 
Iets voor jou? Neem dan contact op met Brenda Keur 
(coördinator) tel.nr 06-59997515 of stuur een e-mail 
naar keur@welzijnswb.nl

Pak je Kans! (PjK) is een onderdeel van Welzijn Velsen 
waar de deelnemers een extra steuntje in de rug kunnen 
krijgen. PjK bestaat uit meerdere onderdelen. Dit zijn: 
‘Individuele Begeleiding’; ‘Dagactiviteiten’ en  ‘Ontmoe-
ting voor mensen met een beperking’.

Deelnemers van PjK Individuele Begeleiding krijgen 
een trajectbegeleider waarmee zij gaan onderzoeken 
wat voor een groei zij willen en kunnen bereiken. Dit kan 
zijn: deelnemen aan (dag)activiteiten, vrijwilligerswerk, 
een voortraject richting werk of betaald werk. 
Een traject heeft een begin en een eind. De deel-
nemers worden aangemeld via de gemeente. PjK IB 
werkt samen met ‘IJmond Werkt’, de buurthuizen, be-
drijven, andere organisaties of doen plaatsing binnen 
groepsactiviteiten van PjK. PjK Individuele Begeleiding 
heeft eigen arbeidsmatige activiteiten. Dit zijn: Groen 
& Schoon;  Lunch en een Fietsenwerkplaats. 

PjK Dagactiviteiten organiseert laagdrempelige dag-
activiteiten, in de eigen wijk met vrijwilligers. Er zijn 
Open Inloopactiviteiten voor alle inwoners van Velsen 
(wandelen, breien, eten). Daarnaast zijn er Groepsac-
tiviteiten. 

Voor de groepsactiviteiten moet men zich aanmelden 
en krijgt men eerst een kennismakingsgesprek om te 
kijken welke activiteit past.

Op dit moment zijn de activiteiten: Koken; Creatief 
Textiel; Creatief Atelier, Tekenen & Schilderen, Naailes 
voor beginners en Wegwijs.nl (Taal en Samenleving). 

Onder PjK vallen ook drie activiteiten waar mensen 
met een beperking elkaar kunnen ontmoeten en zich 
kunnen ontplooien. Dit zijn: ‘Eetcafé De Dwarsligger’; 
‘Soos De Babbelaar’ en ‘Koor Together’. Het Eetcafé is 
een samenwerking met: Philadelphia, De Waerden en 
het Sig.  

Vrijwilligers van PjK organiseren op vrijdagavond een 
gezellig restaurant voor cliënten van deze drie organi-
saties. Er is altijd een professional van een van deze or-
ganisaties aanwezig. Voor info Dagactiviteiten: pakje-
kans@welzijnvelsen.nl. 06-23802814 of 06-51191427.
De meeste activiteiten vinden plaats in Buurtcentrum 
de Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden.

Pak je Kans!

Lukt het u niet om uw dagelijkse boodschappen te ha-
len, dat schilderijtje op te hangen, moet het gras nodig 
worden gemaaid? Met een abonnement op Wonenplus 
kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedere 
zelfstandige bewoner van Velsen vanaf 65 jaar of met 
een beperking kan abonnee worden van Wonenplus. 
Een abonnement kost €20,- per jaar. Huurders van Wo-
ningbedrijf Velsen, Brederode Wonen en Velison Wo-
nen hebben recht op een gratis klusabonnement voor 
klusjes in huis of in de tuin. U kunt voor €10,- per jaar 
een aanvullend abonnement nemen voor alle andere 
diensten van Wonenplus Velsen. Daarnaast betaalt u 
de vrijwilliger die u komt helpen een vrijwilligersver-
goeding van €4,50 per uur en €4,50 voorrijkosten. 
Voor informatie: www.wonenplus-velsen.nl of bel met 
het meldpunt. 

Het Meldpunt wordt bezet door enthousiaste vrijwilli-
gers die u graag te woord staan. Zij zijn bereikbaar van 
maandag t/m donderdag tussen 10:00-12:00 uur op 
telefoonnummer 0255.518888.

Wonenplus Velsen

De facebookgroep voor iedere Velsenaar die op de 
hoogte wil blijven van alle leuke bewegingsactivitei-
ten die in de gemeente worden georganiseerd. Niet 
alleen wat we vanuit Welzijn Velsen organiseren maar 
ook voor andere organisaties is dit een waardevol 
platform om volwassenen te bereiken die op zoek zijn 
naar gezelligheid en een actievere levensstijl. Velsen 
Actief & Gezellig | Facebook Bewegingsmaatje: 

Regelmatig bewegen is belangrijk voor jong en oud. In 
beweging blijven klinkt eenvoudig, maar het is minder 
gezellig als je alleen gaat wandelen of fi etsen. Dus 
beweeg je vaak minder dan je zou willen. Welzijn Vel-
sen heeft hier iets op gevonden: Bewegingsmaatje! 
Door samen met je maatje te bewegen stimuleer je 
elkaar en combineer je gezelligheid met een actievere 
levensstijl. Wil jij dit ook? Je kunt je nu aanmelden! 

