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Velsen heet de bezoekers van de Dutch Grand Prix van harte welkom. Foto: aangeleverd

Velsen klaar voor Dutch Grand Prix
Velsen - Op 2, 3 en 4 september vindt de Formula 1 Heineken Dutch
Grand Prix plaats in Zandvoort. Elke dag worden hier minstens 105.000
bezoekers verwacht. Een deel daarvan komt uit of verblijft in de
gemeente Velsen en reist per fiets naar de stallingen in Bloemendaal aan
Zee.
De organisatie biedt reguliere bezoekers geen parkeergelegenheid meer
aan. Daarmee wordt de Dutch Grand
Prix het eerste autoloze F1-evenement
ter wereld. Om te stimuleren dat zo
veel mogelijk racefans de fiets pakken,
hebben gemeente Velsen en Citymarketing Velsen een speciale routekaart
gemaakt. De kaart is te downloaden
op www.ijmuiden.nl/wp-content/
uploads/2022/08/Citymarketing-Velsen-route-Dutch-GrandPrix-2022.pdf en ligt ook bij hotels,
campings en de toeristische
informatiepunten.
Fietsroute aangegeven met gele
borden
Vanaf de kruising Zeeweg/Minister
van Houtenlaan wordt de fietsroute
met gele borden aangegeven. Met
een normale fiets is het vanuit de
gemeente Velsen 40 tot 60 minuten
fietsen naar de stallingen in Bloemendaal aan Zee. Vanaf daar is het nog 20
minuten lopen naar de hoofdingang

van Circuit Zandvoort. Een gratis plek
reserveren kan via dutchgp.com/
vervoer. De stallingen in Bloemendaal
aan Zee heten Red Bull Ring (fietsen)
en Silverstone (bromfietsen/scooters).
Impuls lokale economie
De Dutch Grand Prix geeft een impuls
aan de lokale economie. ,,De hotels en
campings zitten zo goed als vol’’, aldus
wethouder Bram Diepstraten van
evenementen, toerisme en economie.
,,Een groot deel daarvan komt na
afloop van de racedag iets eten en
drinken in de gemeente Velsen. De
lokale horeca profiteert dus volop
mee, maar er zijn ook meerdere
MKB’ers die een bijdrage leveren aan
de Dutch Grand Prix. Dat is een goede
zaak.’’
Citymarketing Velsen heeft vlaggen
geplaatst om racefans welkom te
heten. ,,Wij gebruiken grote publieksevenementen als het Havenfestival,
LatinVillage en de Dutch Grand Prix
om IJmuiden en de gemeente Velsen

Velsen - Voormalig Telstar-speler Ron
de Roode is op 57-jarige leeftijd na een
kort ziekbed overleden. De aanvaller
met de karakteristieke blonde mat en
het vlassnorretje speelde van 1990 tot
1995 voor de Witte Leeuwen. In de
jaren negentig speelde hij onder
andere samen met de huidige OFCtrainer Pieter Mulders. ,,Hij was razendsnel en had een fantastische trap.”
Naast Telstar kwam hij nog uit voor FC
Den Haag en Willem II. Na zijn loopbaan trainde hij nog meerdere
amateurclubs.

te promoten als aantrekkelijke
bestemming’’, aldus citymarketeer
Friso Huizinga. ,,Door te laten zien wat
ze hier nog meer kunnen doen, willen
we festivalbezoekers verleiden nog
een keer terug te komen voor een
bezoek aan het strand, de haven of
een van de andere mooie en bijzondere plekken in Velsen.’’
Van start tot finish
Dinsdag 30 augustus organiseren
Techport, OV IJmond, Businessclub
Telstar en Citymarketing Velsen het
F1-seminar ‘Van start tot finish’ in het
BUKO Stadion van Telstar. Voormalig
Head of Event Operations Rob
Langenberg geeft een inkijkje in de
wereld achter de Dutch Grand Prix. Hij
vertelt onder meer over de logistieke
operatie en de reden waarom er
nauwelijks bezoekers met de auto
naar Zandvoort komen. Manager
Menno Bicker van BUKO vertelt over
de totstandkoming van de samenwerking met de DGP en hun rol als Event
Supplier. Ondernemers kunnen zich
gratis aanmelden via de website van
OV IJmond (F1-seminar Van start tot
finish – OV IJmond). Meer weten over
de Dutch Grand Prix? Kijk dan op
dutchgp.com.

INKOOP
INKOOP GOUD

48
34EURO
EUROPER
PER GRAM
VOOR
VOORUW
UWOUDE
OUDEGOUD
GOUD
VRAAGVRAAG
NAAR
ONZE
VOORWAARDEN
NAAR
ONZE
VOORWAARDEN

* Tevens
inkoopzilver
zilver (Altijd hoogste prijs)
*Tevens
inkoop

Lange
Nieuwstraat 401401
• 1971
GD IJmuiden
Lange
Nieuwstraat
* 1971
GD IJmuiden
Telefoon:0255
0255 - -5151
99 99
88 88
Telefoon:
Internet:www.amberjewels.nl
www.amberjewels.nl
Internet:
Breestraat 120
120 • •
1941
EM Beverwijk
Breestraat
1941
EM Beverwijk
Telefoon:0251
0251 - -2222
50 50
23 23
Telefoon:
Internet:www.renepost.nl
www.renepost.nl
Internet:

AmberJewels
BY RENE POST

Infopagina
14 0255

info@velsen.nl

velsen.nl

Mededelingen
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

gemeentevelsen

gemvelsen

gemeente_velsen

Eerste bijenhotel in Velsen
Afgelopen week is het eerste bijenhotel
in Velsen-Zuid geplaatst aan de Parkweg.
Hier kunnen bijen en insecten schuilen,
eitjes leggen, voedsel verzamelen en
overnachten. De gemeente hoopt op deze
manier de bijen een handje te helpen. Er
komen verdeeld over de woonkernen
12 bijenhotels.
Wethouder Marianne Steijn was aanwezig en
hielp mee om het eerste bijenhotel te installeren. “Dit initiatief helpt bij het beschermen
van bijen en bijdraagt aan de biodiversiteit.

Ik hoop dat dit initiatief Velsenaren inspireert om ook iets voor bijen te doen. Bijvoorbeeld met meer bloemen in de tuin of op het
balkon of het aanleggen van een groen dak.”
Imker Ad van Noord benadrukte nog dat het
op dit moment niet goed gaat met de bijenpopulatie in Nederland. De insecten hebben
door de verstening van steden en dorpen en
de intensieve landbouw steeds minder plek
om te leven. En dat naast dit soort initiatieven, is eigen initiatief inderdaad ook hard
nodig.

De bijenhotels zijn een initiatief van aannemer De Bie. Foto; Reinder Weidijk

Wat doet u bij een rioolverstopping?
Heeft u last van een verstopte rioolaansluiting op eigen grond of binnenhuis?
Zorg er dan voor dat u een betrouwbaar
ontstoppingsbedrijf inhuurt en voorkom daarmee een te hoge rekening. Betrouwbare ontstoppingsbedrijven zijn
aangesloten bij de branchevereniging
Techniek Nederland en staan op de website: www.technieknederland.nl.
Bevindt de verstopping zich op gemeentegrond? Vraag het ontstoppingsbedrijf dit te
documenteren en bel daarna de gemeente.

Hoe herkent u een betrouwbaar
ontstoppingsbedrijf?
Helaas zijn er in Velsen bedrijven actief die
te veel geld rekenen voor de werkzaamheden.
Maak altijd vooraf een afspraak hoe er betaald wordt en wat het bedrijf daarvoor doet.
Betaal per tijdseenheid en nooit voor de lengte van de ontstoppingsveer. Ook rekent een
betrouwbaar ontstoppingsbedrijf nooit geld
voor gebruikte materialen. Die kosten zijn
verwerkt in een uurtarief. Vertrouwt u het
niet? Neem dan contact op met de gemeente
Velsen.

Open monumentendag: Duurzaamheid
Velsen viert Open Monumentendag op
zaterdag 10 september 2022. Aansluitend op het landelijke thema staat deze
dag in het teken van duurzaamheid.
Ook monumentale panden moeten meegaan
met maatschappelijke ontwikkelingen en de
daarbij behorende opvattingen. Nu speelt
bijvoorbeeld de energietransitie een grote
rol. Dit roept nieuwe vraagstukken op.
Als een monument gerestaureerd moet worden, hoe kunnen we daar dan verduurzamingsmaatregelen toepassen? Kunnen we
zonnepanelen of isolatie aanbrengen op een
manier die het monumentale karakter niet
aantast?
Naar aanleiding van het thema heeft de gemeente Velsen de brochure ‘Duurzaam duurt
het langst!’ samengesteld. Deze is gratis af te
halen bij boekhandel Bredero in SantpoortNoord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden
en de bibliotheek in Velserbroek.
Activiteiten
Op zaterdag 10 september van 10.30 uur tot
12.30 uur kunt u de workshop ‘Monumenten
en duurzaamheid’ bijwonen.
Hierin wordt informatie over verduurzaming
van monumenten uitgewisseld. De bijeenkomst is in de Goede Herderzaal in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

U kunt aanmelden bij info@dorpvelsen.nl
o.v.v. bijeenkomst duurzaamheid.
Voor andere openstellingen en activiteiten
kunt u kijken op
www.openmonumentendag.nl.

Gast van de Raad
Politiek is spannend. Zeker als je weet
hoe het werkt. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad veel besluiten die directe invloed hebben op de
inwoners in Velsen. Maar hoe werkt dat
precies? Dat willen de raadsleden van
Velsen graag vertellen! Daarom nodigt
de gemeenteraad u uit om aanwezig te
zijn als Gast van de Raad. Ook groepen
zijn van harte welkom.
Praten met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden. Zij
kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de
gemeente
Daarna kunt u met de raadsleden van gedachten wisselen over allerhande zaken die
spelen in Velsen
Raadsvergadering
Daarna gaat u naar de raadsvergadering. Om
19.30 uur woont u de raadsvergadering bij op
de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens
mogelijke schorsingen is er gelegenheid om

vragen te stellen aan de raadsleden en na afloop van de vergadering kunt u ook andere
raadsleden spreken.
Als Gast van de Raad wordt u om 18.00 uur
door een griffiemedewerker ontvangen bij de
ingang aan Plein 1945 van het gemeentehuis.
In een vergaderzaal verwelkomen drie raadsleden u met een broodbuffet. Zij geven dan
uitleg over het raadswerk en het verloop van
de raadsvergadering.
Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen
Gast van de Raad worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in op de website: www.
velsen.nl/gastvanderaad.
De eerstvolgende raadsvergadering is op
donderdag 29 september. Na aanmelding
ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u
contact opnemen met de griffie: 0255 567502
of mailen naar griffie@velsen.nl
De gemeenteraad hoopt u te mogen begroeten in het gemeentehuis van Velsen.

Help ons onze teksten te verbeteren
We doen als gemeente ons best om in
duidelijke taal te schrijven. Toch leest
u vast weleens iets van ons waarvan u
denkt huh, wat bedoelt u?
Moet u de tekst soms wel 3 keer lezen of
vindt u hem veel te lang? Staan er moeilijke woorden in of veel te lange zinnen?
Laat het ons weten!
Sinds kort heeft gemeente Velsen een leOf
het nu om een brief, een bericht op de infopagina, een webtekst, een formulier of een
e-mail gaat, we horen graag wat beter kan.

Hoe kunt u deze teksten met ons delen?
- Via een e-mail: communicatie@velsen.nl.
- Afgeven aan de balie van het gemeentehuis.
Adres: Dudokplein 1 in IJmuiden
- Via de post: Gemeente Velsen, Afdeling
Communicatie, Antwoordnummer 19,
1970 VB IJmuiden.
Wat doen we met deze teksten?
We gaan in gesprek met de schrijver(s) of
met de afdeling. We geven hen verbetersuggesties voor de tekst. We gebruiken de tekst
als voorbeeld in onze schrijftrainingen.

Gemeente Velsen tekent de Direct Duidelijk Deal
Goede en inclusieve overheidsdienstverlening is (digi)toegankelijk, gebruiksvriendelijk
én
begrijpelijk.
Daarom tekent de gemeente donderdag
8 september, op de dag van de alfabetisering én in De week van lezen en schrijven, de Direct Duidelijk Deal. Dit is een
intentieverklaring om begrijpelijkere
taal te gebruiken in onder andere onze
brieven, mails en op onze website.

Het tekenen van de Direct Duidelijk Deal gebeurt in samenwerking met het lezerspanel
van gemeente Velsen, Gebruiker Centraal en
Bibliotheek Velsen.
Tijdens De week van lezen en schrijven
wordt aandacht gevraagd voor mensen die
moeite hebben met taal. Op deze dag kunt
u in de bibliotheek gratis meedoen met een
aantal activiteiten. Kijk voor meer info op
www.bibliotheekvelsen.nl

Aan de slag met lezerspanel
Gemeente Velsen vindt het belangrijk
om taal te gebruiken die iedereen begrijpt. Daarom herschrijven we onze
brieven. Dat hebben we gedaan voor
brieven over de Participatiewet en
nu zijn we bezig met brieven over de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Sinds kort heeft gemeente Velsen een lezerspanel; inwoners die onze herschreven
brieven lezen, laten met behulp van een vragenlijst laten weten of ze de brief goed begrijpen of niet. Daar zijn we heel blij mee! Want
we kunnen wel denken dat we begrijpelijk
schrijven, maar is dat ook zo? Op 8 september
komt een aantal leden van het lezerspanel
voor het eerst bijeen in de bieb om een brief
te beoordelen. Met hun tips maken we onze
brieven beter.

Het panel zal zes keer per jaar brieven van
ons lezen. Ook zijn we van plan om met herschreven brieven de buurt in te gaan om u om
uw mening te vragen.
Sinds kort heeft gemeente Velsen een lezerspanel. Vooraf aan het tekenen van de Direct
Duidelijk Deal
Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met
taal. De Bibliotheek Velsen en de gemeente
Velsen streven naar duidelijke taal in manier
waarop ze de Velsenaren informeren.
Op 8 september is de eerste bijeenkomst
van het burgerpanel in de Bibliotheek. Het
burgerpanel gaat brieven van de gemeente
toetsen op leesbaarheid. Daarnaast tekent de
gemeente de Direct Duidelijk Deal waarin ze
hun streven naar duidelijk taal kracht bij zetten. Op deze dag kun je in de Bibliotheek ook
meedoen met een aantal activiteiten.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Andromedastraat 6, bouwen erker
(voorgevel) (24/08/2022) 98753-2022
Velsen-Zuid
• Nabij Buitenhuizerweg 22, plaatsen
damwand (26/08/2022) 99536-2022
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen 2
dakkapellen (voorgevel) (26/08/2022)
99538-2022
Velsen-Noord
• Nabij Stratingplantsoen en Wijkerstraatweg, tijdelijk (9 maanden) plaatsen 2 reclameborden
(23/08/2022) 97907-2022
• VOB Kade Noordwijkermeerpolder, realiseren aanlegvoorziening
(24/08/2022) 98715-2022
Driehuis
• Lodewijk van Deyssellaan 4, plaatsen
zonnepanelen en warmtepomp (dak),
isoleren buitengevel (22-08-2022)
97772-2022
• Driehuizerkerkweg 123, kappen 24 bomen (22/08/2022) 97873-2022
• Driehuizerkerkweg 119, plaatsen dakramen (25/08/2022)
99114-2022(Rijksmonument)
Velserbroek
• H. Reptonstraat 4, bouwen van een
erker en luifel (24/08/2022) 987262022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Reigersbossenlaan 60-62, verbouwen
zorgcomplex (uitbreiden achterzijde,
verbouw intern, dakkapellen, buitengevel) (23/08/2022) 69031-2022
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), wijzigen voorgevel, splitsen bedrijfsunits
01 en 02 naar 4 units (23/08/2022)
67657-2022
• Kennemerstrand 500-778, verlengen
schanskorven, plaatsen wifimasten,
aanleggen leidingen (25/08/2022)
80101-2022
Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en
0014, plaatsen verdiepingsvloer
(22/08/2022) 68257-2022
Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik
naar wonen (25/08/2022) 81372-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• “Lierstraat 50, wijzigen constructie
(intern) (25/08/2022) 96442-2022
Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 19, bouwen aanleunwoning (25/08/2022) 90115-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ‘Rondje om de Engelmunduskerk’, 24

september van 10:00 tot 16:00 uur,
locatie: Kerkplein 1 (25/08/2022)
99082-2022
Velsen-Noord
• ‘GP Groot Egmond-Pier-Egmond’, 7
januari 2022 van 11:00 tot 16:00 uur,
locatie: Reyndersweg 1(25/08/2022)
99174-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Coffeeshop Scolo” Loggerstraat 13
IJmuiden (29-8-2022) 84309-2022

IJmuiden
• Heerenduinweg 45, bouwen tijdelijke (5 jaar) onderwijshuisvesting
(23/08/2022) 78651-2022
• Bakkerstraat 35, bouwen dakopbouw
(23/08/2022) 77481-2022
• Kompasstraat 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (25/08/2022) 93112-2022
Santpoort-Zuid
• Albert Glasstraat 1 kappen boom
(23/08/2022) 90136-2022
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 42, kappen boom (23/08/2022) 91254-2022
Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaamheden (verbeteren zwemwaterkwaliteit) (23/08/2022) 63568-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –uitgebreide procedure
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72 te IJmuiden, het
brandveilig gebruiken van een Buiten
Schoolse Opvang (BSO) (25/08/2022)
55812-2022

IJmuiden
• De Rijpstraat 15b, c en d, wijzigen en
vergroten 3 bedrijfsruimtes naar 3 woningen (25/08/2022) 13837-20222

Verleende exploitatievergunningen APV artikel 2:15

Verleend gedoogbesluit

IJmuiden
• ”Coffeeshop Scolo” Loggerstraat 13
IJmuiden (29-8-2022)84309-2022

Verleend Intrekkingsbesluit
Exploitatievergunning en
gedoogbesluit

IJmuiden
• Coffeeshop Scolo” Snelliusstraat 21a
IJmuiden (29-8-2022) 84309-2022
Treedt in werking na onherroepelijk
worden vergunning en gedoogbesluit
Coffeeshop Scolo Loggerstraat 13 IJmuiden
Een papieren versie van de bekendmakingen
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.

Maarten Redeker (links op de foto) zegt: ,,De kaartjes gaan hard, wees er snel bij.’’ Foto: aangeleverd

Laatste kaarten Summer Park Concerten in de verkoop
Velsen - De Summer Park avondconcerten op 9, 10 en 11 september van
hét culturele festival in Velsen, Summer Park Sessions, zijn bijna uitverkocht. De laatste kaarten zijn in de verkoop gegaan.
Maarten Redeker, organisator
Summer Park Sessions: ,,Overdag zijn
de optredens, de Kabouter Sessions
voor kinderen, workshops en de
culturele markt gratis toegankelijk.
Voor de Summer Park avondconcerten vanaf 20.00 uur heb je een
ticket nodig. We merken dat deze
kaarten de laatste weken erg hard
gaan, dus mocht je er nog bij willen
zijn, dan moet je snel zijn.”
De Summer Park Sessions is de offi-

ciële start van het culturele seizoen
en wordt om deze reden dan ook op
vrijdagavond 9 september geopend
door de nieuwe wethouder van
cultuur Sander Smeets. Maarten: ,,Op
elke avond zingen Velsense professionals als Rick Zwart, Lonneke Dort,
Mieke van der Hulst en Matthijs
Schelvis een avondvullend concert.
Ze worden begeleid door een liveband en een speciaal voor dit
concert gevormd ensemble en
zingen in een avondvullend

programma herkenbare hits en
prachtige liedjes. Iedere avond
worden zij ondersteund door een
andere gastartiest. Op vrijdag 9
september is dat Velsenaar, singersongwriter en winnares van de Grote
Prijs van Nederland; Fabiana
Dammers. Op zaterdag 10 september
is dat de Top van 15 van Velsen.
Gebaseerd op de TOP 2000 kon de
afgelopen maanden worden
gestemd op de favoriete songs van
Velsen. Welke songs de Top van 15
van Velsen hebben bereikt zie en
hoor je deze avond, uitgevoerd door
Alphenaar Muzieklessen IJmuiden.
En op zondag 11 september is de

gastartiest Velsenaar, kleinkunstenaar en cabaretier; Erik van
Muiswinkel.
Workshop Sessions
Speciaal voor die enthousiastelingen
die niet alleen willen genieten, maar
zelf ook mee willen doen, zijn er
verschillende culturele en sportieve
workshops. Wat dacht je van een
workshop fotografie, een bootieworkshop voor je billen en benen,
mee-doen-toneel of een cheerdance
workshop waarbij je leert dansen als
een echte Amerikaanse cheerleader.
En de allerkleinste kinderen kunnen
worden voorgelezen door Opa Jan of

lekker dansen met kleuterdans.
Kabouter Sessions
Ook voor de jongste bezoekers is er
van alles te beleven. Wat dacht je van
Kabouterwerpen, Vier (kabouters) op
een rij of het bekende Knapzaklopen? Neem vooral al je kaboutervriendjes mee en geniet van de OudHollandse spelletjes op de Kabouter
Sessions, hét kinderterrein op de
Summer Park Sessions. Doe mee met
het spiraalspel, misschien ben jij wel
de beste in het kabouter gatenspel of
paddenstoel ringwerpen en wie weet
maak jij de hoogste toren bij reuze
Jenga.

“minder restafval is echt
mogelijk.”

de goede
afvalscheider
wordt
beloond!

Jaarlijks produceren we in Nederland miljoenen kilo’s afval. Gelukkig
wordt steeds meer gerecycled tot nieuwe producten of grondstoﬀen.
Het afval dat we weggooien
in de restafvalbak gaat de
verbrandingsoven in. Dat afval
kunnen we dus niet meer
recyclen. En dat is zonde, want
een groot deel van dit afval
kan nog heel goed worden
hergebruikt in nieuwe producten.
Dit is ook een stuk duurzamer
en milieuvriendelijker dan het
verbranden van afval.

Maar een klein beetje
restafval
In Velsen zijn we goed op weg.
Jaarlijks hebben we al ruim
50 kilo restafval per persoon
minder dan een paar jaar

De HVC app helpt

geleden. Daar mogen we best
trots op zijn! Maar we willen
nog minder restafval, zodat we
meer waardevolle grondstoﬀen
overhouden voor recycling. Dat is
zeker mogelijk.
In het overzicht hieronder ziet
u dat het ingezamelde restafval
slechts voor een klein deel
écht restafval is. We kunnen
met elkaar dus veel meer afval
scheiden, want we gooien nu nog
veel waardevolle grondstoﬀen
weg. Daarom voeren we op
1 januari 2023 het recycle-tarief
in. Hiermee stimuleren we het
scheiden van afval en krijgt u zelf

Ik kan me goed voorstellen dat
het soms lastig is om afval goed
te scheiden. Mag die pizzadoos
nu wel of niet bij het papier? En
etensresten? Die horen natuurlijk
in de gft-bak. Want alleen dan
kan het worden verwerkt tot groen
gas en compost. Gelukkig biedt de
HVC afval-app uitkomst. Hier kunt
u precies vinden in welke bak
welk afval thuishoort. Download
de app en doe mee! Zo kunnen
we de verwerking van ons afval
duurzaam en betaalbaar houden.
invloed op de hoogte van uw
afvalstoﬀenheﬃng.

Sebastian Dinjens
Wethouder Afvalbeheer

wat zit er in het restafval van Velsen?
Hier kun je zien hoeveel
afval er in 2021 in Velsen
gemiddeld per persoon in de
restafvalbak terechtkwam.
Je ziet dat maar een klein
gedeelte écht restafval is.
Het overige afval bestaat uit
materialen die prima te zijn
hergebruiken als je het goed
scheidt en in de juiste bak
gooit. Uitzondering hierbij is
dat in sommige hoogbouwlocaties het plastic, blik en
drinkpakken ook bij het restafval mag. Dit wordt er dan
later uitgehaald.
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In totaal werd er
kilo jn huishoudelijk restafval
per persoon per jaar ingezameld. Dit bestond uit:
Gft + etensresten:

65 kilo

Papier + karton:

19 kilo

Plastic, blik + drinkpakken:

21 kilo

Glas:

8 kilo

Textiel:

12 kilo

Overig herbruikbaar:

31 kilo

Restafval:

50 kilo

(o.a. apparaten, harde kunststoffen, puin)

31-08-22 10:27

wat is het
Beter afval scheiden en
minder restafval overhouden;
goed voor het milieu én je
krijgt invloed op de hoogte
van de afvalstoﬀenheﬃng.
Dat is het recycle-tarief. Het is
een nieuwe manier van het

recycle-tarief?

berekenen van de afvalstoﬀenheﬃng. Ben je een goede
afvalscheider en heb je weinig
restafval? Dan betaal je ook
minder.
Met het recycle-tarief bestaat
de afvalstoﬀenheﬃng uit twee

delen; een vast en een variabel
deel. Met het variabele deel krijg
je invloed op de hoogte van de
afvalstoﬀenheﬃng. ls je afval
goed scheidt en weinig restafval
overhoudt, kan je de inzameling
van het restafval af en toe over-

slaan. De hoogte van het
variabele tarief hangt af van
het aantal keer dat je restafval
aanbiedt of de ondergrondse
container voor restafval
gebruikt.

variabel deel

Beter scheiden =
minder betalen!

vast deel

jaarlijks bepaald door
gemeenteraad

it atie n :
afvalstoﬀenheﬃng bestaat
uit een vast bedrag.

Bij het recycle-tarief bestaat de
afva sto enhe ng it de en:
een vast en een variabel deel.

it atie vanaf
:
De hoogte van het variabele deel
hangt af van hoe vaak je restafval aanbiedt.

afval scheiden hoort erbij.
ingezamelde materialen worden
waar mogelijk gerecycled. Dit
levert veel voordeel op; voor het
milieu en voor het recycle-tarief.

Melkpak, kippenbotjes, chipszak
of een driewieler zonder banden…
Je staat er soms mee in je handen
en vraagt je af; waar gooi ik dit nu
weg? Iedere dag gooien we per

persoon ongeveer 1,5 kilo weg.
Bijna de helft daarvan wordt gescheiden ingeleverd. We zijn dus
op de goede weg, maar het kan
nog beter.

Je helpt door thuis het afval goed
te scheiden. ‘Maar alles komt toch
op één hoop?’ Nee hoor echt niet!
Alles wat je gescheiden inlevert en
HVC ophaalt, blijft gescheiden. De

Door het afval goed te scheiden
krijg je dus invloed op de hoogte
van de afvalstoﬀenheﬃng. Het is
wel belangrijk dat het afval ook
echt goed gescheiden is. Als er
teveel verkeerde materialen in
de bak zitten, dan kunnen we dit
niet meer recyclen. Dan wordt het
alsnog met restafval verbrand.

Wat hoort waar? De HVC-app geeft antwoord!
Vraag jij je soms af waar het afval thuishoort? De afvalwijzer in de HVC-app geeft antwoord! Fotografeer of scan
een product en zie in welke bak het afval hoort. Handig toch? Ook zie je in één oogopslag wanneer het afval bij
jou in de straat wordt opgehaald. Vanaf januari 2023 zie je in de HVC-app ook direct hoeveel je kan besparen
op de afvalstoﬀenheﬃng. De app is hiervoor vernieuwd. Download de nieuwe app gratis in de App store of
Google Playstore.
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vragen & antwoorden over
het recycle-tarief.
Wat betekent het recycle-tarief? Wat worden de tarieven? En hoe kan ik afval scheiden als ik
in een ﬂat of appartement woon? Hieronder staat een aantal van deze veel gestelde vragen
en antwoorden. Op velsen.nl/recycle-tarief staan nog meer vragen met antwoorden over dit
onderwerp.
Wat is beter: bron- of nascheiding?

Wat worden de tarieven?

HVC vindt het belangrijk dat afval zoveel
mogelijk wordt hergebruikt. In het algemeen
levert thuis afval scheiden (bronscheiding)
de beste kwaliteit op voor recycling. In ﬂats
en binnensteden is het minder makkelijk
om afval thuis te scheiden. In het afval
van deze huishoudens zitten herbruikbare
materialen en restafval bij elkaar. Daar is
machinaal scheiden (nascheiding) van restafval een goede oplossing om plastic, blik
en drinkpakken tóch te kunnen recyclen.
Papier, glas en gft en etensresten kunnen
niet via nascheiding uit het restafval
worden gehaald en moeten sowieso
gescheiden worden ingezameld om
gerecycled te kunnen worden.

In november neemt de gemeenteraad een
beslissing over de hoogte van de afvalstoffenheﬃng en het variabele deel hiervan.
Dus het deel waar je invloed op hebt door
het aantal keren dat je de restafvalbak laat
legen of de ondergrondse container voor
restafval gebruikt.

Waarom zijn de tarieven nog
niet bekend?
De gemeenteraad stelt één keer per jaar
tegelijk alle gemeentelijke heﬃngen
en belastingen vast. Onroerend Zaak
Belasting (OZB), rioolheﬃng, afvalstoﬀenheﬃng en heﬃngen voor paspoorten,
rijbewijzen en bouwactiviteiten. Zo houdt
de gemeenteraad het overzicht.

Hoe kan je besparen op het
variabele deel?
Als je jouw restafvalbak minder vaak laat
legen of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaar
je op jouw afvalstoﬀenheﬃng. Dit kan
door goed te scheiden.

Ik woon in een ﬂat of appartement, hoe kan ik mijn afval
scheiden?
Bewoners van een ﬂat of appartement
(hoogbouw) hebben nog niet de mogelijkheid om al hun afval te scheiden. Naast
de bestaande containers voor restafval,
glas en papier en karton worden er
daarom ook speciale verzamelcontainers
voor gft en etensresten geplaatst. Plastic,
blik en drinkpakken mogen nog wel bij
het restafval. Met behulp van nascheiding
halen wij zoveel mogelijk plastic uit
het restafval om dit alsnog te kunnen
recyclen. Een uitzondering hierop is
Zeewijk waar wel verzamelcontainers voor
plastic, blik en drinkpakken staan.

Neemt het dumpen van afval toe?
Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten
waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. Gemeente Velsen gaat dit wel heel
goed in de gaten houden en er worden
handhavers ingezet. Bij dumpingen
proberen zij te achterhalen waar het afval
vandaan komt. De veroorzakers worden
aangesproken en kunnen een boete
verwachten.

wist je dat...
het groene gas dat we maken van 16 volle
gft-bakken genoeg is om een jaar lang
mee te koken?
Ook levert het nog eens ruim 380 kilo
compost op!