Een bewegingsmaatje is een gelijkgestemde die net 
zo lang en vaak wil bewegen als jij. Met je maatje 
spreek je af hoe, wanneer en hoelang je wilt bewegen. 
Je kunt bijvoorbeeld een scootmobieltocht maken 
of samen gaan jeux de boulen. Wat u en uw maatje 
maar willen en kunnen doen. Het maakt niet uit hoe 
mobiel u bent, we vinden een maatje dat bij u past. 
Ook als u al een goede basisfi theid heeft kunnen wij 
een gelijkgestemde te vinden om elkaar te motiveren 
om fi tter en sterker te worden.Na aanmelding volgt 
een korte vragenlijst om je wensen en voorkeur aan 
te geven. Zodra er een match gevonden is, volgt een 
kennismaking in één van de wijkcentra van Welzijn 
Velsen om te kijken of het klikt. Tijdens de ken-
nismaking maken de bewegingsmaatjes de eerste 
wandelafspraak. Meer weten of aanmelden? Bel 06-
59960170 of mail: besseling@welzijnvelsen.nl

Velsen Actief & Gezellig: 



Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg, 338, telefoon: 0255-512725  

Activiteit Dag Tijd kosten Aantal Start datum
Kweektuin Ma 18.30-20.00 gratis in overleg hele jaar
Darten  Di 13.00-15.00 € 1,10 p/k wekelijks hele jaar
Kum-nye-Yoga Di 19.00-20.00 € 80,00 10 lessen 20-09-2022
M.B.V.O Di  09.00-10.00 € 112,00 35 lessen 06-09-2022
Fitmix 1 Wo  09.15-10.15 € 51,50 wekelijks 07-09-2022
Fitmix 2 Wo  10.30-11.30 € 51,50 wekelijks 07-09-2022
Trandelen Wo 09.30-11.00 gratis wekelijks 07-09-2022
Schildersclub Wo 10.00-12.00    € 36,00 10 lessen 21-09-2022
Naailes Wo 10.00-12.00 € 1,10 p/k wekelijks 28-08-2022
Eerst koffi e Do 10.00-11.30 koffi e/thee wekelijks 29-08-2022
Tafeltennis Vr 13.30-16.00 € 2,00 p/k wekelijks hele jaar
Bridge Vr 13.30-16.00 € 4,00 p/m wekelijks 09-09-2022
Samen spelen 0-4jr. Vr 09.30-11.00 € 1,10 p/k wekelijks n.t.b.

Taalactief Velsen
Les aan huis i.o. in overleg € 20,00 20 lessen in overleg
Spreekuur Ma 10.00-12.00 gratis wekelijks 05-09-2022
Groepsles /OA-A1 Di 09.30-11.30 € 60,00* wekelijks 13-09-2022
 Groepsles /A2 Di 09.30-11.30 € 60,00* wekelijks 13-09-2022   
Groepsles /OA-A1 Do 09.30-11.30 € 60,00* wekelijks 15-09-2022
 Groepsles /A2 Do 09.30-11.30 € 60,00*  wekelijks 15-09-2022
*exclusief € 42,00 boekengeld 
Praathuis Ma 13.00-14.30 gratis wekelijks 29-08-2022
Vrouwen v.Velsen Wo 9.30-11.30 gratis wekelijks 24-08-2022
Burendag Zeewijk Za 11.00-15.00 gratis eenmalig 24-09-2022
Vrouwen-o-vrouwen Zo 14.00-18.00 € 1,10 1ste v/d mnd. 02-10-2022
Seizoenswandeling Di 09.00-11.00 vrij. Bijdrage 4x p/j. 15-11-2022
ZoMiPo Zo 14.00-16.00 €5,00 2x  p/j. 20-11-2022

Taal actief Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 IJmuiden Arslan@welzijnvelsen.nl 06-83231300    

Praathuis Di 13.00-14.30 gratis wekelijks 30-08-2022
Alphabetis.les Do 13.30-15.00 gratis wekelijks 01-09-2022
Computerles Vr 10.30-12.00 gratis wekelijk 24-08-2022
Computerles Vr 12.30-14.00 gratis wekelijk 24-08-2022 

Seniorencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260, telefoon: 0255-520650  

Inloop koffi e/thee Ma t/m vr 09.00-12.00 hele jaar
13.00-17.00 hele jaar

Za en Zo 13.00-17.00 hele jaar 
Maaltijden    Ma,Wo,Vr 12.00-13.00 € 7,50 wekelijks 05-09-2022
Film middag Za 13.00-16.00 € 2,00 1x p.mnd. 10-09-2022
Klaverjassen Ma 13.30-16.00 € 8,00 p.m.  hele jaar
Klaverjassen Di  19.30-22.00     € 2,00 p.k.    hele jaar  
Spelletjes middag Di  13.00-16.00 gratis    seizoen   13-09-2022
Sjoelen Wo 13.30-16.30 gratis    seizoen   07-09-2022
MBVO Do 14.45-15.30 € 86,00     30 lessen     08-09-2022
Vrij biljarten  dagelijks Indien mogelijk.

Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden telefoon 0255-510652

Techneuten kids Wo 14.15-15.45 € 20,00  10 lessen 08-09-2022
Buurtbakkie   Ma 10.00-11.30 gratis wekelijks 03-10-2022
Indonesisch koken Ma 13.30-15.30 € 31,00  6 lessen in overleg
Koken voor kerels  Wo 17.00-19.30 € 31,00  6 lessen januari 2023 
Rummicub Ma 13.30-16.00 € 31,00  wekelijks 05-09-2022
Klaverjassen Di 13.30-16.00 € 2,50 p.k.     wekelijks 06-09-2022
Biljartclub Ma/wo/do 13.00-17.00 € 41,00  wekelijks 05-09-2022
Biljarten Di 13.00-17.00 € 41,00  wekelijks  06-09-2022
Biljarten Wo 19.00-22.00 € 41,00  wekelijks  07-09-2022
Biljarten Vr 13.00-16.00 € 41,00  wekelijks   09-09-2022
Comp. workshop beg. Wo 13.30-15.30 € 40,00  8 lessen   03-11-2022
Basiscursus fotografi e Do 19.30-22.00 € 95,00  12 lessen 13-10-2022
Vrouwen fi lm Di 20.00-22.00 € 3,50 7x p.jr.  11-10-2022
Schilderen inloop Do 19.30-22.00 € 2,50  p.k. wekelijks 09-09-2022
Ijmuiden wat! Do 20.00-22.00 € 3,50  p.k. 7x p.jr. 29-09-2022
Open tafel Vr 12.00-13.30 € 7,50 p.k. 1x p. 2wkn. 16-09-2022 
ZoMiPo Zo 14.00-16.00 € 5,00  2 à 3x p.j. 23-10-2022
Brulboei live music Za  20.30-24.00 € 5,00 eenmalig 24-09-2022 
Brulboei ontmoet Do     16.00-18.00 gratis eenmalig 06-10-2022 
Muziek v/d wijk     Zo     14.00-16.00 € 2,50 eenmalig 09-10-2022  
Body vorming Di 09.00-10.00 € 100,00  35 lessen  06-09-2022
Yoga  Ma 10.00-11.00 € 126,00 35 lessen 05-09-2022 
Yoga  Ma 14.00-15.00 € 126,00 35 lessen  05-09-2022 
Yoga  Wo 19.00-20.00 € 126,00 35 lessen 07-09-2022 
Yoga  Wo 20.15-21.15 € 126,00 35 lessen 07-09-2022 
Yoga  Do 10.00-11.00 € 126,00 35 lessen 08-02-2022
Yoga  Do 13.45-14.45 € 126,00 35 lessen 08-02-2022 
Country line Wo 14.45-16.45 € 130,00 35 lessen 07-09-2022
MBVO  Vr 09.30-10.30  € 86,00 30 lessen 16-09-2022 
Brulboei Boekenkast ma t/m vr  tijdens opening

Jongerenwerk ambulant en buurtsport behalve tijdens schoolvakanties

Koningsplein Ma 15.30-17.00 gratis wekelijks 29-08-2022
Ambulant Ma 17.30-18.15 gratis wekelijks 29-08-2022
JC de Branding inl. 14+ Ma 19.00-22.00 gratis     wekelijks 29-08-2022 
Cruyffcourt  IJm.    Wo 14.00-17.00 gratis wekelijks 31-08-2022 
JC de Branding inl. 14+   Wo 19.00-22.00 gratis     wekelijks 31-08-2022 
Tienerclub gr.7/8 Do 15.00-17.00 gratis wekelijks 01-09-2022
Ambulant Do  17.15-18.15 gratis wekelijks  01-09-2022
JC de Branding inl. 14+  Do   19.00-22.00  gratis     wekelijks  01-09-2022
Cruyffcourt  IJm.   Vr   15.30-17.00 gratis     wekelijks 02-09-2022

Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord  telefoon 023-3031228

Wandelclub Ma 10.00-11.00 gratis wekelijks doorlopend
Koken voor kerels  Di 14.00-17.00 € 25,00 4 lessen 13-09-2022
Koffi e ochtend Wo 10.00-11.30 gratis wekelijks 31-08-2022
Eetsalon Wo 16.30-18.00 € 8,50 wekelijks 31-08-2022
Warme lunch    Do 12.00-13.00   € 7,00 wekelijks 01-09-2022
Creatief Café     Do 13.30-15.30   € 1,00 wekelijks 01-09-2022
Mahjong  Do 19.30-22.00   € 15/25     per half jr.  01-09-2022
Terras Cultureel    Do 19.30-21.00  € 7,50  1x p.mnd.  22-09-2022
Seizoenswandeling   Di   09.30-11.00  vrij.bijdrage    4x p/j.   25-10-2022 
Yoga    Di   09.30-10.00 € 126,00 35 lessen  09-09-2022
Yoga    Di   11.00-12.00 € 126,00 35 lessen  09-09-2022
Mensendieck   Wo 09.00-10.00 € 159,00  28 lessen 07-09-2022
Mensendieck   Wo 10.00-11.00 € 159,00  28 lessen 07-09-2022
MBVO     Vr   11..00-12.00 € 86,00  30 lessen 16-09-2022

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, Velserbroek tel: 023-5386528    