Wilt u exta tips over het
scheiden van afval?
Wie weet komt u binnenkort één van de
afvalcoaches van HVC tegen in uw straat.
Zij helpen u met welk afval in welke bak
thuishoort. Afvalcoach gemist?
Er staat ook veel informatie op
hvcgroep.nl/alles-over-afval-scheiden

Meer informatie?
Kijk op velsen.nl/recycle-tarief
VELSEN_RT_KRANTENSPREAD_265x390mm.indd 4
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COLUMN GGD KENNEMERLAND
VERSCHIJNT DONDERDAG

Een eerlijke vergoeding

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN,
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS,
VELSERBROEK, SANTPOORTNOORD EN SANTPOORT-ZUID

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe
vaccinatiecampagne en het (extra) benodigde personeel dat de GGD
daar voor nodig heeft. Ook in Kennemerland zijn we momenteel
weer mensen aan het werven zodat u straks weer op een van onze
locaties terecht kunt voor een nieuwe coronavaccinatie. Dat zijn
mensen die soms al eerder voor ons werkten tijdens de pandemie,
maar ook nieuwe gezichten.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Deze mensen krijgen bij de GGD een prima salaris betaald. Een te prima
salaris, zo meent een deel van het Nederlandse bedrijfsleven. De GGD zou
mensen ‘weglokken’ met een beloning die voor bijvoorbeeld de horeca
niet op te hoesten is. Hierbij wil ik even een lans breken voor de medewerkers van de GGD en benadrukken dat zij elke cent die ze krijgen,
verdienen. Ze verdienen het respect van de gehele bevolking voor het
werk dat ze de afgelopen twee jaar verzet hebben.
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Ruud Jansen en Olga Tolstova bij de opening van de nieuwe expositie.
Foto: aangeleverd

Opening expositie Olga Tolstova
druk bezocht
Santpoort - Ongeveer zestig bezoekers woonden zondagmiddag de
opening van de expositie van Olga Tolstova bij. In ontmoetingscentrum ’t
Brederode Huys toont ze 31 werken, te weten 9 landschappen/stadsgezichten en 22 portretten. Bevriend kunstenaar Ruud Jansen herkent in
het werk van Olga veel van haar persoonlijkheid: ,,De zachtheid van haar
karakter komt terug in de zachtheid van de materialen die ze gebruikt en
de warmte van haar werk is de warmte van haar persoonlijkheid’’, sprak
hij.
Door Raimond Bos
Ruud Jansen leerde Olga Tolstova
kennen bij de Haarlemse tekenclub
De Acht, waar de deelnemers wekelijks op donderdagavond een model
natekenen. Toen Olga besloot de
tekenclub te gaan verlaten, om te
gaan schilderen bij Sam de Jongh,
bleef ze bevriend met Ruud Jansen.
Hij was dan ook graag bereid om
tijdens de opening van haar nieuwe
expositie het woord te voeren. Hij
blikte terug op Olga’s start bij de
Haarlemse tekenclub: ,,Olga’s tekeningen werden net zo snel beter als
haar beheersing van de Nederlandse
taal.’’ Over het maken van portretten
in algemeen merkte hij op: ,,Al is een
portret nog zo goed getekend, als
het niet lijkt, dan is het mislukt.’’ Zelf

is Olga het meest trots op het werk
met de titel ‘Lachende vrouw’, dat ze
op basis van een levend model schilderde. ,,Iemand kan niet urenlang in
die lachende houding blijven staan.
Daarom is het moeilijk om iemand na
te tekenen met een natuurlijke lach.
Toch wilde ik geen foto gebruiken,
maar werken met een echt model. Ik
ben blij dat het zo goed gelukt is.’’ Is
ieder model altijd enthousiast over
het eindresultaat? ,,Nee, niet altijd.
Mannen vaak wel, maar bij vrouwen
is het lastiger. Hoe mooier de vrouw
is, hoe moeilijker ze het vaak vindt
om het eindresultaat te accepteren.’’
De expositie van Olga Tolstova is tot
2 oktober elke dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur te bezichtigen.
Bezichtiging is tevens op afspraak (06
21597751) mogelijk.

GGD medewerkers de bron- en contactonderzoekers die tijdens de eerste
piek een luisterend oor waren en hulp boden bij schrijnende gevallen.
Gevallen die zij zelf overigens emotioneel ook moesten verwerken. Het
waren de mensen die in dat enorme beschermende pak een test bij u
afnamen en die u later het verlossende vaccin toedienden. De afgelopen
twee jaar hebben zij te maken gehad met een ongekende werkdruk,
bedreigingen, intimidaties en verantwoordelijkheden die je bijna niet
kunt vragen van mensen die net
op de arbeidsmarkt starten. Allemaal om u en uw omgeving te
beschermen.
De afgelopen twee jaar heeft het
bedrijfsleven het zwaar gehad en
het is belangrijk dat we in de
toekomst beter kijken naar een
integrale aanpak om een crisis met
zijn allen zo goed mogelijk door te
komen. Maar afgeven op onze
organisatie hoort daar niet bij. Dus
hierbij nogmaals dank aan alle
toppers van onze GGD! Jullie
hebben elke verdiende cent
keihard verdiend en ik ben trots op
onze samenwerking.

Bert van de Velden (GGD GHOR).
Foto: aangeleverd

Andries Jonker in 2021 bij Telstar. Foto: Bos Media Services

Andries Jonker aangesteld als
bondscoach vrouwenvoetbal
Velsen - Andries Jonker is door de KNVB aangesteld als bondscoach van
de oranje leeuwinnen. De voormalig hoofdtrainer van Telstar tekende
een contract voor drie jaar. Bij de KNVB is Jonker geen onbekende, hij
nam al twee keer in dienst van de bond. Bovendien was hij in 2001 al
eens interim-bondscoach van het nationale vrouwenelftal.

Uw
hoortoestel
tot 30 september

€ 0,-*

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

Verander je leven met het juiste hoortoestel
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.

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

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

IJmuiden
Plein 1945 1
*Zie voorwaarden op onze website

In mei van dit jaar liet Andries Jonker
de directie van Telstar weten dat hij
niet zou ingaan op het aanbod om
zijn contract in Velsen te verlengen.
Hoewel hij het bij de witte leeuwen
altijd erg naar zijn zin gehad heeft,
maakte de trainer kenbaar hogerop
te willen. Telstar had hem graag nog
een tijdje als trainer voor de club
willen behouden, maar dat weigerde
hij. Een maand later presenteerde de
club Mike Snoei als zijn opvolger.
Afspraak Telstar
Tot 2021 was Sarina Wiegman bondscoach van het vrouwenvoetbalteam.
Na haar vertrek werd de toen

58-jarige Jonker ook al door de KNVB
benaderd. Hij ging toen niet in op
het aanbod, omdat hij afspraken met
Telstar had gemaakt tot het voorjaar
van 2022 en de club niet in de steek
wilde laten. Wiegmans opvolger
werd de Brit Mark Parsons, maar hij
werd binnen een jaar de laan uitgestuurd wegens tegenvallende resultaten. Door zijn vertrek bij Telstar was
Jonker nu per direct beschikbaar
voor de rol van bondscoach en dat
was een groot pluspunt. Enige haast
was geboden, want volgende week
spelen de oranje leeuwinnen al de
belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd
tegen IJsland.
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AGENDA
DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Uitvaartspreekuur van Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg, Frans
Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord,
11.00-12.00 uur. www.aliceloeters.nl

De Verhalenbank is een kleurrijk geheel geworden. Foto: aangeleverd

Onthulling van De Verhalenbank
Velserbroek - Wat een jaar geleden begon met een idee om samenhang te
creëren in Velserbroek na de coronalockdown, is uitgegroeid tot een
project waar veel bedrijven en vrijwilligers bij betrokken zijn geraakt.
Nadat gemeente Velsen z’n goedkeuring had gegeven en de betonnen
bank besteld had, kwam de vraag bij Ardy Blok op hoe er een prachtige
mozaïekbank van gemaakt kon worden.
Ardy had in eerste instantie geen ervaring met mozaïeken. Dankzij de Rotary
Club Velsen kwam zij in contact met
Annemarie Sybrandy, die een schat aan
ervaring mee bracht. Veel bedrijven en
fondsen heeft zij enthousiast kunnen
maken voor dit project. Gelukkig
kregen ze een prachtige werkplek bij
De Bie buitenwerk en grote donaties
van de Rotary Club Velsen, Tata Steel
fonds, het Postcodeloterij Buurtfonds
en van het VSB fonds. Ook dankzij kleinere donaties in geld of goederen van
bedrijven en bewoners van Velserbroek
is De Verhalenbank uitgegroeid tot een
prachtig kunstwerk.
Overwinningen
Er waren natuurlijk ook veel teleurstellingen te overwinnen. Het heeft
bijvoorbeeld lang geduurd voor er een
stichting was die het project wilde
ondersteunen en garant staan, dat was
uiteindelijk Stichting Squares, Dots and
Lines uit Haarlem. Om de financiën
rond te krijgen en vrijwilligers te
werven werd een informatieavond
gehouden waar slechts één bewoner
van Velserbroek kwam kijken en zich
aanmeldde als vrijwilliger.
Ardy Vertelt: ,,Dankzij veel lieve bewoners van Velserbroek en omgeving is
het gelukt om De Verhalenbank te

maken. Annemarie Sybrandy hielp zo
vaak ze kon met mozaïeken, gaf workshops en begeleidde de kinderen van
Basisschool de Beekvliet. Deze kinderen
van de Via Nova groep hebben niet
alleen geholpen door het ontwerp te
maken en na te denken over wat
samenhang voor hen betekent. Ze
hebben ook geholpen met mozaïeken.
Bewoners van Velserbroek leenden
krukjes aan ons en knipten dagenlang
mozaïeksteentjes doormidden. Er
waren vrijwilligers die wekelijks
kwamen helpen en anderen die een
enkele keer konden. Jong en oud deed
gezellig mee. Bezoekers van Stichting
Buiten Gewoon maakten de harten die
op De Verhalenbank geplaatst zijn.
Tonny, die de mozaïekbank van Haarlemmermeerliede maakte, gaf allerlei
tips en gaf materiaal te leen, waaronder
tandartshaakjes. Ik ben heel dankbaar
dat 60 bewoners van Velserbroek en
omstreken zich hebben ingezet voor
De Verhalenbank. Het is een stralend,
kleurrijk geheel geworden in drie en
een halve maand mozaïeken. ‘’
Op 14 september om 10.30 uur wordt
De Verhalenbank onthuld door burgemeester Frank Dales. Er is voor belangstellenden koffie en thee met wat
lekkers, verzorgd door Stichting Buiten
Gewoon.

Klaverjassen in Het Terras vanaf 1
september. Elke vrijdagmiddag
klaverjassen in Het Terras in Santpoort-Noord. Het begint om 13.30
uur. Leden Senioren Vereniging
Velsen en KBO betalen 2 euro; nietleden 3 euro. Zaal open om 13.00
uur.
In filmtheater Velsen om 14.00 uur:
‘A Star is born’, 17.00 uur ‘La La Land
(AL), 20.00 uur Elvis (12+) www.filmtheatervelsen.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. Voorafgaand 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 ticketverkoop verlopen via de website van
Hollands Collectief: https://www.
hollandscollectief.com/agenda
VRIJDAG 2 SEPTEMBER

In Filmtheater Velsen 0m 14.00 uur
de film Elvis (12+), 17.00 uur Moulin
Rouge! (12+), 20.00 The Greatest
Showman (9+) www.filmtheatervelsen.nl
ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Programma Filmtheater Velsen:
11.00 Frozen (6+), 14.00 Mamma
Mia (AL), 17.00 Mamma Mia! Here
We Go Again (AL), 20.00 Grease (6+).
www.filmtheatervelsen.nl

buitenplaats-beeckestijn.
Rondleiding door Het Museumhuis
en de tuinen van Buitenplaats Beeckestijn. De rondleiding begint om
11.00 uur en eindigt 12.45 uur.
Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.
Programma Filmtheater Velsen:
11.00 Singin’ In The Rain (AL), 14.00
Elvis (12+), 17.15 Ja Zuster, Nee
Zuster (AL), 20.00 Les Misérables
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Brederode verhalenweekend op de
Ruïne van Brederode. Zie zaterdag 3
september.
Open Dag, borrel en Formule 1 bij
Koel! Tussen 10:00 uur en 14:00 uur
is de Open Dag. Je kunt er alles te
weten komen over het komende
seizoen, meedoen met workshops,
kennismaken met docenten en leerlingen of een instrument uitproberen. Aansluitend is er vanaf 14:00
een feestelijke borrel. Vanaf 15:00
uur is de Formule 1 Grand Prix van
Zandvoort te volgen op groot
scherm. De bar is open, toegang is
gratis! Driehuizerkerkweg 34A in
Driehuis. www.bijkoel.nl.
MAANDAG 5 SEPTEMBER

Puzzelruilbeurs in Seniorencentrum
Zeewijk, Zeewijkplein 260, 10.0012.00 uur.
DINSDAG 6 SEPTEMBER

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 seniorencentrum 260 Zeewijkplein. Informatie:
iej.bakker@zorgbalans.nl of
023-8910503.
Rummikub in De Hofstede Velserbroek, Dinsdag 6 september wordt
de maandelijkse rummikubdrive
weer gestart. Er wordt gespeeld in
wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek van 13:30 uur tot +/- 16:30
uur.
WOENSDAG 7 SEPTEMBER

Het badmintonseizoen bij BC IJmond is weer begonnen. Foto: aangeleverd

Badmintonseizoen weer gestart
IJmuiden - Na een lange warme
zomer is het badmintonseizoen weer
begonnen! De sporters stonden te
popelen om te gaan beginnen en
daarna een lekker verkoelend
drankje in het Sportcafé te
gebruiken.
In voorbereiding op het nieuwe
competitieseizoen is de training
reeds gestart. BC IJmond speelt mee
in de 5e, 6e en 7e divisie. Er is weer
ruimte voor nieuwe leden en daarom
een speciale actie voor geïnteres-

seerden, zij mogen 10 keer komen
spelen voor slechts 25 euro. Ben je
enthousiast geworden en wil je lid
worden dan ligt er een gratis racket
klaar. Badmintonclub IJmond speelt
op dinsdag- en donderdagavond
vanaf 20.00 uur in sporthal IJmuidenOost. Er zijn zowel recreanten als
competitiespelers actief.
Bel voor meer informatie met
06-48484939 of kijk op de website,
www.bc-ijmond.nl.

Brederode verhalenweekend op de
Ruïne van Brederode. Aanvang:
11.30 uur. Vanaf dat moment start
elk half uur een verhaal ergens op
de Ruïne. Het laatste verhaal start
om 16.00 uur. De entree bedraagt
voor volwassenen (12+) 8 euro, voor
4 t/m 11 jr. 6 euro. 0 t/m 3 jr. gratis.
Voor meer informatie zie: www.
ruinevanbrederode.nl. Foto:
aangeleverd

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de
Industriestraat 66 in IJmuiden open
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten
bate van activiteiten en evenementen voor gehandicapten en
ouderen in Velsen.

Boerderij Zorgvrij: Zeezout Festival
een progressief muziekfestival voor
de liefhebber. Locatie: Tuinen van
West Informatie: http://www.
zeezout.info/zeezout-festival/

Van 8 tot en met 14 september is de
week van lezen en schrijven in de
Bibliotheek IJmuiden op het Dudokplein. Van 13.00 tot 14.00 leuke
liedjes zingen, goed om de taal te
leren. Om 15.00 uur kun je meewandelen met een taalwandeling vanaf
het Dudokplein.