Schilderen Ma 10.00-12.00  € 31,00   35  keer   05-09-2022 
Bridge   Ma  13.30-16.30 € 31,00   35  keer   05-09-2022
Bridge   Do  19.00-22.00  € 31,00   35 keer    01-09-2022
Creatief     Di    13.30-16.00 € 1,00    35 keer    06-09-2022
Patchwork     Di    10.00-12.00  € 31,00   35 keer    06-09-2022 
Biljarten    Ma  09.00-12.00  € 42,00  seizoen     05-09-2022
Biljarten    Ma  13.00-17.00 € 42,00  seizoen     05-09-2022
Biljarten    Di    09.00-12.00  € 42,00   seizoen    06-09-2022   
Biljarten    Di   13.00-17.00   € 42,00   seizoen    06-09-2022   
Biljarten    Wo     09.00-12.00   € 42,00   seizoen    07-09-2022   
Biljarten    Wo     13.00-17.00   € 42,00  seizoen     07-09-2022   
Biljarten    Do 13.00-17.00   € 42,00  seizoen     08-09-2022   
Biljarten   Za   12.30-17.00  € 42,00  seizoen 04-09-2022
Koersbal  Wo  10.00-12.00 € 31,00  seizoen  07-09-2022   
Klaverjas/soos  Do   10.00-12.00 € 31,00  seizoen  01-09-2022 
Open tafel    Di  17.00-19.00   € 8,00  seizoen     niet bekend    
Open tafel    Do     12.00-14.00  € 8,00   seizoen     01-09-2022
Open tafel    Vr 12.00-14.00  € 8,00   seizoen     02-09-2022
Koffi eochtend   Wo   10.00-12.00   gratis    wekelijks   hele jaar
Wandelclub  Do    10.00-11.00   gratis     wekelijks  hele jaar
Bloemschikken Do     09.00-11.30 1x p. 14 dgn   niet bekend 
Senioren-fi t   Vr 09-30-10.30 € 102,50    30 Polderhuis 09-09-2022
Senioren-fi t   Vr 10-30-11.30 € 102,50    30 Polderhuis 09-09-2022
MamaMia    
Ouder en kind  Wo   09.00-11.00   € 1,00  44 JC de Koe 31-08-2022
Speelotheek  Ma   18.45-19.45   € 27,50   44 Bibliotheek 29-08-2022
Speelotheek   Di 10.15-11.15   € 27,50   44 Bibliotheek 30-08-2022
Speelotheek  Wo    15.50-16.30  € 27,50    44 Bibliotheek 31-08-2022

Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord , tel: 0251-226445 

Wandelen    Ma     09.30-11.00   gratis   wekelijks  05-09-2022
Trandelen    Ma     10.30-12.00   gratis   wekelijks  29-08-2022
Maaltijdsoep    Ma     12.00-13.00   € 3,50  wekelijks     29-08-2022
Dansen    Ma     13.30-15.30  € 1,10  wekelijks 05-09-2022
Biljarten  Ma    19.00-22.00   € 1,10  wekelijks 05-09-2022
Ouder & kind    Di 09.00-11.00 € 1,10 wekelijks 06-09-2022
Kledingreparatie   Di 10.00-12.00 divers   wekelijks 06-09-2022
Sjoelen     Di  13.30-15.30 € 1,10 wekelijks     06-09-2022
Vrij biljarten Di  13.30-15.30 €1,10 wekelijks     06-09-2022
Eetcafé    Di  17.30-18.45  € 5,00  wekelijks 30-08-2022
Yoga    Di  19.30-20.45  € 121,00     30 lessen 06-09-2022
MBVO    Wo  09.15-10.15       € 86,00       30 lessen   07-09-2022
Biljarten  Wo    09.00-12.00   € 1,10  wekelijks 07-09-2022
Crea mix Wo   14.00-16.00 gratis     wekelijks 07-09-2022
12+Meiden inl.     Wo    19.00-21.00 gratis    wekelijks  07-09-2022
15+ inloop   Wo    20.30-23.00 gratis     wekelijks 07-09-2022 
Blij dat ik brij    Do    10.00-12.00   € 1,10    wekelijks 08-09-2022
V-O-V* Do   10.00-13.00  € 1,10 wekelijks    08-09-2022  
Loop je mee  Do   10.30-12.00  gratis    wekelijks    08-09-2022
Trandelen Do   10.30-12.00  gratis    wekelijks    08-09-2022
Crea mix   Do    14.00-16.00  gratis    wekelijks   08-09-2022
Eetcafé     Do    17.30-18.45  € 5,00 wekelijks   01-09-2022
Stijldansen    Do    19.00-22.00  € 1.10 wekelijks   06-10-2022
Kinderdisco   Vr     19.00-21.00 € 1,50 1x p.mnd. 02-09-2022
Gr. 7/8 sportmix    Vr     14.30-16.00  gratis     wekelijks  09-09-2022
Crea mix   Vr     14.00-16.00   gratis     wekelijks 09-09-2022
Sportmix t/m 14    Vr     16.00-18.00   gratis wekelijks 09-09-2022
Sportmix 15+     Vr     18.00-20.00  gratis wekelijks 09-09-2022
15+ Inloop     Vr     20.00-23.00  gratis  wekelijks     09-09-2022 
Sportinloop t/m 14    Za     18.00-20.00  gratis  even weken     10-09-2022
15+ Meiden inloop    Za     19.00-21.00  gratis   even weken     10-09-2022
15+ Inloop    Za 21.00-01.00   gratis  even weken     10-09-2022
Buurtkien     Za 20.00-23.00   Boekje € 12,- 1x per kwart.  17-09-2022
Kerstkien     Za 20.00-23.00   Boekje € 12,-  1x p.jr.   17-12-2022
Burendag    Za  16.00-18.30   gratis  eenmalig 23-09-2022 
Verwendag 55+   Vr  14.00-16.00   € 4,00     eenmalig 07-10-2022
Sierraden maken Vr  19.30-21.30  € 10,00    eenmalig  28-10-2022
Intocht Sint     Za   10.00-12.00  gratis  eenmalig  19-11-2022
Vrouwendag  Wo  13.00-15.30 € 5,00 eenmalig  08-03-2023 
ZoMiPo   Zo 14.00-16.00   € 5,00 2x p.jr.   06-11-2022
Taal groepsles     Wo 09.30-11.30  € 60,00    seizoen    14-09-2022
Excl. boeken  € 42,00   
    

   
* onder voorbehoud van drukfouten
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. autoracer; 7. achting (waardering); 12. honk-
balterm; 13. inhoudsopgave; 14. alstublieft (afk.); 15. inhouds-
maat (afk.); 17. dikke vette rook; 19. kledingstuk; 21. Voetbal
International (afk.); 22. armoedige woning; 24. bekende zee-
vis; 27. tennisterm; 28. betaalde sportman; 30. kooppoging;
31. machinepistool; 32. soort dans; 33. familielid; 35. Ameri-
kaanse gouden munt; 37. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 38. Afrikaanse handtrom; 41. bloeimaand;
42. materiaal voor autobanden; 44. berggeel; 46. rolprent; 47.
deel van fiets; 48. oprolbare duimstok; 49. geneesheer; 50.
kraaiachtige vogel; 52. homo sapiens; 54. tropische vrucht;
56. bierkraan; 58. heldendicht (spot); 61. lokspijs; 62. appel-
soort; 64. voorzetsel; 65. in mindering gebracht; 67. ogenblik;
68. roem; 70. spoorstaaf; 72. fijn (Bargoens); 73. Nederlandse
provincie; 76. ontkenning; 77. autokenteken IJsland; 78.
inwendig orgaan; 79. familielid; 81. Royal Navy (afk.); 82. ver-
frissing; 83. sprookjesfiguur; 84. lidwoord; 86. werkplek; 87.
rangtelwoord.

Verticaal 1. stuurruimte in een vliegtuig; 2. bijbelse stad; 3.
ongeschaafd; 4. bijbelse reus; 5. dicht oerwoud; 6. behaag-
ziek; 7. toestand van vervoering; 8. niet gekookt; 9. korte
regenval; 10. inkomstenbelasting (afk.); 11. Europeaan; 16.
oude lap; 18. laboratorium (afk.); 20. vogeleigenschap; 21.
huid (schil); 23. leidsel; 25. plaats in Noord-Holland; 26. hooi-
maand; 27. Zweeds automerk; 29. mannelijk beroep; 32.
beheerder van een internetsite; 34. tam; 36. lid van een oud
volk; 37. pulverig; 39. stadion van Ajax; 40. een boot aanleg-
gen; 42. geheel van kerkelijke gebruiken; 43. eenjarige koe;
45. kledingstuk; 46. familie (afk.); 51. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 53. vochtig; 54. kledingwinkel; 55. mid-
denstuk van een wiel; 56. ver (in samenst.); 57. landstreek in
Noord-Brabant; 59. land in Azië; 60. narigheid; 62. visetende
vogel; 63. waterlanders; 66. strijdpaard; 67. open plek in een
bos; 69. een zekere; 71. Europeaan; 73. Portugees levens-
lied; 74. brandkast; 75. meelmengsel; 78. vloerkleed; 80.
sprookjesfiguur; 82. bekende Nederlander (afk.); 85. de onbe-
kende (Lat. afk.).
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Door Ingeborg Baumann

Ze ontmoetten elkaar rond de 
Watersnoodramp van 1953 in 
Zeeland. Rienk de Jong studeerde in 
die tijd weg- en waterbouw op de 
HTS in Haarlem. Hij is geboren in 
Nederlands-Indië maar woont vanaf 
zijn tweede jaar in Santpoort. Hij 
vertelt op bijzonder levendige 
manier, terwijl Verwoort aan zijn 
lippen hangt: ,,De dijken waren alle-
maal zwaar beschadigd en die 
moesten van Rijkswaterstaat natuur-
lijk gerepareerd worden.’’ Tijdens een 
dansavondje in Burgh-Haamstede, ik 
zat lekker aan een citroentje met 
suiker, was het tijd voor de schrikkel-
dans. Dan mochten de meisjes de 
jongens vragen. Er kwam een meisje 
op me af met een heel lief gezichtje. 
,,Meneer mag ik deze dans van u?’’ 
Waarop ‘meneer’ onderkoeld 
antwoordde: ,,Is goed hoor.’’