ZONDAG 4 SEPTEMBER

Publieksdag op Forteiland IJmuiden.
Zie www.forteilandijmuiden.com
voor meer informatie.
Rondleiding door Het Museumhuis
en de tuinen van Buitenplaats Beeckestijn. De rondleiding begint om
11.00 uur en eindigt 12.45 uur.
Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/

Trekvogels in Florians Vogelhoek in
het Pieter Vermeulen Museum van
14.00 tot 15.30 uur.
DONDERDAG 8 SEPTEMBER

Informatiebijeenkomst Leesclub
Literatuur In de bibliotheek Velserbroek. Aanvang: 14.00 uur. Maan
Bastion 476. Nieuwe leden van harte
welkom.
EXPOSITIES

Het Zee- en Havenmuseum is weer

open op zaterdag-, zondag- en
woensdagmiddag. Zaterdag 3
september maritieme fotoruilbeurs
van 13.00 tot 17.00 uur. Ruilbeurs
van foto’s van iedere tak van de
scheepvaart. De ruilbeurs is gratis na
betaling van entree (museumkaart
en vrijkaart geldig).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 Escaperoomspel voor kinderen. www.hoogovensmuseum.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.bunkermuseum.nl.
Recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (tot en
met december): leer meer over de
koe. Tot 9 oktober is er de schilderijen expositie De drie kwasten’. De
drie kwasten brengen positieve
kleurrijke schilderijen’. Drie amateurschilders uit Velserbroek ontmoetten
elkaar bij de schilderlessen die ze
onafhankelijk van elkaar bij dezelfde
kunstenaar namen. Wats zij gemeen
hebben is de positieve manier om in
het leven te staan en dat zie je terug
in de schilderijen. Caroline Vreeken,
Agnes de Jonge en Monique van
den Haak. Kijk voor het complete
overzicht op: www.spaarnwoude.nl.
Cursisten van Marcella van Zanten
exposeren in de bibliotheek van
IJmuiden met werken uit de cursus
‘Vrij Schilderen’ en ‘Model Portret
tekenen en schilderen. Openingstijden op www.bibliotheekvelsen.nl.
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.
Kunstenaars Collectief Velsen exposeert in Raadhuis voor de kunst van
4 tot en met 25 september 2022.
Met onder andere werken van Kees
Kalkman, Afke Spaargaren, Dakmar
Scholten, Winnie Meijer, keramiste
en Renske Tara. Officiele opening op
Monumentendag 10 september
door wethouder Sander Smeets. .
Raadhuis voor de Kunst , Torenstraat
7, 1981BC Velsen Zuid. Toegang
gratis. http://www.raadhuisvoordekunst.nl/

14 NIEUWS

inderegio.nl • 1 september 2022

Dik verdiende duim voor Sem
IJmuiden - Elke donderdag valt bij ruim 30.000 huizen verspreid door
heel Velsen de Jutter/de Hofgeest op de mat. Het huis-aan-huis nieuwsblad met lokaal nieuws, interviews, gemeenteberichten, mooie foto’s, de
agenda en alles wat er gaande is in onze regio. Door weer en wind
proberen de bezorgers op tijd en netjes de krant in de brievenbus te
stoppen. En daar verdienen ze een dikke duim voor! We zetten daarom
elke week zo’n bezorger in het zonnetje. Deze week Sem Keur én zijn
moeder Marina.
Door Ingeborg Baumann

Een lezing over de bunkers en hun geschiedenis op Forteiland. Foto : aangeleverd

Lezing en rondleiding Duitse
sporen uit WO 2 op Forteiland
IJmuiden - Aanstaande zondag, de
eerste van de maand, is er weer open
dag op Forteiland IJmuiden. Dit keer
vindt er een speciale editie op de
zogenaamde Publieksdag plaats.
Voor de liefhebbers is er zondag 4
september een lezing te volgen over
de bunkers en andere Duitse sporen
op het unieke eiland tussen de
pieren.
Marcel Notenboom en Ron Bakker,
beiden bunkerdeskundigen, zullen
om 11 uur een lezing geven over de
bunkers en hun geschiedenis en
aansluitend voor de belangstellenden een bunkertour verzorgen
over het eiland. De meeuwen en hun
kroost zijn inmiddels uitgevlogen
dus een en ander kan veilig verlopen.
Voor de lezing plus bunkertour

worden overigens geen extra kosten
in rekening gebracht. Wel dient men
een ticket te kopen via www.ijmuidenserondvaart.nl en bij aankomst
op het eiland aan te geven, dat men
voor de bunkertour komt. Naar
verwachting zal deze bijzondere
lezing plus rondleiding veel bezoekers trekken, dus koop op tijd uw
kaarten à 14 euro 50. De bunkertour
zal omstreeks 15.00 uur afgerond
zijn. Naar eigen keuze varen deelnemers dan 15.15 uur of 17.25 uur met
motorschip Emma weer terug naar
de Kop van de Haven. Bezoekers van
Forteiland IJmuiden wordt aangeraden om goed schoeisel, een warm
vest en een eigen lunchpakket mee
te nemen. Meer informatie: www.
ijmuidenserondvaart.nl

THUIS IN SANTPOORT
Een huis met historie

Sem (16) zit op het Tendercollege,
gaat naar het vijfde leerjaar en zijn
mentor heeft gezegd dat hij het
eindexamen dit jaar vast en zeker
gaat halen. Hij bezorgt de Jutter al
drie jaar, dit wordt het vierde jaar.
,,Ik heb al drie keer met de eindejaarwenskaartjes gelopen. Daar
haal je lekker wat geld mee op,
hoewel het verschilt per wijk. Ik
loop de wijk rond de Willemsbeekweg en dat is een wijkje met
gezellige mensen. Hier een blikje
drinken, daar een glaasje water als
het warm is, soms zelfs een ijsje en
er woont een heel lieve oudere
dame die altijd een reep chocolade
heeft klaarliggen en met wie ik dan
even lekker klets.’’
Slow motion
Zijn moeder Marina loopt op Sem’s
naam de wijk rond de Lange
Nieuwstraat. ,,Sem doet wat langer
over zijn wijk maar dat is een tiener
natuurlijk. Dat gaat in slow motion
met oordopjes in. Ik ben in een half
uurtje klaar, die flats gaan lekker
snel natuurlijk. Bij de winkels ga ik

even naar binnen, even hoi zeggen
en dan weer weg. Ik weet hoeveel
kranten ik over ga houden dus als
mensen me aanhouden op straat,
en dat doen ze, om te vragen of ze
een krant mogen hebben dan kan
ik ze blij maken. Want iedereen is
toch wel gek op dat krantje!’’

Leuk extraatje
Sem:,, Het is een leuk extraatje, ik
raad het ook zeker aan.’’ Zijn
moeder vult aan:,, Je bent er even
uit, je hebt een loopje. Ook leuk om
te doen na je pensioen trouwens. Je
kunt het doen in je eigen tempo en
er een lekkere wandeling van
maken want bewegen is goed voor
iedereen.’’ Ook zin om bezorger van
de Jutter/de Hofgeest te worden en
wil je meer weten? Bel tijdens
kantooruren tel: 0251-674433 en
vraag naar Marco of Rogier van
Verspreidnet. Of kijk op: https://
www.verspreidnet.nl/
aanmelden-als-bezorger/

Sem en zijn moeder lopen een gezellige wijk in IJmuiden. Foto: Ingeborg Baumann

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden
met Stichting BuitenGewoon
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 Velserbroek en IJmuiden.

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 uur tot 15.00 uur en op
donderdagen van 9.00 tot 13.00
geopend. De lunch is inbegrepen. In
Velserbroek (locatie Galle Promenade) kun je dagelijks van 9.00 tot
17.00 de handen uit de mouwen
steken. Ook hier krijg je een lekkere
lunch.

De woning aan het begin van de Duinweg of Duivelslaan is gebouwd in
1903. Santpoort Station, zoals Santpoort-Zuid destijds genoemd werd,
kreeg hiermee een echt hulppostkantoor met wachtlokaal. In hetzelfde
pand aan de Duinweg nr. 2 kwam ook een woonhuis voor de postmeester. Vóór die tijd was er een hulppostkantoor gevestigd in een
groentezaak aan de Jan Gijzenvaart.
Blijkbaar was er al snel na de ingebruikname van het hulppostkantoor de
behoefte aan iets groters want in 1912 werd een veel groter postkantoor
aan de Vinkenbaan geopend.
Daarna heeft het huis verschillende bestemmingen gehad. In de Tweede
Wereldoorlog was er de tabakswinkel van de dames Rutte in gevestigd.
Maar achter de onverdachte etalage van deze sigarenzaak ging iets
anders schuil: een commandopost van het verzet. Van hieruit werden
verschillende acties werden ondernomen. Ook was er een wapen- en
voedseldepot.
Na de oorlog kwam de woning annex winkel in rustiger vaarwater. Het
verhaal gaat dat het nog een tijdlang dependance was van een bejaardenhuis verderop in de straat.
Nu is het een woonhuis dat nagenoeg teruggebracht is naar het oude
ontwerp. Ook de raamluiken, die lange tijd verdwenen waren, zijn weer
teruggeplaatst.
Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Maandrooster
Week 34 Tuin onderhoud en kas
afbouwen. Week 35 Themadag:
Thee-/kruidenmengsels maken.
Week 36 Themadag: Jam maken.
Week 37 Themadag: Koken met
oogst.
Zelf groente en fruit verbouwen of een praatje maken in de zon in de tuinen van
Stichting BuitenGewoon. Foto: aangeleverd

Aan de slag met de natuur, of je nu
groene vingers hebt 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

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.

Cursus vaarbewijs van start
Regio - Het was een genoegen op
het water deze zomer. Veel mensen
zochten bij de warmte verkoeling op
het ruime sop.
En werd het echt te heet dan kon je
gewoon even overboord springen.
Maar misschien heeft u zich deze
zomer ook af en toe minder prettig

gevoeld op het water. Voelde u zich
onzeker over de vaarregels en over
bepaalde situaties. Heeft u er wel
eens over gedacht om uw vaarbewijs
te gaan halen? Dat geeft u meer
ontspanning en zelfvertrouwen op
het water en het is nog leuk en interessant ook. Iedereen die nu ook

voor veilig en verantwoord wil gaan
zou het vaarbewijs moeten halen.
Dat kan in Haarlem in zeven avonden
met aansluitend het examen bij het
CBR. Dit najaar start weer een cursus.
Kun je volgend jaar extra genieten
op het water. Kijk op: www.vaarbewijshaarlem.nl.
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Leesclub literatuur zoekt leden
Velserbroek - Samen over boeken
praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt
een boek met andere ogen en
ontdekt nieuwe dingen. Bovendien
ontmoet je leuke mensen.
Een leesclub in Velserbroek verwelkomt graag nieuwe leden. De groep
komt op donderdagmiddag bij
elkaar in de Bibliotheek Velserbroek.
In het komend seizoen is gekozen
voor zeven boeken die worden
gelezen en besproken aan de hand
van leeswijzers met discussievragen
die het gesprek meerwaarde geven:
‘Branduren’ van Cobi Baars, ‘Het
moois dat we delen’ van Ish Hamou,
‘Zwarte Schuur’ van Oek de Jong,
‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro,

De Vissershaven met bijna
alles wat typisch IJmuiden is
IJmuiden - de Vissershaven afgelopen zaterdagmorgen in het zonnetje met een donkere lucht boven zee, gezien vanaf
de Halkade. We zien een aantal typisch IJmuider elementen, zoals viskotters, meeuwen (rechts vooraan), de vuurtoren,
de clipper Stad Amsterdam, de MPI Resolution (offshore) en de Orange Spirit, een reefer met diepgevroren vis, aan de
kade voor de diepvriespakhuizen van Lineage aan de Trawlerkade. Foto en tekst: Erik Baalbergen

Geslaagd seminar over
mobiliteit Dutch Grand Prix
Regio - De Formule 1 is terug in onze regio. Komend weekend worden
dagelijks minstens 105.000 bezoekers verwacht in Zandvoort. In aanloop
vond in het BUKO Stadion een seminar plaats over transport, logistiek en
mobiliteit. Daar kwamen zo’n 100 ondernemers en geïnteresseerden op
af.

Henk van der Valk vervoert onder andere coureurs met een helikopter.
Foto: Reinder Weidijk

Na de opening door wethouder én
F1-liefhebber Jeroen Verwoort gaf
voormalig Head of Event Operations
Rob Langenberg een inkijkje in de
wereld achter de Formule 1.
Hij vertelde onder meer over de
enorme logistieke operatie. ,,Wij
hebben altijd geloofd dat het wél kon.
Zo hebben we iedereen die binnen
een straal van een paar kilometer

woont opgeroepen lopend naar het
circuit te komen. We hadden capaciteit voor 40.000 fietsen, de NS heeft
12 treinen per uur ingezet waardoor
ze 27.000 passagiers per dag konden
vervoeren en er was een speciale
lijnbus van station Haarlem naar het
circuit.”
BUKO is naast stadionsponsor van
Telstar ook Event Supplier van de DGP.

voor een indruk gerust alvast op
https://bordjevol.nl/. De workshop
wordt aangeboden in twee varianten,
namelijk een tweedaagse én een
eendaagse. De inhoud van beiden is
gelijk, maar tijdens de tweedaagse
nemen we iets meer de tijd. De tweedaagse cursus is op maandagmiddag
12 en 19 september van 13.30 uur tot
15.30 uur. Locatie: Zalencentrum
Velserduin, Velserduinplein 3,

Restjes opmaken in de laatste
weken tentoonstelling ‘Dino’s’
Driehuis - In de laatste weken van de
tentoonstelling Dino’s kunnen
bezoekers aan de tentoonstelling
voor 1 euro knutselen in het Pieter
Vermeulen Museum te Driehuis. Er
wordt tijdens een bezoek veel
geknutseld in het museum en het is
zonde om met een voorraad te
blijven zitten. De pakketjes zijn te

koop bij de balie en alleen om te
knutselen in het museum. Dus niet
als meeneempakket. De aanbieding
is geldig tot en met 18 september,
zolang de voorraad strekt. Een
entreebewijs voor het museum is te
boeken op de website www.pietervermeulenmuseum.nl op de knop
‘Tickets’.

Regiomanager Menno: ,,Bij het maken
van de plannen hebben we te maken
met bezoekersstromen naar een
complexe locatie met maar twee
aanvoerwegen. Vanaf donderdag is
Zandvoort eigenlijk op slot en
hebben we tot zondagavond samen
met de Dutch Grand Prix de regie over
de verkeersstromen.”
Lokale ondernemers
Aan het eind kwamen lokale ondernemers aan het woord. Henk van der
Valk levert een bijdrage aan een tijdelijke heliport in Velsen waarmee hij de
organisatie ontlast in het vervoer van
onder andere coureurs. Jeffrey Lagerweij is directeur van IC Europe uit
IJmuiden. Zijn bedrijf heeft gewerkt
aan ruim 60.000 van de 90.000 tijdelijke zitplaatsen op het circuit. Citymarketeer Friso Huizinga sloot af met
de positieve impact van de F1 op de
gemeente Velsen. ,,Wij willen bezoekers van de DGP verleiden terug te
komen naar IJmuiden en de
gemeente Velsen. Deze week doen
we dat door hotels en campings te
voorzien van speciale (fiets)routekaarten met toeristische informatie,
door vlaggen neer te zetten en door
de route naar Bloemendaal te voorzien van borden.’’

Centrum Mantelzorg Socius
organiseert workshop ‘Bordje vol’
IJmuiden - Er zijn nog enkele plaatsen
vrij bij de workshop van Centrum
Mantelzorg Socius ‘Bordje vol’.
Hoeveel taken liggen er op jouw
mantelzorgbordje en welke gaan er af?
Met behulp van de praktische
methode ‘Bordje vol’ ga je daarmee
aan de slag. Door inzicht en duidelijkheid te verkrijgen in jouw zorgtaken
kom je tot inspiratie en een eerste stap
in ontlasting van jouw situatie. Kijk

‘De terugkeer’ van Esther Gerritsen,
‘Lentetuin’ van Tomoka Shibasakiu en
‘Raam, Sleutel’ van Robbert Welagen.
De boeken zijn gekozen uit door
deskundigen opgestelde boekenlijsten van de landelijke leescluborganisatie Senia. Zie www.senia.nl
voor meer informatie.
Is uw belangstelling gewekt en wilt u
meer weten? Daarvoor kunt u terecht
bij de contactpersoon van de leesgroep, C. Wolff via e-mail cwolff2@
hotmail.com.
Op donderdagmiddag 8 september
om 14.00 uur is er een informatiebijeenkomst in de Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 476, 1991 RH
Velserbroek.