Verkering
Elma was 18 en had nog nooit een 
vriendje gehad. Rienk was 21 en had 
een verkering van vier jaar achter de 
rug. Een man van de wereld dus. ,,Ik 
wilde het een beetje rustig aan doen 
maar drie weken later was het toch 
zover. Maar ja, zij woonde in Zeeland 
en ik hier. Je kon toentertijd niet 
onbeperkt bellen, dat kostte schatten 
met geld. We schreven dus elke dag 
brieven en dan deed ik de letters en 
woorden lekker ver uit elkaar. Dan 
leek het nog wat.’’ Soms zagen ze 
elkaar wel zes weken lang niet. Maar 
Elma zegt: ,,We hebben het gered, we 
trouwden in 1957 en onze oudste 
zoon is geboren in Scharendijke.’’

Zee in de buurt
Ze kregen drie kinderen, twee 
jongens en een meisje. Inmiddels 
hebben ze 11 kleinkinderen en 5 
achterkleinkinderen. Ze wonen in 
Santpoort vanaf 1960 en hebben hun 
heerlijke huis met prachtige tuin 
gebouwd zien worden. In die tijd 
konden ze ook kiezen voor een 
woning met garage maar dachten: 
,,Een auto krijgen we nooit.’’ Meneer 
de Jong was leraar op de vij�arige 
opleiding tot straatmaker in 
Amsterdam. ,,Ze zeiden dat ik gezag 
had en leiding kon geven dus hoewel 
ik ‘natte waterbouwer’ was heb ik die 
kans toen toch maar gepakt. Het 
waren soms deugnieten, die jongelui, 
maar het beviel me wel.’’ Op de vraag 
of het meisje uit Zeeland Santpoort 
wel leuk vond om naartoe te 
verhuizen zegt Elma: ,,Ik had de zee 
nog steeds op �etsafstand hier, dat 
vond ik belangrijk.’’ 

Ruimte geven 
En dan kunnen de verslaggever en 
de wethouder het niet laten en 
stellen de vraag der vragen aan het 
echtpaar. ,,Wat is het geheim van zo’n 
lang huwelijk?’’ Elma zegt zonder ook 
maar een moment te aarzelen: 
,,Geven en nemen en elkaar vrijlaten. 
Toen mijn man met de VUT ging zei 
ik meteen dat ik gewoon zou blijven 
tennissen en niet thuis zou blijven 
zitten.’’ En Rienk vult aan: ,,We zijn 
grootgebracht in een tijd dat een 
huwelijk permanent was.’’ Natuurlijk 
gaan al die jaren niet altijd over 
rozen, er was een tijd dat meneer de 
Jong operaties moest ondergaan en 
soms kwakkelde met zijn gezond-

heid. Maar ze kunnen samen ook 

heel erg genieten en maakten gewel-
dige reizen, bridgen samen, �etsen 
heel veel kilometers weg en zijn 
opvallend vitaal en heel leuk 
gezelschap. 

Vrolijk en gelukkig
Samen zeggen ze: ,,Het gaat allemaal 

veel te hard, we zien vrienden 
wegvallen en bedenken dan dat wij 
de volgende wel zouden kunnen zijn. 
Daarom moet je proberen elkaar 
vrolijk en gelukkig te maken. We 
zouden het allemaal zo weer over-
doen.’’ Elma: ,,Maar dit keer moet hij 
mij maar vragen!’’ 

Santpoort - Rienk en Elma de Jong - Flohil waren afgelopen 13 augustus 65 jaar getrouwd maar omdat ze toen 
vakantie vierden op Schouwen-Duivenland, waar Elma (87) oorspronkelijk vandaan komt, kwam wethouder 
Jeroen Verwoort in zijn functie als locoburgemeester afgelopen donderdag zijn felicitaties en een mooi boeket 
bloemen aanbieden. En dan komen, onder het smikkelen van de zelfgemaakte appeltaart, de verhalen los en de 
herinneringen boven. Want het is niet niets, 65 jaar. De wereld is veranderd. Een ding is hetzelfde gebleven: het 
lieve gezichtje van zijn vrouw waar Rienk (89) op een dansavondje voor viel. 

Het begon allemaal met een schrikkeldans

Het echtpaar de Jong zou het allemaal zo weer over doen. Foto: Ingeborg Baumann
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In 1985 had ik de vierde klas (heet nu groep 6). Een 
paar weken deden we een project (heet nu thema) 
over Schiphol en de geschiedenis van de luchtvaart. 
In die tijd, zonder internet, werd alles opgezocht in 
boeken die ik bij de bibliotheek leende. Kinderen 
zochten in groepjes naar allerlei informatie, over-
legden met elkaar en werkten samen. Er werd 
geschreven, gezocht, geknipt, geplakt, getekend, 
verscheurd en opnieuw begonnen. Éen en al bedrij-
vigheid en betrokkenheid. De Schipholkrant 
bestond nog, waaruit ook info werd gehaald. We 
verzamelden piepschuimschaaltjes die onder vlees-
waren zaten en maakten daar vliegtuigen van en 
hingen die op, evenals posters en tekeningen. 
Kortom, de klas ademde Schiphol en vliegtuig uit.