IJmuiden. De cursus van een dag is op
donderdagavond 22 september van
19.00 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis
Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Aan de bijeenkomst(en)
zijn geen kosten verbonden, maar er is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven tot en met 7 september
via telefoonnummer 088 - 88 76 900
(9.00 tot 13.00 uur) of via infomantelzorg@socius-md.nl

Floris brengt vakmanschap, gezelligheid en lekkere maaltijden met zich mee.
Foto: aangeleverd.

18-jarige Floris wordt medeeigenaar van De Volendammer
IJmuiden - Floris Galjaart is afgelopen maand juli 18 jaar geworden.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zich voor een derde ingekocht bij
viswinkel De Volendammer Molenaar.
Floris was daar als sinds twee jaar
werkzaam en dit tot volle tevredenheid van Henk en Kyle. Dus is er
gezamenlijk besloten om samen de
viswinkel voort te zetten. Floris
brengt de ervaring mee die heeft
opgedaan op zijn koksopleiding en
zal zich vooral inzetten om de kant
en klare maaltijden en steeds wisselende maaltijden te bereiden.
Vrolijk gezicht
Floris komt uit Driehuis en heeft zich
in die twee jaar ontwikkeld als het
vrolijke gezicht van de zaak. Hij staat
dagelijks voor iedereen klaar met een
mooie verhalen én zijn inmiddels
opgedane kennis en grote liefde voor
het vak. De Volendammer in de
Cepheusstraat, waar de zaak als sinds
1961 zetelt, heeft zich de laatste tijd
enorm ontwikkeld en die groei zet

zich voort. ,,Met Floris erbij kunnen
we de volgende stappen gaan
nemen’’, aldus de trotse Henk en Kyle.
Beiden zijn dus zeer ingenomen met
het feit dat Floris erbij is gekomen, de
drie mannen zitten op een lijn als het
gaat om werkethiek, humor en gezelligheid. ,,We zien een heel mooie
toekomst voor ons waarin we de
zaak nog verder gaan uitbreiden.
Om te vieren dat Floris zich sinds 1
augustus zich ingekocht heeft, zijn er
de hele maand september verschillende aanbiedingen. De advertentie
elders in deze editie bevat zes
coupons waarmee de gehele maand
diverse leuke aanbiedingen te halen
zijn tegen inlevering van die
coupons. https://devolendammer.nl/
Cepheusstraat 29, IJmuiden.
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Conny Braam opent culturele
seizoen van Het Terras
Santpoort - Dorpshuis Het Terras opent op donderdag 29 september om
20:00 uur het culturele seizoen. Niemand minder dan Conny Braam uit
IJmuiden zal deze avond vertellen over de geschiedenis van het Noordzeekanaal. Dat doet zij aan de hand van haar boek ‘De woede van
Abraham’.

Voor de tweede keer op rij is Stormvogels winnaar geworden van het Zeehaven Zilveren Trawler Toernooi. Foto: aangeleverd

Stormvogels opnieuw winnaar van
Zeehaven Zilveren Trawler Toernooi
IJmuiden - Voor de tweede keer op rij is Stormvogels winnaar geworden
van haar eigen georganiseerde Zeehaven Zilveren Trawler Toernooi,
gesponsord door Zeehaven IJmuiden N.V., Cornelis Vrolijk B.V. en Swanlake Consultants.
Stormvogels had de eerste wedstrijd
een combinatie van Velsen tegenover zich en gezien de uitslag van
4-0 had het elftal van trainer Patrick
Krop totaal geen moeite met zijn
tegenstander. Uit een corner
opende José Leone de score met
een kopbal; Mick Dubbelaar zorgde
voor de 2-0; uit een vrije schop van
Danny Blok, weer op het oude nest,
werd de marge drie doelpunten en
na een goede actie bepaalde Auoue
Koridon, samen met zijn broer Jan

deel uitmakend van de Stormvogelsselectie,de eindstand op 4-0.
Omdat IJmuiden het duel tegen VSV
za. met 4-1 had gewonnen, werd het
team van trainer Brian Tevreden de
opponent van Stormvogels in de
finale. IJmuiden gaf dapper partij en
halverwege de tweede helft wist
Stormvogels het enige doelpunt van
dit duel te scoren: uit een assist van
Brian Ezeoke wist Milan van Essen
tegen zijn oude club de eindstand
op 1-0 te bepalen. Velsen wist

beslag te leggen op de derde plaats
door VSV met 4-1 te verslaan. Op het
drukke sportpark Zeewijk overhandigde Zeehaven-directeur Peter van
de Meerakker na afloop van dit jaarlijks terugkomende toernooi
opnieuw de eerste prijs aan Stormvogels-aanvoerder Joshua Jansen.
Op het laatste moment kwam een
afbericht van de vrouwen van DSS
en dat was de gelegenheid van de
organisatie de vrouwen van Velsen,
IJmuiden en Stormvogels tweemaal
tegen elkaar te laten uitkomen. De
dames van IJmuiden toonden zich
de sterksten, gevolgd door Velsen
en Stormvogels.

In 1864 moet pachtboer Nicolas
Abraham aanzien hoe dwars door
zijn geliefde Breesaap, een NoordHollands duingebied, het Noordzeekanaal gegraven wordt. Duizenden
doodarme polderwerkers trekken
naar de duinen bij Velsen.
Het helse graafwerk en de keiharde
belangen van de Amsterdamse
Kanaalmaatschappij roepen de
razernij op van het werkvolk, dat
onder mensonterende omstandigheden moet werken.
Voor Nicolas en Julia Abraham en
hun dochter Lena leidt de graverij
tot een dramatische verandering in
hun bestaan. Hun lot raakte steeds
meer verbonden met dat van de
graverskolonie en van dieven, landlopers en bedelaars die zich tussen
hen genesteld hebben. Samen met
een journalist en een voormalig
bendeleider proberen ze de uiteindelijke verdrijving van de gravers te
voorkomen. Als het kanaal in 1876
officieel geopend wordt, zal
Abraham op zijn laatste vlucht
gedreven worden.
Aanvang voorstelling om 20.00 uur
(koffie/thee vanaf 19.30 uur). De
prijs voor de voorstelling is 7,50 incl.
koffie/thee. Adres Dinkgrevelaan 17

in Santpoort-Noord. Aanmelding
voor deze avonden gaat via de
website https://gebruikers-dorpshuis-het-terras.nl. Een telefoontje
mag ook: 023-3031228.

Conny Braam zal deze avond vertellen
over de geschiedenis van het
Noordzeekanaal aan de hand van haar
boek ‘De woede van Abraham’.
Foto: aangeleverd

Kijk voor meer nieuws op:

www.
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TYPISCH IJMUIDEN

Duurzaam en gasloos met een uitstraling die past bij de tijd. Foto: aangeleverd

Missiehuis Park, een unieke
transformatie
Driehuis - Van opleidingsinstituut voor priestermissionarissen van het
Heilige Hart naar een relaxed woongebied te Driehuis. Missiehuis Park,
gelegen tegen het duingebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland, biedt
een groene parkachtige omgeving aan bewoners en bezoekers.
De als gemeentelijk monument
beschermde panden zetten de toon
bij dit unieke project. De architectonische en stedenbouwkundige
waarden, hebben alle aandacht
gekregen bij de herbestemming.
Architecten Van Ommeren en Asselbergs integreren het gewenste wooncomfort van licht en ruimte in het
oorspronkelijke ontwerp, met
kenmerken van de Amsterdamse
School. Zo worden de roedeverdelingen van de kozijnen in het Missiehuis weer in ere hersteld en worden
de buitenruimtes op subtiele wijze
toegevoegd. De nieuwe zuidvleugel
aan het hoofdgebouw wordt in vorm
en opzet passend en eigentijds vastgemaakt aan het monument.
Dorps karakter
Ten noorden en ten zuiden van het
hoofdgebouw wordt plaats gemaakt
voor 35 herenhuizen. De herenhuizen
worden uitgevoerd in traditioneel
metselwerk. Houten details en zinken
dakkapellen maken een hedendaagse
aansluiting met het dorpse karakter
van Driehuis. De nieuwbouw is een

perfecte combinatie van het historische karakter van de monumentale
gebouwen en een uitstraling die past
bij de tijd waarin wij nu leven.
Verleden als referentie
Conform huidige wensen en eisen
zullen de woningen en de appartementen duurzaam en gasloos zijn
met zonnepanelen en een collectieve
bodemwarmtewisselaar (WKO). De
nieuwe herenhuizen zijn zelfs bijna
energieneutraal (BENG). Ook de bij de
inrichting van het landschap van het
Missiehuis Park heeft het verleden als
referentie gediend, en neemt de
boomgaard een centrale plek in. De
groene omzoming van Missiehuis
Park zorgt voor een ruime bufferzone
tussen de openbare weg en de privétuinen van de herenhuizen langs deze
randen. Zo ontstaat een duurzame,
groene leefomgeving met een eigen
identiteit. Missiehuis Park is een
ontwikkeling van Equilis Nederland.
De verkoop is gestart op vrijdag 26
augustus jl.
Voor meer informatie zie:
www.missiehuispark.nl.

Het bestaande en inmiddels begaanbaar gemaakte oude pad onderlangs de Kanaaldijk, gezien naar het oosten van nabij
het Witte Theater, de voormalige PEN-centrale. In het water zien we de wachtpalen en twee van de “afloopvoorzieningen”.
Foto’s: Erik Baalbergen

Nieuw pad onderlangs Kanaaldijk
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een
IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto
en naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een
van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In
deze aflevering aandacht voor het nieuwe leven
van het pad onderlangs de Kanaaldijk.
Door Erik Baalbergen
Hoewel de in januari dit jaar geopende Zeesluis
IJmuiden in technische zin allang klaar is, wordt deze
nog maar minimaal ingezet. Het ‘volop gebruiken’ zal
nog een paar jaar op zich laten wachten. De nieuwe
sluis laat bij het schutten namelijk aanzienlijk meer
zoutwater het Noordzeekanaal instromen dan de
Noordersluis.
Dat zout heeft een schadelijk effect op de natuur, de
landbouw en de installaties langs het kanaal. Droge
periodes zoals die waar we nu mee te maken hebben
versterken deze verzilting. Om de verzilting tegen te
gaan, laat Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal
een zoutdam bouwen, een installatie voor ‘selectieve
onttrekking’, waarmee zoutwater terug naar zee zal
stromen.
In voorbereiding op de bouw van de zoutdam
worden de wachtplaatsen voor de binnenvaart-

schepen verplaatst van het Binnenspuikanaal naar de
overkant van het kanaal, langs de Kanaaldijk. De
afgelopen weken zijn hier nieuwe wachtpalen
geplaatst. Bij deze nieuwe wachtpalen komen ook
zogenaamde afloopvoorzieningen. Dit zijn drijvende
loopsteigertjes waarover de schippers tussen wal en
schip kunnen lopen. Om deze afloopvoorzieningen
bereikbaar te maken over land zijn delen van het al
jarenlang bestaande pad aan de voet van de Kanaaldijk begaanbaar gemaakt en zijn nieuwe toegangspaden aangelegd.
Het bestaande pad bestaat uit grote betontegels van
15 centimeter dik en 100 kilo per stuk. Dit pad is in de
loop der jaren niet onderhouden en daardoor onder
begroeiing en een centimeters dikke laag aarde
verdwenen. Voor de bereikbaarheid van de wachtplaatsen zijn nu twee grote stukken van dit pad
opgegraven en beloopbaar gemaakt. Vanaf de Steigerweg is het pad bereikbaar gemaakt via een nieuw
toegangspad met trappen om het terrein van de
zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele heen.
Vanaf het Pontplein is het pad bereikbaar vanaf de
parkeerplaats bij de pont via een nieuw toegangspad
en een trap.
Helaas is het oude pad niet doorgetrokken, dus een
wandeling langs de waterkant onderaan het talud
van de Kanaaldijk van Pontplein naar Steigerweg
zonder stevige wandelschoenen, kompas en
machete zit er nog niet in…

HEEL VELSEN LEEST
Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
120 jaar! Dat is lang geleden hé. Kun je
het voorstellen? 120 jaar geleden was
er een vrouw en die bedacht een
verhaal. En dat verhaal lezen miljoenen
kinderen over de hele wereld nog
steeds. Over wie ik het heb? Beatrix
Potter. En zij bedacht het verhaal van
Pieter Konijn. Wat kan ik genieten van
dit ondeugende, ondernemende
ietwat stoute konijn. Ook nu weer
neemt Pieter ons mee in een nieuw
verhaal. Deze keer over de geluiden
Beatrix Potter bedacht heel lang
van de natuur. Met prachtige geluidsgeleden het verhaal van Pieter
fragmenten van vogels, het geruis van
Konijn. Foto: aangeleverd, bron:
bomen en het loeien van de wind. En
eerlijk is eerlijk, het geluid klinkt prima. kinderboeken.nl
Het boek is uitgegeven door uitgeverij
Ploegsma en is geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De officiële titel is
Pieter Konijn, een dag in de natuur. Ik hoop dat jullie net als ingaan
genieten van het fijne verhaal, de heerlijke geluiden en natuurlijk de
prachtige tekeningen.
Veel leesplezier!

Het bestaande en inmiddels begaanbaar gemaakte oude pad onderlangs de Kanaaldijk, gezien naar het westen. Bij de
hijskraan en rechts daarvan wordt nog volop gewerkt aan nieuwe wachtplaatsen.
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Kunstenaars Collectief Velsen
in Raadhuis voor de Kunst

Verhalenweekend Ruïne
Santpoort - Op zaterdag 3 en
zondag 4 september is er weer het
jaarlijkse Brederode verhalenweekend op de Ruïne van Brederode.
Dit mede dankzij het Yimbamba
verhalenfonds.
Dit jaar komen de verhalenvertellers
allemaal uit het onderwijs in de
gemeente Velsen en omgeving. Zij
brengen voor jong en oud spannende, romantische en avontuurlijke
verhalen rond kastelen, ruïnes, hun
bewoners en hun familie, vrienden

en vijanden. Beide dagen starten de
verhalen om 11.30 uur. Vanaf dat
moment start elk half uur een verhaal
ergens op de Ruïne. In deze historische omgeving komen de verhalen
goed tot hun recht en kun je je
verbeelding de vrije loop laten. Het
laatste verhaal start om 16.00 uur.
Zaterdag zijn er andere vertellers dan
zondag, dus ook andere verhalen.
Voor meer informatie zie: www.
ruinevanbrederode.nl.

Moerasvaartocht door Weerribben
Velsen - Na de enthousiaste reactie van de deelnemers biedt SVV
wederom een dagtocht aan: een moerasvaartocht door de Weerribben.
Dit is een 35 km2 groot natuurgebied in het noordwesten van de
provincie Overijssel. Het is een onderdeel van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Met een speciaal voor dit gebied gebouwde rondvaartboot gaat u vanaf Ossenzijl de Weerribben verkennen.
In dit natuurreservaat treft u een labyrint van moerasbossen, slootjes,
plassen en meren omgeven door hoge
rietkragen aan. Vele bijzondere plantensoorten, vogels, kikkers, maken
deel uit van dit gebied. Het wateroppervlak is in de zomermaanden
bezaaid met gele plomp en af en toe
een waterlelie. Onderweg naar Ossenzijl wordt gestopt in Biddinghuizen
voor koffie met gebak. Tijdens de vaartocht krijgt u een ‘rietsniederslunch’
aangeboden. De reissom bedraagt
45,50 euro voor leden van SVV en KBO
(niet-leden betalen 50,50 euro). Voor
meer informatie en aanmelden kunt u
terecht bij Ans Valk tel.nr 0255 533739
of mail naar valkaj6@gmail.com U kunt
zich eveneens inschrijven via onze
website: www.svvelsen.nl. De sluitingsdatum is 16 september. De opstapplaatsen zijn ook dit keer: De Dwarsligger in IJmuiden (08.30 u); Het plantsoen bij de Naaldkerk in
Santpoort-Noord (08.45 uur); De
Hofstede, Velserbroek (09.00 uur).
Rond 17.30 uur weer terug.

Elke vrijdagmiddag klaverjassen in Het
Terras in Santpoort-Noord. Het begint
om 13.30 uur. Leden Senioren Vereniging Velsen en KBO betalen 2 euro,
niet-leden 3 euro. Zaal open om 13.00
uur.
Dinsdag 6 september wordt de maandelijkse rummikubdrive weer gestart.
Er wordt gespeeld in wijkcentrum De
Hofstede in Velserbroek van 13.30 tot
+/- 16.30 uur. Er worden 2 rondes van
3 spelletjes gespeeld met tussen de
rondes een pauze van 20 minuten.
Kans op een 3e, 2e en 1e prijs voor
degenen die het minst aantal punten
hebben behaald over de 2 rondes
samen. Voor degene die moeite heeft
met het lezen van de cijfers is er ook
een rummikub XXL beschikbaar. Deze
is geschikt voor slechtzienden. Entreeprijs voor leden SVV en KBO 3 euro en
niet-leden 4 euro. Consumpties zijn
voor eigen rekening. U hoeft zich niet
van tevoren aan te melden. De
volgende speeldata zijn: 4 oktober, 1
november en 8 december.

Doneren kan via QR-code op
collectebord. Foto: aangeleverd

KWF collecteert
van 4 tot en met 10
september in Velsen
IJmuiden - Tijdens de nationale
collecteweek van KWF Kankerbestrijding (4 tot en met 10 september)
wordt in de gemeente Velsen weer
huis-aan-huis gecollecteerd. Dit jaar
ruilen collectanten de collectebus in
voor het collectebord met QR-code.
Velsenaren die iets over hebben voor
het goede doel kunnen eenvoudig
doneren door de QR-code te scannen
met hun telefoon.
,,KWF maakt als eerste goed doel in
Nederland de overstap naar een
volledig digitale huis-aan-huis
collecte”, zegt Fred van Dam, voorzitter van KWF-afdeling Velsen. ,,Het
digitale betaalverkeer is al jaren in
opmars. En het is prettiger voor onze
collectanten, die nu niet meer met
een zware bus over straat hoeven.
Om te doneren, scannen mensen
gewoon de QR-code die op het
collectebord staat, en de betaling
verloopt vervolgens via iDEAL.
Eenmalig, veilig en vrijblijvend.” Voor
mensen zonder smartphone heeft
iedere collectant een flyer (niet-thuiskaart) bij zich. Daar staat onder
andere het rekeningnummer van
KWF op, zodat ze een gift kunnen
overmaken.
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk
geld op te halen aan de deur? Het
collecteteam in Velsen is nog op zoek
naar collectanten. En vele handen
maken licht werk. Je loopt als collectant twee tot drie straten, dus qua
tijd valt het echt reuze mee, terwijl je
hulp wel heel belangrijk en waardevol is. Meld je aan via kirsten.
bouwens@gmail.com. Collectant
gemist? Heb je de collectant gemist?
Geef dan via kwf.nl/collecte.

Inschrijving
Schoolkorfbaltoernooi

Opening KC De Pleiaden
Velserbroek - Op maandag 29
augustus is Kindcentrum De Pleiaden
officieel geopend.
Er werd al langere tijd intensief
samengewerkt, maar op die dag was
de officiële opening.
Op het schoolplein werd het nieuwe
logo onthuld. Binnen Kindcentrum
De Pleiaden wordt nauw samengewerkt tussen opvang en onderwijs

en wordt gezorgd voor een doorgaande lijn van de peuters tot aan
groep 8. Dat zorgt voor een fijne en
veilige sfeer in het Kindcentrum.
De kinderen worden voorbereid op
de toekomst en dit maakt dat zij als
zelfstandige, zelfverzekerde
personen in het leven staan. Pleiadenplantsoen 63, Velserbroek.
https://pleiaden.nl/

IJmuiden - De inschrijving voor het
Schoolkorfbaltoernooi op zaterdag
22 oktober 2022 in sporthal Zeewijk
is geopend. Kinderen van de
groepen 3 t/m 6 van de basisschool
worden van harte uitgenodigd om
met een of meer teams mee te doen
aan het quatrokorfbaltoernooi.
Quatrokorfbal wordt gespeeld met
teams bestaande uit vier jongens
en/of meisjes (een gelijke verdeling
van jongens en meisjes is wenselijk
maar niet noodzakelijk). Daarbij is
het verstandig om per team een of
twee extra kinderen te hebben als
wissel. De inschrijving verloopt via
www.sportpasvelsen.nl, opgeven
vóór 1 oktober. Alle basisscholen
zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Voorafgaand aan het toernooi geeft korfbalvereniging DKV
op woensdag 21 september en
maandag 26 september korfbalclinics in sporthal Zeewijk. De clinics
zijn van 17.00 tot 18.00 uur en de
kinderen kunnen zich hiervoor
apart aanmelden via
www.sportpasvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Een deel van de leden
van Kunstenaars Collectief Velsen
exposeert van 4 september tot 25
september 2022 in Raadhuis voor de
Kunst.
Zoals voor veel kunstenaars is voor
Kees Kalkman de natuur een belangrijke inspiratiebron. Hij schildert
graag op locatie en nu exposeert hij
met luchten, zowel stralend blauw
als troosteloos grijs. Het drieluik van
Afke Spaargaren ‘Stil verlangen’
loopt vast vooruit op het thema van
de komende Kunstlijn Haarlem en
Velsen in november. ‘ !Stilte!’. Bettine
Heslinga vormt met haar ontrafelde
lappen textiel de basis voor een
nieuwe transparante creatie in stof.
Dakmar Scholten vertaalt in klassieke olieverf techniek verhalende
gedachten en emoties in een fijn- en
bijna magisch realisme. Henk
Zwanenburg is bijna altijd herkenbaar aan de voertuigen in zijn
werken. Winnie Meijer, keramiste,
beeldt in reliëf op de binnenkant
van een schaal van 50cm, een
‘Lammergier’ uit. Renske Tara
presenteert haar nieuwste werk:
‘schilderbrei Rode Kater’’. John van
den Goorbergh , presenteert een
pentekening en een aquarel van
Beeckestijn en Duin en Kruidberg in
olieverf. Petra C.M. Meskers toont

Stilleven Afke Spaargaren.
Foto: aangeleverd

onder andere composities met door
haar geprepareerde, gepigmenteerde vissenhuiden. De muzikale
omlijsting bij de opening wordt
verzorgd door Erik de Ruijter.
De opening wordt verricht de
wethouder van Kunst en Cultuur
Sander Smeets. Toegang gratis. Wij
zijn open op vrijdag tot en met
zondag van 13.00-17.00 uur en op
Monumentendag zaterdag 10
september van 11.00 tot 17.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst , Torenstraat
7, 1981BC Velsen Zuid. Opening op 4
september om 16.00 uur.

Wandel je mee met Velsen
Actief & Gezellig?
Velsen - Velsen Actief & Gezellig is een platform voor volwassenen. Er
worden gezellige en spannende bewegingsactiviteiten georganiseerd en
het platform is een dienst van Welzijn Velsen.
Zo is er op 25 oktober, aanvang 09.30
uur, een bijzondere, gratis wandeling.
Deze is de eerste van een serie
seizoenswandelingen die staat in het
teken van de herfst. Vanaf het verzamelpunt bij Dorpshuis Het Terras op
de Dinkgrevelaan 17 wordt de natuur
in gedoken. Op 15 november is deze
herfstwandeling ook te lopen in
IJmuiden. Het is mogelijk je voor
meerdere wandelingen tegelijk op te
geven er is een beperkt aantal
plaatsen. Tijdens de seizoenswandelingen verteld natuurgids Anne Eijnwachter kort iets over een paar
elementen in de natuur die typerend
zijn voor de verschillende seizoenen.
Dit is niet alleen leuk maar je zult
bemerken dat je anders gaan kijken
naar de natuur, met aandacht. Daardoor ontstaat er meer rust en
ontspanning en ruimte voor goede
gesprekken.
Zinvol wandelen in
Santpoort-Noord
Op dinsdag 4, 11 en 18 oktober
tussen 14.00 en 16.30 uur organiseert
Velsen Actief & Gezellig ‘zin in
wandelen’’, vanaf Dorpshuis Het
Terras in Santpoort-Noord. op de
Dinkgrevelaan 17. Een bijzondere
wandeling waarbij natuurbeleving
gecombineerd wordt met een goed
gesprek. Wandelen en praten gaan
namelijk heel goed samen. De
wandeling begint met een korte
inleiding over het thema. De deelnemers krijgen vragen op papier en
kunnen daarover tijdens de wandeling met elkaar van gedachten
wisselen. Kosten zijn 3 euro per
wandeling of 7,50 voor alle drie de
wandelingen.

Tour De Paddenstoel wandeltocht
Op zaterdag 1 oktober om 09.00 uur
gaat een herfstwandeling van start.
Er wordt verzameld bij de duiningang Duin en Kruidberg (Duin en
Kruidbergerweg 76) in SantpoortNoord voor een heuse Tour de
Paddenstoel. Onder deskundige
leiding van paddenstoelen en schimmelteler en expert Thomas wordt de
wondere wereld van de paddenstoel
betreden. De wandeling is gratis
maar een vrijwillige bijdrage word op
prijs gesteld. Tijdens de wandeling is
er gelegenheid om de eetbare
paddenstoelen te proeven en wordt
afgesloten af met een proeverij van
een zelfgemaakte
paddenstoelensoep.
Bewegingsmaatje: Samen actief
voor iedereen
Regelmatig bewegen is belangrijk
voor jong en oud. Door samen met je
maatje te bewegen stimuleer je
elkaar en combineer je gezelligheid
met een actievere levensstijl. Een
bewegingsmaatje is een gelijkgestemde die net zo lang en vaak wil
bewegen als jij. Je kunt bijvoorbeeld
een scootmobieltocht maken of
samen gaan jeux de boulen. Ook als
je al een goede basisfitheid hebt kan
een gelijkgestemde gevonden
worden om elkaar te motiveren om
fitter en sterker te worden.
Je kunt je opgeven door een mail te
sturen naar besseling@welzijnvelsen.
nl of telefonisch via 06-59960170.
Volg ook de groep Velsen Actief &
Gezellig en blijf op de hoogte van
alle leuke activiteiten. Of volg ons op
Facebook https://www.facebook.
com/groups/velsenactiefengezellig
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Seizoensopening en open huis in
Stadsschouwburg & Filmtheater
Velsen - Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen opent haar nieuwe
seizoen met een theatervierdaagse vol film, theater, talkshows en rondleidingen. In een ‘lang weekend’ geeft het theater visitekaartjes af die
duidelijk maken waar het theaterpubliek in Velsen en haar regio in
seizoen 22-23 op mag rekenen.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen opent haar nieuwe seizoen met een
theatervierdaagse vol film, theater, talkshows en rondleidingen. Foto: aangeleverd

Startschot van de theatervierdaagse
lost de populaire Surinaamse cabaretier Roué Verveer. Op donderdag 15
september speelt hij zijn optimistische, maar ook vlijmscherpe successhow Zo Goed Als Nieuw. Op vrijdag
16 september kunnen filmliefhebbers hun filmhart ophalen aan de
nieuwe Franse bioscoophit Avec
Amour et Acharnement met de filmiconen Juliette Binoche en Vincent
Lindon. Op zaterdag 17 en zondag 18

september houdt de schouwburg
OPEN HUIS. Op beide dagen zijn er
gratis rondleidingen waarin theaterbezoekers de kans krijgen om ook
áchter de schermen van het theater
te kijken: op het toneel, in de toneeltoren en in de kleedkamers. In de
filmzaal draait op beide dagen
overdag het gratis filmprogramma
De Ontmoeting, vol korte Nederlandse films van de hand van
aanstormend kersvers filmtalent. In

de korte films schitteren heel verrassend gerenommeerde filmacteurs als
Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek en
Frank Lammers.
Talkshowcafé
Op zaterdag- en zondagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur wordt de foyer
van de schouwburg omgebouwd tot
talkshowcafé, waarin artistiek-directeur Jacob Bron met een groot aantal
theatermakers (onder andere Jon van
Eerd, Bas Hoeflaak, Remco Veldhuis,
Arie Koomen) in gesprek gaat over
hun nieuwe voorstellingen die in
Velsen te zien zullen zijn. Op zondagochtend 18 september programmeert de schouwburg voor jonge
theaterbezoekertjes van 2 t/m 6 jaar
het tekstloze beeldendtheaterjuweeltje Thuis (gratis toegankelijk)
van de Oekraïense theatermaakster
Anastasiia Liubchenko. Blikvangende
avondfilm op de vrijdag en zaterdag
is de op het filmfestival van Cannes
bejubelde David Bowie-documentaire Moonage Daydream vol nooit
vertoonde filmbeelden van liveconcerten uit Bowie’s persoonlijke
archief.
Raadpleeg voor het complete
openingsprogramma de website.
Daarop wordt ook aangegeven welke
evenementen gratis toegankelijk zijn
en of reserveren noodzakelijk is.

Toernooiwinnaar Luuk Terweijen rechts vooraan tegen jeugdkampioen Youssef
Laasri. Foto: aangeleverd

DCIJ-nieuws: Luuk en Jens
winnaars Kerst de Jong toernooi
IJmuiden - Met het einde van de
vakantie begon ook het clubseizoen
bij Damclub IJmuiden (DCIJ). Waar
sommigen de vrije dagen benutten
om aan één of meerdere zomertoernooien mee te doen, moeten de
meeste leden van DCIJ er vaak weer
even in komen. Daarom wordt er
traditiegetrouw gestart met een
sneldamtoernooi om de hersenen
warm te draaien, vernoemd naar
oud-voorzitter Kerst de Jong.
Bij de jeugd trof iedereen elkaar een
keer. Jens Mischke liet met een
honderd procent score zien dat hij
het dammen nog niet verleerd was.
Tamar Out verloor alleen van Jens en
werd tweede. Het brons ging naar
Malak El Abbassi. Daarna was het de
beurt aan de volwassenen, die negen
rondes volgens het Zwitsers systeem
speelden. Hierbij wordt het rooster
zo gemaakt dat iedereen tegenstanders met ongeveer evenveel punten
treft. De jeugd deed ook vier rondes
mee en in combinatie met een paar
huisdammers was het een gemêleerd
gezelschap.
Het talent Luuk Terweijden (rechts-

voor op foto), dat speciaal vanuit
Heerhugowaard naar de Jan
Campertschool in Driehuis was
gekomen, schoot uit de startblokken
met vier overwinningen op rij tegen
menig favoriet van DCIJ. Hij sloeg
een gat van twee punten en consolideerde daarna zijn voorsprong.
Alleen voorzitter Jesse Bos en Martin
van Dijk konden Terweijden nog
enigszins bijbenen. Zij eindigden
met twee punten achterstand op de
tweede en derde plaats. Jens
Mischke was ook bij de volwassenen
de jeugdspeler met de meeste
punten. Bij de huisdammers verraste
Floor van Teylingen met een aantal
overwinningen, waaronder op Wim
Winter.
Op vrijdag 2 september start een
cursus voor volwassenen. In vijf
lessen leren zij de basisprincipes van
het damspel. Meer informatie over
deze cursus is te vinden op de
website en Facebookpagina van
Damclub IJmuiden. Ook beginnen de
jeugdlessen weer en wordt de eerste
ronde van de onderlinge competitie
gespeeld.