Ik bedacht om met de klas naar Schiphol te gaan om 
alles in het echt te bekijken. Schiphol gaf te kennen 
geen rondleidingen te doen. Ook ouders vingen bot. 
Intussen was er een fantastisch werkstuk klaar en kreeg 
ieder kind een exemplaar. Ik besloot toen zelf met de 
kinderen naar Schiphol te gaan om de vertrekhal, 
aankomsthal, balies, douane en noem maar op te 
bekijken. Ze schreven ook over vliegtuigen en ik vond 
dat we ook naar het Aviodome moesten, dat toen nog 
bij Schiphol was. Maar dat kostte geld. In die tijd had de 

Ouderraad een ‘oudekrantenpot’, opbrengst van het 
inzamelen van oude kranten. Hieruit konden excursies 
betaald worden. Na overleg met de Ouderraad kreeg ik 
geld voor het Aviodome. De kinderen maakten zelf, 
telefonisch, een afspraak met het Aviodome. Ouders 
waren bereid om ons met auto’s daarheen te 
vervoeren.
Buiten bekeken we de oude vliegtuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Binnen was een puzzeltocht en een 
cockpit, waar een jongen een simulatievlucht mocht 
doen, terwijl de anderen toekeken. Hij moest ook 
toestemming vragen om te landen, wat op het 
nippertje lukte.
Na a�oop parkeerden we de auto’s op de parking, voor 
Schiphol (is nu onmogelijk) en bekeken de kinderen in 
groepjes onder leiding van ouders de aankomsthal, 
vertrekhal en andere onderdelen die we op school 
ontdekt hadden. 

Bij British Airways kreeg een kind een bouwplaat van 
een vliegtuig. Spoedig had ieder kind zo’n bouwplaat. 
Die hebben we op school in elkaar gezet. Op de 
wandelpier zagen we de vliegtuigen stijgen en dalen. 
Voor we weer teruggingen kwam een meisje naar mij 
met een gebaksdoos, waarin één moorkop zat. Als 
dank. (Op school ‘zeurde’ ik altijd: ‘’Wie neemt nou eens 
een moorkop voor mij mee?”). Schiphol in een 
compleet andere tijd. Was dit een schoolreisje, een 
excursie of...’schoolcursie’? 

Een moorkop op Schiphol

Anita Sanders is geboren met een 
liefde voor muziek. Foto: aangeleverd

Santpoort - De in Haarlem geboren 
Anita Sanders zal 4 september 
aanstaande een speciaal optreden 
verzorgen in de Naaldkerk in Sant-
poort met onder andere ballads van 
Eva Cassidy en George Michael. De 
bijzondere combinatie van harp en 
gitaar plus de inspirerende songs 
maken dit een waardevol optreden 
dat al lovende kritieken kreeg eerder 
dit jaar.
Volgens zangeres Anita Sanders is 
muziek emotie en die emoties geeft 
ze de volle ruimte. Anita: ,,Ik ben 
geboren met liefde voor muziek. 
Muziek verbindt, maakt emoties los 
en is gewoon ‘fun’. Helemaal als de 
songs tijdloos zijn en een verhaal 
vertellen over de liefde en het leven.’’ 
Zij zal in de Naaldkerk ballads van 
Eva Cassedy en George Michael 
zingen. Ze vertolkt de tijdloze poëzie 
van Eva Cassidy: ‘I know you by Heart’ 
en ‘Fields of Gold’. Van George 
Michael komen songs als ‘Cowboys 
and Angels’ en ‘You’ve been Loved’ 

langs. Zij zegt: ,,Stuk voor stuk echte 
verhalen over de liefde en het leven. 
Herkenbaar, kwetsbaar en raak.’’ Als 
speciale toegift zal zij ‘Ken je mij’ van 
Trijntje Oosterhuis vertolken. Ze zal 
worden begeleid door harpiste 
Annelies Kole en gitarist Hans van 
Gelderen. Tijd: 14.00 uur. Kaartver-
koop voor 4 september: www.ticket-
kantoor.nl/shop 

Anita Sanders in de Naaldkerk

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Hanneke Schipper heeft voor de tweede keer een 
kabaaltje met dezelfde tekst geplaatst. Haar man vond 
31 juli jl. het bewuste kettinkje nadat hij boodschappen 
bij Albert Heijn had gedaan en richting Plein 1945 liep. 
Ter hoogte van Koster Brillen liep hij het plein op en 
daar waar ook de ko�erbakmarkten plaats vinden, zag 
hij het kettinkje liggen. Het slotje bleek stuk. Op de 
hanger staat een datum, waarvan het jaartal 1994 is. 
Daarom denkt Hanneke, dat het om de ketting van een 

moeder gaat. De naam klinkt wellicht wat buitenlands 
en bedoeld voor een meisje. ,,Maar dat wil niet alles 
zeggen natuurlijk!” aldus een vriendelijke Anneke. ,,Wat 
moet ik met dit kettinkje als niemand zich meldt? Ik 
heb het ook al op de gemeentepagina van Velsen 
geplaatst. Er zit een merkje op het slotje. Ik denk dat 
het van echt goud is. De emotionele waarde is waar-
schijnlijk voor degene van wie het was groter, dan het 
wat het goud waard is. Ik hoop dat er reactie komt!” 
Foto: Arita Immerzeel 

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

Gevonden:
Op Plein 1945 gouden kettinkje 
met hanger waar naam en 
datum op staat. Tel. 
06-51499714 

Santpoort - Zaterdag 3 september 
heeft Schaakclub Santpoort in het 
Polderhuis Velserbroek een schaaksi-
multaan georganiseerd. De simultaan 
wordt gegeven door Internationaal 
meester Tea Lanchava. 
Tea Lanchava is een Nederlandse 
FIDE grootmeester schaken bij de 
dames en Internationaal Meester. In 
juli 2012 werd ze Nederlands 
kampioen bij de dames, ze eindigde 
boven Zhaoqin Peng en Anne Haast. 
In juni 2018 werd Lanchava door de 
KNSB benoemd tot lid van verdienste. 
De in Georgië geboren Chess Queen 
is groot geworden door de Russische 

schaakschool. Ze heeft in haar 
schaakcarrière veel grote resultaten 
behaald zoals twee keer wereldkam-
pioen bij de meisjes tot en met 14 en 
16 jaar. Bij een simultaan neemt één 
speler, Tea dus, het op tegen meer-
dere tegenstanders tegelijkertijd. Een 
unieke kans om het op te nemen 
tegen de Nederlandse ‘Queens 
Gambit’ (naar de Net�ix-serie) en haar 
misschien wel verslaan. Tijd: Zaterdag 
3 september van 11.00 tot 14.00 uur. 
Adres:  Winkelcentrum Velserbroek, 
Galle Promenade 26.Inschrijven kan 
op: www.schaakclubsantpoort.nl/
simultaan/

Schaaksimultaan door 
internationaal meester

IJmuiden aan Zee - Zondagmiddag op een warme, zonovergoten Zuidpier stonden wandelaars en �etsers even adem-
loos stil, toen het 292 meter lange schip Maran Venture langs gleed. Het schip is een zogenaamde bulkcarrier en vaart 
onder de Griekse vlag. Er werd even getoeterd, maar of dat als groet bedoeld was? Er voeren ook twee zeilboten in de 
buurt. Het kon ook zijn dat zij gewaarschuwd werden uit de buurt te blijven. Tekst en foto: Arita Immerzeel

Reus bezoekt IJmuiden
IJmuiden - Na een pauze van twee 
maanden gaat komende vrijdag 26 
augustus het clubseizoen weer van 
start bij Damclub IJmuiden (DCIJ). In de 
tussentijd zaten de IJmuidenaren niet 
stil: ze waren namelijk aanwezig op het 
Havenfestival en de Santpoortse Feest-
week om na twee coronajaren weer 
contact te maken met de buitenwereld. 
Ook speelden zij een toernooi op Plein 
1945. DCIJ start het seizoen traditiege-
trouw met het Kerst de Jong toernooi, 
vernoemd naar de oud-voorzitter. De 
jeugd start om 19.00 uur in de Jan 
Campertschool in Driehuis. Daarna 
spelen de volwassenen van 20:00 tot 
22:30 uur. Vanwege de grote belang-
stelling bij bovengenoemde buitenac-
tiviteiten zal er een aparte groep zijn 
voor degenen die interesse hebben in 
dammen, maar nog niet in clubver-
band gespeeld hebben. Ook wordt 
onthuld wie de prijsvraag voor bezoe-
kers van de damkraam bij de Sant-
poortse feestweek gewonnen heeft. 

Cursus voor volwassenen
Omdat het met name voor volwas-
senen een grote stap is van een potje 
dammen naar een serieuze partij tegen 
opponenten die al jaren bij een club 
spelen, wordt vanaf september naast 
de jeugdtraining ook een vijfdelige 
cursus voor volwassenen aangeboden. 
Deze cursus start in september. Meer 
informatie is te vinden op de Faceboo-

kpagina van Damclub IJmuiden. 
Kans op promotie
Komend seizoen speelt DCIJ zowel op 
nationaal als provinciaal niveau team-
wedstrijden. Het eerste tiental komt uit 
in de nationale hoofdklasse A en treft 
elf teams uit de noordelijke provincies. 
De IJmuidenaren streven naar een 
plaats in de subtop met een stiekeme 
kans op promotie naar de ereklasse. 
Daarnaast is DCIJ een samenwerking 
aangegaan met de Haarlemse 
Damclub. Samen spelen zij met een 
team van gevorderde jeugdspelers en 
een paar begeleiders in de tweede 
klasse C. Verder gaat een jeugdteam op 
vrijdagavonden de strijd aan met een 
aantal jeugdteams uit Noord- en Zuid-
Holland en komt een seniorenteam uit 
in de Noord-Hollandse competitie.

Damclub IJmuiden focust op 
thuisdammers bij opening seizoen

DCIJ streeft stiekem naar de kans op 
promotie. Foto: aangeleverd