Energieke Musicaldansworkshop

Costa Fortuna doet IJmuiden aan
IJmuiden aan Zee - Net als twee weken geleden meerde het cruiseschip Costa Fortuna zondag weer aan bij de Felison
Cruise Terminal. Het imposante 272 meter lange schip vaart onder Italiaanse vlag. Er zijn 13 dekken, waar meer dan
1000 personeelsleden de maximaal 2716 passagiers in Italiaanse sferen bedienen. Een waar drijvende dorpje, dat voor
een bijzonder plaatje zorgt vanaf het Zeewindepad. Tekst en foto: Arita Immerzeel

Programma Oldtimerdag Santpoort
Santpoort - Zaterdag 10 september
is het tijd voor de vierde editie van
de oldtimerdag van de Stichting
Oldtimerdag Santpoort (SOS. De
oldtimers verzamelen zich aan de
voet van de Ruïne van Brederode.
Het programma omvat veel activiteiten, ook voor kinderen. Alles op
deze dag draait om heel veel stoom,
muziek, motoren, luxe oldtimer
auto’s, oldtimer tractoren, oldtimer
vrachtwagens en er zullen diverse
marktkramen opgesteld staan. Er
kunnen trouwens nog marktkramen
gehuurd worden. De klap op de

vuurpijl wordt de muzikale uitsmijter
van de Nederlandse rockband The
Clarks. Het hele programma staat ook
op: www.oldtimerdagsantpoort.nl.
Programma
Om 10.00 gaat het van start met de
rondrit van personen auto’s. Vertrek
vanaf Thoolen flowerbulbs, Rijksweg
22 Velserbroek. Aankomst omstreeks
11.30 uur op evenementterrein. Om
11.30 uur vertrek rondrit brommers
vanaf evenementterrein. Aankomst
omstreeks 14.30 uur. 11.45 uur eerste
demonstratie Whishepering Giant.

12.00 uur vertrek rondrit ‘Tour de bal’
voor tractoren vanaf evenementterrein. Terugkomst omstreeks 13.45
uur. 11.00 uur trial demonstratie Alex
van den Broek, 13.00 uur tweede
trial, 14.30 uur derde trail. Om 14.30
uur tweede demonstratie Whishepering Giant. 15.00 uur optreden The
Clarks uit Den Haag, aanvang tweede
set 16:15 uur. Gehele dag doorlopend demonstraties van stoommachines en bezichtiging van vrachtwagens en ook de hele dag kinderactiviteiten. www.oldtimerdagsantpoort.
nl.

Velsen - Houd jij van dansen, zingen
en acteren of twijfel je misschien of
dat iets voor je is en ben je tussen de
12 en 21 jaar? Dan biedt De Jonge
Stem je nu de mogelijkheid om een
4-wekelijkse Musicaldansworkshop
te volgen, om je passie uit te voeren
of wellicht je passie te gaan
ontdekken. De workshops vinden
plaats op zondag 4, 11, 18 en 25
september van 11.15 uur tot 12.15
uur in de Abeel in IJmuiden en de
kosten zijn 40 euro. De laatste workshop wordt afgesloten met een
kleine demonstratie voor degene die
jij als deelnemer uitnodigt. Als je wilt
deelnemen aan deze workshops of
meer informatie wilt neem dan snel
contact op via secretaris.dejongestem@outlook.com. Heb je een smallere beurs? Kijk dan snel op jeugdfonds Sport en Cultuur Velsen wat de
mogelijkheden zijn.

Musicaldansworkshop bij De Jonge
Stem. Foto: aangeleverd

Zaalvoetbal VV IJmuiden
IJmuiden - Wist u dat de veldvoetbalvereniging IJmuiden ook een zaalvoetbaltak heeft? Voor komend
seizoen heeft VV IJmuiden 3 senioren-, 4 (35+) veteranen- en 1 jeugdteam ingeschreven. Medio
september zal de competitie van
start gaan.
De veteranenteams 2, 3 en 4 kunnen

nog versterking gebruiken. Voor deze
teams is winnen belangrijk, maar de
gezelligheid is minstens net zo
belangrijk. Kortom: bent u 35-plus en
heeft u zin om een balletje te
trappen in de zaal kunt u mailen naar
zaalvoetbal@vvijmuiden.nl. Ook als u
meer info wilt, kunt u mailen naar
zaalvoetbal@vvijmuiden.nl.

Volledig nieuwe Mazda CX-60 Plug-in Hybrid vanaf
3 september bij Mazda Velserbeek in de showroom
• In Nederland beschikbaar
vanaf € 53.690,- inclusief
kosten rijklaarmaken
De volledig nieuwe Mazda CX-60
Plug-In Hybrid staat vanaf 3 september
aanstaande in de showroom van Mazda
Velserbeek in Velserbroek. De Mazda
CX-60 introduceert de eerste Plug-in
Hybride technologie van het merk in het
Europese SUV-segment. De Mazda CX60 is verkrijgbaar in vier verschillende
uitvoeringen, voor een vanafprijs van
€ 53.690,- inclusief kosten rijklaar maken.
“Bij Mazda Velserbeek zijn we trots op het
nieuwste topmodel. Van een uitmuntend
exterieur- en interieurdesign tot het meest
verfijnde Japanse vakmanschap, de nieuwste
innovaties op het gebied van mensgerichte
technologieën en een aandrijflijn van
topniveau.”, vertelt Marc Luttik, brand
manager van Mazda Velserbeek.
Ontworpen voor wie hoge eisen stelt
Een combinatie van unieke Japanse
schoonheid en een elegant, maar krachtig
ontwerp: de Mazda CX 60 is ontworpen voor
wie hoge eisen stelt. Deze Plug-In Hybrid
heeft een aandrijflijn die een Skyactiv-G
2.5, viercilinder benzine met directe injectie
combineert met een grote, 100kW sterke
elektromotor, een volledig nieuwe 8 traps
automatische transmissie en een 17,8kWh
li-ion batterij met extra grote capaciteit zodat
tot een afstand van 63km volledig elektrisch
kan worden gereden.
Marc Luttik, brand manager van Mazda
Velserbeek: “De Mazda CX-60 levert zeer
indrukwekkende prestaties en dat zorgt
voor ultiem rijplezier. Naast een acceleratie
van 0-100 km/u in slechts 5,8 seconden,
uitstekende milieukwalificaties en het comfort
van het interieur, levert de Mazda CX-60 een
totaal systeemvermogen van 241 kW/327 pk
en een riant koppel van 500Nm, waarmee het
tevens een uitstekende trekauto is.”

• Mazda’s eerste Plug-in Hybrid • 2.5l Plug-in Hybrid met
voor de Europese markt
241 kW/327 pk

exterieur met een specifiek vormgegeven
voorbumper, een design grille in pianozwart
met staafvorm, afwerking in hoogglans
metallic van de sierdelen aan de zijkant en de
omlijsting van de ruiten, in carrosseriekleur
meegespoten voorbumper, achterbumper
en spatborden, en 20-inch gepolijste
lichtmetalen velgen in Diamond Cut. Het
interieur van de Takumi heeft een afwerking

met esdoornhout en luxe ‘Musubu’ stiksels.
De Takumi uitvoering is verkrijgbaar vanaf
€ 60.940,- inclusief btw en kosten rijklaar
maken.

showroom en ontdek alle voordelen van deze
unieke Plug in Hybride. Je kunt uiteraard
ook contact met ons opnemen voor meer
informatie over de Mazda CX-60.”

Ervaar de Japanse signatuur
Marc Luttik, brand manager van Mazda
Velserbeek: “De Mazda CX-60 is in veel
opzichten speciaal. Kom gerust langs in onze

Meer informatie: Mazda Velserbeek,
Marc Luttik, Brand manager
Telefoon: 023 513 29 43
E-mailadres: klantencontact@velserbeek.nl

Vanaf 3 september
in onze showroom!

DRIVE TOGETHER

DE VOLLEDIG
NIEUWE
MAZDA CX-60
CRAFTED IN JAPAN.

Uitrusting & prijzen
De Mazda CX-60 is verkrijgbaar in vier
uitvoeringen: de Prime-Line, ExclusiveLine en de twee uitgesproken designuitvoeringen; Homura en Takumi. Alle
uitvoeringen beschikken over Climate
Control in twee zones, een centraal TFTkleurentouchscreen van 12,3 inch, DABradio, Bluetooth, draadloze Apple CarPlay
en Android Auto , een navigatiesysteem en
Cruise Control. De Exclusive Line, Takumi en
Homura kunnen verder worden uitgerust met
diverse optiepakketten: Driver Assistance,
Convenience & Sound, Panoramic. De
Exclusive Line is tevens optioneel uit te rusten
met het Comfort Pack. De Homura en Takumi
zijn hier standaard mee uitgerust.
De Prime Line, verkrijgbaar vanaf € 53.690,inclusief btw en kosten rijklaar maken, is in
de basis rijk uitgerust. Het exterieur wordt
gekenmerkt door een zwarte honingraatgrille,
full LED-koplampen, zwarte raamlijsten en
18-inch lichtmetalen velgen in Grey Metallic.
De Exclusive Line, verkrijgbaar vanaf
€ 55.190,- inclusief btw en kosten rijklaar
maken, voegt daar een design grille in
pianozwart, omlijsting van de ruiten in
pianozwart, 20-inch lichtmetalen velgen
in zilvergrijs metallic, signatuurverlichting
voor en achter, smart keyless entry en
achteruitrijcamera aan toe.
De Homura wordt gekenmerkt door het
sportieve karakter en heeft een uniforme
carrosseriekleur die elegantie en kracht
combineert met een luxe uitstraling. De CX-60
in de Homura uitvoering is verkrijgbaar vanaf
€ 59.440,- inclusief btw en kosten rijklaar
maken.
De Takumi wordt gekenmerkt door een

∙ Efficiënte Plug-in Hybride;
tot 63km elektrisch rijden
∙ Stijlvol Japans design;
zowel exterieur als interieur
∙ Krachtig met 2.500kg
trekgewicht
Mazda CX-60 2022 vanaf € 53.690. Gemiddeld verbruik Mazda
CX-60 2022 van 1,5 liter per 100 km / 66,7 km per liter / CO2-uitstoot
van 33 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTPtestmethodiek. Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar
maken, excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeeld model kan afwijken
van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie
voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

NU RIJKLAAR
VANAF € 53.690

Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943
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Nijntje gaat op atletiek
Santpoort - Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een
leuke manier! Daarom kan jouw zoon of dochter bij atletiekvereniging
Suomi in Santpoort-Noord het Nijntje Beweegdiploma halen. Dit
beweegdiploma is een compleet en verantwoord beweegprogramma
waar kinderen van 5 en 6 jaar spelenderwijs en vooral met plezier alle
belangrijke vormen van bewegen leren. Een gratis proefles is op
woensdag 14 september van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Het Nijntje Beweegdiploma is een serie lessen waarbij kinderen leren plezier in
bewegen te krijgen. Foto: aangeleverd

Het Nijntje Beweegdiploma is een
serie beweeglessen waarin je kind
wekelijks speelplezier heeft en op
hetzelfde moment alle essentiële
basisvormen van bewegen leert.
Kortom, het is een combinatie van

plezier met een flinke dosis gezonde
ontwikkeling.
Bewegen met plezier
In de lessen kunnen kleuters naar
hartenlust rennen, balanceren,

rollen, huppelen, klauteren,
springen, zwaaien, vangen, gooien
en schoppen! Alle basisonderdelen
van bewegen komen aan bod via
leuke oefeningen en spelletjes. Zo
leert jouw kind op een verantwoorde manier bewegen met veel
variatie. Dit is essentieel om later
met nog meer plezier te bewegen en
te sporten.
Meedoen
Het Nijntje Beweegdiploma is er
voor kinderen van 5 en 6 jaar. Het
programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en Atletiekunie
en wordt alleen gegeven door
speciaal opgeleide trainers. Na het
doorlopen van 20 trainingen
ontvangt jouw kind het Nijntje
Beweegdiploma tijdens het beweegfeest. Daarna gaan de trainingen
gewoon door met nog meer nieuwe
oefeningen en spellen. Vanaf 6 jaar
kan je zoon of dochter er voor kiezen
om atletiek te gaan doen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 7
september 2022. Stuur een mail naar
info@avsuomi.nl onder vermelding
van naam, leeftijd, e-mailadres en
telefoonnummer. Meer weten?
Neem gerust contact op via info@
avsuomi.nl of kijk op www.avsuomi.
nl.

De zomer gaat rustig door
IJmuiden - De afgelopen week werd gekenmerkt door relatieve rust. De
temperatuur liep langzaam op en op woensdag en donderdag zag de
IJmuider Reddingsbrigade weer een redelijk druk strand met veel baders
en een paar zwemmers.

Met name kitesurfers worden goed in de gaten gehouden. Foto: aangeleverd

Op deze drukke dagen is er alleen
een aantal keer EHBO verleend aan
strandgasten. Omdat de zeebodem
bij het IJmuider strand vrij vlak is en
er weinig diepe zwinnen en hoge
banken zijn, vallen de stromingen
over het algemeen mee en komen er
weinig zwemmers in problemen.
Stromingen worden deels veroorzaakt door het getij en deels door de
wind. Op deze drukke dagen was er
een oostenwind en kwam de vloed
halverwege de middag op. Hierdoor
werd de stroming gedempt en bleef
het relatief veilig in het water in
IJmuiden en deden zich geen waterincidenten voor. Tijdens het
opkomen van de vloed gaan er altijd
lifeguards aan de waterlijn staan om
met name kleine kinderen in de
gaten te houden. Op deze dagen
hebben we alleen een aantal keer
EHBO verleend aan strandgasten. Op
andere plaatsen in Nederland is de
zeebodem anders en hebben ze
meer last van sterke stromingen en
zijn er regelmatig zwemmers in de
problemen. Wat opvalt is dat het

vaak gaat om mensen die alleen zijn
gaan zwemmen. Daarom is er ook
een landelijke campagne aan de
gang onder de naam ‘wie checkt jou?’
Deze campagne maakt mensen
bewust dat zwemmen in open water
en in zee risico’s met zich meebrengt
en dat het belangrijk is dat je niet
alleen gaat zwemmen, maar dat er
iemand is die jou in de gaten houdt
en bij eventuele problemen alarm
kan slaan en de hulpdiensten kan
inschakelen.
Kitesurfers
De IJRB is een van die hulpdiensten
die in geval van nood kan worden
ingeschakeld. Ongeveer 20 vrijwilligers hebben een P2000 pager en
kunnen als de post gesloten is,
worden opgeroepen door de meldkamer van de brandweer, ambulance
of door de kustwacht. Zodra de
pager gaat, staken deze vrijwilligers
hun bezigheden en gaan naar de
strandpost, ongeacht het tijdstip van
de dag. Zo’n alarm kan voor een veelvoud aan incidenten zijn, van

vermiste zwemmer, watersporter in
problemen tot assistentie aan de
ambulancedienst voor vervoer van
een patiënt vanaf strand of uit het
duingebied.
De vrijwilligers van de IJRB zijn 24
uur per dag gedurende het hele jaar
oproepbaar voor incidenten op en
rond het strand.
Extra ogen
Het gebeurt niet altijd dat de meldkamer alarm slaat, vaak wordt de IJRB
zelf gezien dat incidenten zich
ontwikkelen, met name kitesurfers
worden goed in de gaten gehouden.
In de zomermaanden zijn er veel
extra ogen in de vorm van de bewoners van strandhuisjes die de zee ook
in de gaten houden. Afgelopen vrijdagavond net aan het begin van de
jaarlijkse barbecue zagen strandhuisjesbewoners een kitezeil wegdrijven
en werd de IJRB gebeld.
Nadat hun boot het kitezeil uit zee
had gehaald begon de speurtocht
naar de eigenaar. Dan ontstaat een
dilemma: als de eigenaar nog in zee
ligt, moet flink opgeschaald worden
en een massale zoekactie gestart
worden en via de kustwacht ook de
KNRM erbij vragen en er eventueel
een helikopter bijhalen. Als de eigenaar van het kitezeil allang veilig op
strand is, worden al die hulpdiensten
voor niets ingezet.
Afgelopen vrijdagavond werd in
overleg met de kustwacht besloten
eerst maar de kitesurfers die al op de
kant stonden te ondervragen. Na een
half uurtje kitesurfers aanspreken en
uithoren wist één kitesurfer ons te
vertellen dat de eigenaar inderdaad
al uit het water was en zelf richting
Zandvoort was gegaan om te kijken
of zijn vlieger daar zou aanspoelen.
Dat was een opluchting. Ten eerste
geen persoon vermist en ten tweede
konden de vrijwilligers ook terugkomen en van de barbecue gaan
genieten.

Velsen had eigenlijk qua veldspel weinig in te brengen tegen de vaardige spelers uit
Purmerend. Foto: aangeleverd

RKVV VELSEN tegen
Purmersteijn was lastig
Velsen - Het was eigenlijk direct al
duidelijk dat het een lastig middagje
zou worden voor Velsen. Purmersteijn kon vrijuit combineren en
Velsen liet dit grotendeels toe tot aan
het strafschopgebied. Had Velsen
toevallig balbezit dan was het moeilijk een medespeler te vinden.
Velsen had eigenlijk qua veldspel
weinig in te brengen tegen de vaardige spelers uit Purmerend. Vlak voor
rust een overtreding op Remco van
Dam die uiteindelijk de oorzaak was
voor de rode kaart voor Mischa Plug.
De scheidsrechter liet doorspelen en
de steekbal op Genairo Promes werd
met een sliding van Mischa Plug
onschadelijk gemaakt. De scheidsrechter oordeelde een overtreding
van een doorgebroken speler dus
rood. En zo moest Velsen de gehele

tweede helft met een mannetje
minder gaan spelen.
Purmersteijn nam na rust direct weer
het initiatief en drukte Velsen verder
in de verdediging. Velsen probeerde
met lange ballen de voorste linie te
bereiken en hopen dat er een balletje
goed terecht kwam. Purmersteijn
had nog wel een aantal kansen maar
door de onverzettelijke inzet van
Velsen kwamen de gasten niet verder
tot scoren.
In de laatste minuut werd er zelfs
door Velsen nog gescoord, maar
voorafgaand aan het doelpunt werd
er volgens de scheidsrechter een
overtreding begaan dus ging het
feest niet door. Veel strijd vanmiddag
na deze tegenslag maar helaas geen
punten. Volgende week naar
Alphense Boys.

Herfstactiviteiten bij Zorgvrij
Velsen - Er is deze herfst weer van alles te beleven op Boerderij Zorgvrij
in Recreatieschap Spaarnwoude. Voor jong en oud zijn er knutselactiviteiten, speurtochten, een muziekfestival, en tentoonstellingen. Een
greep uit het aanbod.
De wijze uil en kippen en geiten
voeren
De maanden oktober en november
kunnen kinderen van 4 tot en met 10
jaar een sfeerlichtje knutselen. Knip en
plak de onderdelen aan elkaar en klaar
is je wijze uil. Inclusief potje met waxinelichtje. Van september tot en met
oktober staan de kippen en geiten al
op de uitkijk en te wachten of de
bezoekers ze komen voeren op Boerderij Zorgvrij. Het voer kost een euro
per bakje en het voeren van de
beesten is leuk voor alle leeftijden.
Allemaal beestjes
Ook kan er een speurtocht door het
spinnenbos gemaakt worden in het
teken van kriebelbeestjes. De kosten
zijn 5 euro voor 2 kinderen per
rugzakje en voor ieder extra kind een
meerprijs van 2,50 euro met een max
van vijf kinderen per rugzakje. Leeftijd:
7 tot 12 jaar. Speciaal voor de kleintjes
is de Boerderij Bingo. Zoek de onderdelen en maak de opdrachten
Herbruikbaar! De kosten zijn 2,50 euro.
Tentoonstellingen op Zorgvrij

Wist je dat al onze koeienrassen
afstammen van het oeros? Wist je dat
we koeien niet alleen maar voor de
melk gebruiken? En waarom lopen er
eigenlijk koeien rond in natuurgebieden? Dat zijn allemaal vragen waar
je in deze tentoonstelling een
antwoord op krijgt. Bij deze tentoonstelling krijg je informatie op verschillende manieren. Zo is er een electrospel, een draaischijf, kijkgaten en zijn
er videobeelden te zien.
Tot 9 oktober is er ook de schilderijenexpositie ‘De drie kwasten’ te bekijken.
De drie kwasten brengen positieve
kleurrijke schilderijen. Drie amateurschilders uit Velserbroek ontmoetten
elkaar bij de schilderlessen die ze onafhankelijk van elkaar bij dezelfde
kunstenaar namen. Wat zij gemeen
hebben is de positieve manier om in
het leven te staan en dat zie je terug in
de schilderijen. Kleurrijke landschappen, vogels, vissen en fraaie
details als kastanjes en blaadjes. Kijk
voor het complete overzicht op: www.
spaarnwoude.nl. www.informatieboerderijzorgvrij.nl.
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Hockney’s Eye in
Teylers Museum

Het toernooi zal worden gespeeld onder het egale licht van de nieuwe
LED-verlichting. Foto: aangeleverd

Nieuwe LED-verlichting op
Gieteling Open Gemengd
Velsen-Noord - Van vrijdag 9 tot en
met zondag 25 september wordt het
achtste Gieteling Open Gemengd
gespeeld. Dit gebeurt op de kunstgrastennisbanen van TC de Gieteling
op sportpark Rooswijk in VelsenNoord. Inschrijven kan nog tot en
met vrijdag 2 september via www.
toernooi.nl.
Dit kan in Gemengd Dubbel-categorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+, 7-35+, 7-50+,
8-17+ en 8-35+. Heb je geen partner,
wellicht kan het GO-bemiddelingsbureau dan wat betekenen. Schrijf
dan een mailtje naar go@tcdegiete-

ling.nl. Er wordt geprobeerd bij de
indeling zoveel mogelijk rekening te
houden met deelname aan een
ander toernooien en
najaarscompetitie.
Dit toernooi zal gespeeld worden
onder het egale licht van de nieuwe
LED-verlichting, die de oude
gaslampen heeft vervangen. Deze
verlichting is voor vijftig procent
gesubsidieerd door de provincie
Noord-Holland.
Meer informatie via www.tennisclubdegieteling.nl

Regio - Van 23 september tot en met
29 januari is de tentoonstelling Hockney’s Eye te zien in het Teylers
Museum in Haarlem. In deze
tentoonstelling worden tekeningen,
schilderijen en fotografische en digitale werken van de bekende Britse
kunstenaar David Hockney niet
alleen in de tentoonstellingszaal
getoond, maar ook geïntegreerd in
de historische zalen van het
museum.
Maak kennis met Hockneys eigenzinnige theorieën over perspectief en
het gebruik van optische hulpmiddelen. Ontdek hoe hij hiermee experimenteert en kijk door zijn ogen
naar het werk van oude meesters.
Hockneys werk naast oude
meesters en instrumenten
Hockneys werk wordt getoond naast
het werk van oude meesters als
Claude Lorrain en Pieter Saenredam
en de optische instrumenten die zij
volgens hem gebruikt kunnen
hebben.
In de wetenschappelijke zalen en in
Pieter Teylers Huis worden reconstructies gemaakt van historische
artistieke hulpmiddelen zoals een
perspectiefraam, een bolle spiegel en
een camera obscura. In de unieke
historische context van Teylers als
natuurwetenschappelijk en kunsthistorisch laboratorium kijken we door
de ogen van Hockney naar de
kunstgeschiedenis.
De wereld op het platte vlak
Al zijn hele carrière lang onderzoekt
Hockney (Verenigd Koninkrijk, 1937)
hoe oude meesters de ruimtelijke
werkelijkheid vertalen naar het platte
vlak. Volgens hem deden zij dit niet
alleen op basis van directe waarneming (‘eyeballing’ in zijn woorden) of
door toepassing van lijnperspectief,
maar maken zij daarnaast al eeuwenlang gebruik van optische hulpmiddelen zoals lenzen en spiegels. In
Hockney’s Eye staat dit belangrijke –
en niet onomstreden – thema in zijn
oeuvre voor het eerst centraal.
Tickets bestellen kan uitsluitend
online, via teylersmuseum.nl.

Kunstenares Griet Halbertsma exposeert in het Mosterdzaadje. Foto: aangeleverd

Tussen Lyriek en Abstractie
Santpoort - In de maanden
september en oktober worden in ‘t
Mosterdzaadje de schilderijen
tentoongesteld van de kunstenares
Griet Halbertsma.
Halbertsma legt uit: ,,In mijn manier
van werken is er geen vooropgezet
plan of idee. Kleuren worden intuïtief
tegen elkaar of over elkaar aangebracht. Het is het creëren van een
chaos en op een gegeven moment
dát doen waar het werk me toe
aanzet. Ik ga door totdat er een beeld

is ontstaan waarvan ik de ‘klank’
herken. Voor deze expositie heb ik
een keus gemaakt uit werk van de
afgelopen jaren en er een paar met
oud borduurwerk aan toegevoegd’’.
Het werk is te bezichtigen voor en na
afloop van de concerten. Maar vooral
is het tijdens de muziek heerlijk in de
doeken te dwalen.
‘t Mosterdzaadje is aan de Kerkweg
29 in Santpoort-Noord zie voor
concertagenda www.mosterdzaadje.
nl.

Reünie vroegere
NZH chauffeurs
Regio - Voordat de naam veranderde
in Connexxion reden de overbekende gele bussen van de vroegere
70, 71, 72, 74, 75 en 82 onder de
naam NZH. Er zullen veel mensen zijn
die zich dat nog kunnen herinneren.
Vooral deze lijnen werden hoofdzakelijk bemand door mensen uit de
IJmond. Deze chauffeurs worden
uitgenodigd voor een reünie in het
NZH Vervoer Museum op zondag 9
oktober van 14.00 tot 17.00 uur. Het
tentoongestelde materiaal in het
museum zal allerlei herinneringen
bovenbrengen. https://www.nzhvervoermuseum.nl/

Klaverjassen bij ATV de Hofgeest
Santpoort - Wie gaat er komend
seizoen klaverjassen bij ATV de
Hofgeest? Het nieuwe seizoen start
op 14 september.
Er wordt iedere woensdagmiddag
gespeeld van 13.30 uur tot 16.30 uur

in het clubgebouw ‘t Trefpunt, Spekkenwegje 2 Santpoort-Noord.
De kosten zijn 3,50 euro per keer.
Hier worden de prijzen en hapjes van
betaald.
Op dit moment hebben zijn er zo’n

16 spelers en er kunnen nog wel wat
enthousiaste kaarters bij. Gezelligheid staat voorop. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact
opnemen met Richard Bijl via
intake@atvdehofgeest.nl.

De winnende foto van Gerard Hommersen, hij kon de zeehond net op tijd op de foto
zetten. Foto: aangeleverd

Winnaars ‘aanleg zeekabels’
Regio - Na de uiterste inzenddatum op 1 augustus koos de projectdirectie
van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) uit alle inzendingen namens
TenneT de winnaars voor de fotowedstrijd ‘aanleg zeekabels’. Voor een
blijvende herinnering aan deze bijzondere werkzaamheden op het
strand en voor de kust van Heemskerk/Wijk aan Zee schreef de netbeheerder een fotowedstrijd uit. Vrijdag namen de winnaars hun prijzen in
ontvangst.
,,We proberen ons werk altijd met
zoveel mogelijk oog en oor voor de
omgeving te doen. Met het oog op de
tijdelijke maar helaas onvermijdelijke
hinder, we streven altijd naar een zo
laag mogelijke impact.
Deze luierende zeehond op het
strand laat zien dat het werk - even
verderop - hem of haar niet weerhoudt om even lekker op het strand
te zonnen.
Op de achtergrond heeft Gerard het
fraaie lijnenspel vastgelegd van de
hijskranen en Moonfish van
aannemer Jan de Nul.’’ Uit alle inzendingen wees de projectdirectie dit
beeld van Gerard Hommersen aan als
winnaar aan van de wedstrijd. In het
Informatiecentrum van TenneT aan de
Zeestraat in Wijk aan Zee kreeg hij zijn
prijs uitgereikt.
‘Nou heb ik je!’
In reactie op de bekendmaking van
zijn winnende foto liet Gerard
Hommersen weten: ,,Het dier kroop
helemaal van tussen de huisjes richting de zee, daar lag het op dit punt
even te rusten en toen dacht ik: yes
nou heb ik je! Ik maakte snel een foto
voor het weer in zee verdween.” Naast
een afdruk op canvas voor aan de
muur, ontving Gerard ook een
cadeaubon ter waarde van €150.

Irischeques
Ook de plekken 2 (Maria Rendering)
en 3 (Erik Tol) konden rekenen op een
Irischeque van respectievelijk €100,00
en €50,00. Egi Brink ontving de
aanmoedigingsprijs waaraan een Irischeque van €25,00 was gekoppeld. Zij
liet weten dat ze bij een volgende
fotowedstrijd zeker weer meedoet.
Fraaie beelden
Dat de energietransitie vaak mooie
plaatjes oplevert, is inmiddels duidelijk. Zo werd het team van TenneT
eerder al verrast door het aantal fraaie
inzendingen voor de fotocompetities
die werden uitgeschreven voor het
uitvaren van het onderstel van het
transformatorplatform voor Hollandse
Kust (noord) vanuit Vlissingen en het
grootste zandkasteel van NL op het
strand van Heemskerk.
Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project
op de voet te volgen? Download dan
gratis de TenneT BouwApp in de App
Store (iOS) of Google Play (Android).
Zo ontvangt u doorlopend actuele
informatie over de werkzaamheden
voor de aansluiting van de windparken voor de kust: https://debouw.
app/projects/hollandse-kust-noorden-west-alpha/updates.

‘t Mosterdzaadje maakt
een sterke muzikale start
Santpoort - ‘t Mosterdzaadje begint nieuwe concertseizoen met een
bijzonder concert op vrijdag 9 september om 20.00 uur. Op de planken
staan twee wereldberoemde musici: de violiste Sarah Kapustin en de
altviolist Roeland Jagers. Zij zullen werken spelen van hun inmiddels
gelauwerde cd ‘Reflections’ met o.a. prachtige duo’s van Orlando die
Lasso, Josquin des Prez, Mozart, Martinu, Joey Roukens en Thomas Beijer.
Over de cd werd geschreven: ,,Te
midden van deze donkere dagen
verheft deze prachtige cd de ziel.
De inhoud en uitvoering is
gevoelig, fantasierijk en prijzenswaardig.” (Martin Slidel) Sarah
Kapustin is hoofdvakdocent viool
aan het conservatorium van
Amsterdam en Zwolle. Aan het
Prins Claus Conservatorium in
Groningen doceert zij kamermuziek. Zij werkt al 13 jaar samen met
de altviolist Roeland Jagers, de
oprichter van het befaamde Rubens
Quartet. Zij ontwikkelden een

herkenbare eigen stijl. Hun optredens als duo zijn staan over de hele
wereld geprogrammeerd.
Zondag 11 september om 15.00 uur
staat in het teken van Robert Schumann. De klarinettist Harry-Imre
Dijkstra vertelt samen met pianiste
Irina Parfenova over het leven van
deze romantische componist.
Uitgevoerd worden de mooiste
delen uit Bunte Blätter, Faschingsschwank aus Wien en
Fantasiestücke.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl

