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Twee gewonden
bij keukenbrand
Velsen - Bij een brand in IJmui-
den zijn in de nacht van zaterdag 
op zondag twee mensen gewond 
geraakt. Rond half vier werd 
brand ontdekt in de keuken van 
een woning aan de Kennemer-
laan waarop direct de brandweer 
werd gealarmeerd.
De hulpdiensten schaalden direct 
groots op omdat er in de woning 
nog mensen aanwezig waren. 
Gelukkig konden deze vrij snel de 

woning verlaten en zijn opgevan-
gen door ambulancepersoneel. 
De brandweer heeft het vuur ge-
blust. De drie personen die in de 
woning aanwezig waren zijn door 
ambulancepersoneel behandeld. 
Twee van de mannen moesten 
voor verdere behandeling mee 
naar het ziekenhuis. De Kenne-
merlaan was door de hulpverle-
ning afgesloten voor verkeer. (fo-
to: Michel van Bergen)

Wereldstad IJmuiden
IJmuiden - Terwijl in Amsterdam 
maatregelen worden bedacht 
om de steeds groter wordende 
stroom toeristen in te perken, zijn 
bezoekers in IJmuiden juist volop 
welkom. Steeds vaker meren gro-

te cruiseschepen aan, in het af-
gelopen weekeinde waren dat er 
zelfs twee tegelijk. 
De Spirit of Discovery, het eerste 
schip van de Britse rederij Saga 
Cruises, vaart sinds afgelopen zo-

mer en biedt plaats aan 999 pas-
sagiers. De Marella Explorer van 
Marella Cruises, onderdeel van de 
Britse tak van reisorganisatie TUI, 
heeft met 1924 passagiers bijna 
de dubbele capaciteit. Tel daar de 

dagelijkse afvaart van DFDS naar 
Newcastle nog eens bij op en 
IJmuiden begint al aardig op een 
wereldstad te lijken. (tekst: Bos 
Media Services/foto: Erik Baalber-
gen)

Schutters VZOS op hoogste trede NK Hout
Santpoort/Goirle - De schutters 
van VZOS Santpoort betraden vori-
ge week zondag in alle categorieën 
de hoogste trede van het podium. 
Te gast bij St. Sebastiaan in Goir-
le schoten 59 schutters met tradi-
tionele boog en houten pijlen in 
een gezellige sfeer om de Neder-
landse titels. Bij de dames won Ju-
dith Porsch van VZOS Santpoort 
het goud na een kwali�catie ron-
de met 87 punten. In de �nale ver-
sloeg zij de nummer twee, Jannie 
Koet van der Veer, met 32 tegen 14. 
Bij de heren zien we dezelfde ver-
eniging en achternaam want Maar-
ten Porsch won het goud na een 
shoot-o� in de �nale met clubge-
noot Ernie Breuer. Na twee keer 
goud en een keer zilver was het ook 
VZOS Santpoort die het goud pak-
te bij de teams. Het team bestaan-
de uit Judith en Maarten Porsch en 
Ernie Breuer versloeg Sint Sebasti-
aan Goirle met 251 tegen 199. Daar 
achter eindigde de Dutch Bowhun-
ting Clan met 190 punten op de 
derde plaats. (foto: aangeleverd)

Zondag 27e editie Pierloop Velsen

Door het verplaatsen van start 
en �nish zijn er dit jaar nieu-
we parcoursen uitgezet voor al-
le afstanden waarbij rekening is 
gehouden dat deelnemers aan 
de 10 en 15 kilometer wel door 

de Marconistraat willen lopen.

Rondom start en �nish is er mu-
ziek en Apollo Hotel realiseert 
naast het hotel een foodcourt 
met onder andere een barbe-

cue zodat toeschouwers zich dit 
jaar niet hoeven te vervelen tij-
dens het wachten op de atleten. 
Kinderen kunnen geschminkt 
worden en afhankelijk van het 
weer zullen er nog meer activi-
teiten zijn.

Starttijden

Voor de jeugd zijn twee lopen 
uitgezet: de Guppenloop (850 
meter) start om 10.30 uur en de 
jeugdloop over 2,5 kilometer 
om 10.45 uur.
De deelnemers aan de lang-

ste afstand, de 15 kilometer, 
gaan om 11.15 uur van start. De 
10-kilometerlopers een kwar-
tier later, om half twaalf en de 
laatste groep die van start gaat 
is de 5 kilometer, om kwart voor 
twaalf.

Alle afstanden starten en �ni-
shen bij Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach en vertrekken in 
de richting van het strand. 

Inschrijven is alleen nog mo-
gelijk in Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach vanaf 09.15 uur. 

Velsen - Op zondag 8 september wordt voor de 27e keer de Pier-
loop Velsen georganiseerd. De oorsprong van deze loop was de 
viering van het 25-jarige bestaan van het stadhuis van de ge-
meente Velsen in 1990. Er werd toen een Plein-Pier-Pleinloop ge-
organiseerd. Vorig jaar beleefde de Pierloop een succesvolle her-
start na twee jaar afwezigheid en dit jaar is de loop onderdeel van 
het RSM loopcircuit waar bijvoorbeeld ook de halve van Haar-
lem en de Grachtenloop deel van uitmaken. Nieuw dit jaar zijn de 
start en �nish aan de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee.
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De Wet aanpassing kansspelbelasting voor 
sportweddenschappen heeft gevolgen voor de 
weddenschappen van de korte- en langebaan 
draverijen in de IJmond. De kans bestaat dat 
het voor de organisatie fi nancieel niet meer 
haalbaar is om de harddraverijen te organi-
seren. De gemeente wil deze langlopende tra-
ditie graag behouden. Met een brief dringt 

het college er bij staatssecretaris Snel op aan 
om dit ongewenste nevene� ect van de wet te 
voorkomen of te compenseren. 

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

  Uit het college

SportMix in jouw buurt
De buurtsportcoaches in de gemeente Vel-
sen organiseren verschillende SportMixen. 
De SportMix is een naschoolse sportactiviteit 
waarbij kinderen op een laagdrempelige ma-
nier kennis kunnen maken met verschillende 
sporten. Deze SportMix lessen worden gege-
ven in een sporthal of gymzaal in de wijk. 

De lessen worden aangeboden door een sport-
vereniging uit de buurt, waardoor de kinde-

ren bekend worden met de sportvereniging en 
eventueel makkelijk kunnen doorstromen naar 
de sportvereniging. De SportMix is iedere week 
(m.u.v. vakanties, studiedagen en feestdagen). 

Meer informatie en aanmelden voor de Sport-
Mix via www.sportpasvelsen.nl
Aanmelden voor de SportMixen in Velser-
broek en Santpoort via www.bredeschoolvel-
serbroek.nl

Open Monumentendag 
Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 14 september 2019.  Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘Plekken van Plezier’. 

Hoe hebben mensen zich in de loop van de 
eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn 
daarvoor het decor of podium geweest? 
In Velsen zijn verschillende gebouwen en plek-
ken die speciaal ontworpen en gebouwd zijn 
voor vermaak. Maar er zijn ook panden die 
vroeger bestemd waren voor bezinning of le-
ring en nu gebruikt worden als ‘plek van ple-
zier’. En ook de openbare ruimte kon en kan een 
plek van plezier zijn, in de vorm van parken,  
zwembaden, speeltuinen of recreatiegebied.

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 
14 september worden op verschillende locaties 
speciale openstellingen en activiteiten voor 
publiek georganiseerd. Deze zijn vrij toeganke-
lijk. Informatie hierover is te vinden in de gratis 
brochure ‘Vertier in Velsen’. Deze is af te halen 
bij boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 
boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis 
en de bibliotheek in IJmuiden en de biblio-
theek in Velserbroek.  Ook vindt u informatie 
op de website openmonumentendag.nl.

Openstellingen  & activiteiten
Zaterdag 14 september 2019  
Dorp Oud-Velsen
Rondleiding door het dorp om 11.00 en 15.00 
uur, start bij de Engelmunduskerk. In een aan-
tal panden zijn verhalenvertellers aanwezig die 
u meenemen naar vroeger tijden. 
Graag aanmelden voor 12 september bij info@
dorpvelsen.nl o.v.v. het gewenste tijdstip. Vol is 
vol.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 
1 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 
Velsen-Zuid
Geopend op zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Om 11.00 uur kunt u (nog een keer) een trouw-

foto laten maken 
in het oude raad-
huis.
Van 13.00 tot 
15.30 uur mini workshops (30 min.) ‘plezier 
met verf’ en ‘plezier met sieraden’.  

Parksessie bij de muziektent Velserbeek
Gezellig met vrienden of familie genieten van 
een picknick (zelf meenemen) met akoestische 
muziek of theater rondom de muziektent in 
Velserbeek. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur. Presentatie van 
het nieuwe Museumhuis Beeckestijn. Bezoe-
kers kunnen in het huis ontdekken en beleven 
hoe er geleefd werd, inclusief interactieve on-
derdelen tijdens het bezoek.
 
Stichting Oer-IJ
Wandelexcursie van 7 km langs een aantal bui-
tenplaatsen in Velsen. Onderwerpen zijn o.a. 
het landschap en de invloed van het Oer-IJ 
daar op. De wandeling start om 13.30 uur vanaf 
het hoofdhuis Beeckestijn. Vooraf opgeven is 
niet nodig.

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 Drie-
huis
Geopend van 10.00-16.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 
IJmuiden
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding van 
60 min. om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl, maar is niet noodzakelijk. De foyer is 
open voor een hapje en een drankje.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord
Geopend van 10.00-17.00 uur. Rondleiding 
door de molen om 11.30, 13.00 en 15.00 uur.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, 
Santpoort-Zuid
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding om 
14.00 uur. 

Hulp vinden via Velsenwijzer
Om inwoners en zorgprofessionals in de 
IJmond beter te ondersteunen is de digi-
tale hulpwijzer vernieuwd. De Velsenwij-
zer geeft informatie over organisaties die 
in Velsen werken op het terrein van wo-
nen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en 
werk en inkomen. Het zoeken op de ver-
nieuwde website is makkelijker geworden 
én de informatie wordt op wijkniveau ge-
presenteerd. Ook de hulpwijzers in Bever-
wijk en Heemskerk zijn vernieuwd.

Het aanbod blijft hetzelfde
Het aanbod op de website is niet veranderd. 
Inwoners en zorgprofessionals kunnen on-
verminderd terecht voor informatie over 
zorg en ondersteuning, opvoeding en ge-

zin, gezond blijven of wonen en huishouden. 
Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van 
damclub tot dagactiviteitencentrum en van 
loopbaancoach tot opvoeddeskundige. p de 
Velsenwijzer  is alles terug te vinden in uw 
buurt, binnen de gemeente of in de regio. 

Samenwerking
De website is een samenwerking tussen pro-
fessionals, medewerkers vanuit de wijk-
teams en de IJmondgemeentes. Met deze 
hulpwijzers worden  zowel inwoners als pro-
fessionals zo goed mogelijk ondersteund in 
hun vragen rond zorg en participatie. Kijk 
vooral eens   wat de hulpwijzer voor u kan be-
tekenen.  Kijk op www.velsenwijzer.nl

SportMix in jouw buurt

De buurtsportcoaches in de gemeente Velsen organiseren verschillende SportMixen. De 
SportMix is een naschoolse sportactiviteit waarbij kinderen op een laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken met verschillende sporten. Deze SportMix lessen worden gegeven in een 
sporthal of gymzaal in de wijk. 

De lessen worden aangeboden door een sportvereniging uit de buurt, waardoor de kinderen 
bekend worden met de sportvereniging en eventueel makkelijk kunnen doorstromen naar de 
sportvereniging. De SportMix is iedere week (m.u.v. vakanties, studiedagen en feestdagen).

Overzicht SportMixen

Velserbroek
Maandag van 15:00 tot 16:00 gymzaal De Weid kinderen van groep 1 t/m 4
Donderdag van 15:15 tot 16:00 sporthal Het Polderhuis kinderen van groep 1 t/m 4
Santpoort
Vrijdag van 13:30 tot 14:30 gymzaal van de 

Parnassiaschool
kinderen van groep 1 t/m 4

IJmuiden
Donderdag van 15:00 tot 15:30 Sporthal Zeewijk Kinderen van groep 1 t/m 4
Donderdag van 15:45 tot 16:30 Sporthal Zeewijk Kinderen van groep 5 t/m 8
Velsen-Noord
Donderdag van 14:30 tot 15:30 Wijckeroogzaal Kinderen van groep 3 t/m 6

Meer informatie en aanmelden voor de SportMix via www.sportpasvelsen.nl
Aanmelden voor de SportMixen in Velserbroek en Santpoort via www.bredeschoolvelserbroek.nl

Overzicht SportMixen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

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

Cadeau voor mantelzorgers 
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaarde-
ring aanvragen.

Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld senioren die 
zorgen voor hun partner die extra hulp no-
dig heeft. Maar ook ouders die zorgen voor 
hun gehandicapte kind, of kinderen die zor-
gen voor hun chronisch zieke ouder. Buren 
die regelmatig boodschappen doen voor een 
ander of voor vervoer zorgen naar een dokter 
of ziekenhuis kunnen ook mantelzorger zijn. 
U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daar voor wordt 
betaald. Woont degene voor wie u zorgt in ge-
meente Velsen? Dan kunt u een VVV-cadeau-
kaart van € 25 aanvragen. 

Jonge mantelzorgers ook
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-
ren die zorgen voor bijvoorbeeld een ziek fa-
milielid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, 

maar ook een oma of opa. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen de cadeaukaart aanvragen!

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2019 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen 
bij de balie van het gemeentehuis (Dudok-
plein 1) of bij Socius Centrum Mantelzorg 
(Plein 1945 nummer 10) in IJmuiden. De 
voorwaarden staan op de website en op de 
aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag 
helpen met informatie, ondersteuning en ad-
vies. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
de consulenten van Socius Centrum Mantel-
zorg via telefoonnummer 088-8876900. De 
consulenten van Socius kunnen u informatie 
geven over praktische zaken, zoals vergoe-
dingen en toeslagen. Ook kunnen zij onder-
steunen als de zorg te zwaar wordt. 

De gemeente Velsen wil dat alle jeugdigen 
zoveel mogelijk kansen krijgen in het onder-
wijs. Sinds het afgelopen schooljaar (2018-
2019) bestaat  het project huiswerkbegelei-
ding Plus voor middelbare scholieren die de 
huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen 
en die extra ondersteuning nodig hebben.  
Huiswerkbegeleiding Plus wordt gebo-
den door Study Consultancy uit Santpoort-
Noord en bestaat uit drie keer per week 
huiswerkbegeleiding op een van de loca-
ties van Study Consultancy en een keer per 
twee à drie weken coaching en begeleiding 
thuis.  Voor meer informatie hierover kunt 
u contact opnemen met Study consultancy 
(info@studyconsultancy.nl/023-5392664) 
of de middelbare school van uw kind

 Vanaf het nieuwe schooljaar ( 2019-2020 ) 
wordt het project uitgebreid en wordt Huis-
werkbegeleiding Plus door Happy Homework 
toegevoegd voor basisschoolleerlingen uit 
groep 7 en 8. Happy Homework biedt leerlin-
gen een veilige en stimulerende leeromgeving, 
waarbij positieve ondersteuning, motivatie en 

leersucces voorop staan. Zij werken met realis-
tische leerdoelen en streven inzicht en zelfac-
ceptatie na.
Tijdens Huiswerkbegeleiding Plus komen be-
halve de cognitieve vaardigheden ook diverse 
studievaardigheden aan bod. Dan kunt u den-
ken aan het aanbrengen van structuur (o.a. 
plannen) en het ontwikkelen van een goede 
werkhouding. Deze begeleiding wordt gege-
ven door professionals uit het onderwijsveld. 
Ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen heb-
ben dat ten hoogste 130 % van de bijstands-
norm is en waarvan de kinderen extra onder-
steuning nodig hebben krijgen de begeleiding 
vergoedt van de Gemeente Velsen.

Voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag kunt u contact opnemen met Happy 
Homework (info@happyhomework.nl/023-
2052341) of de basisschool van uw kind. Ook 
de intern begeleider van de basisschool kan 
aangeven dat deze extra naschoolse begelei-
ding wenselijk is. In alle gevallen zal er overleg 
plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), de 
leerling en de basisschool.

Project Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt uitgebreid

Veiligheidsmonitor 
Heeft u een brief gekregen van I&O Re-
search om mee te doen aan de veilig-
heidsmonitor? Vul hem dan in! De veilig-
heidsmonitor is een onderzoek naar hoe 
u de criminaliteit, onveiligheid, buurtpro-
blemen en het optreden van gemeente en 
politie in hun buurt ervaart. 

Als u uw mening geeft, helpt u de gemeente 
daarmee. Velsen gebruikt de uitkomsten van 
dit onderzoek om haar veiligheidsbeleid op 

te baseren. Hoe meer mensen die zo’n uit-
nodiging gekregen hebben meedoen, hoe be-
trouwbaarder de gegevens zijn. 

Het onderzoek in Velsen, dat wordt uitge-
voerd door I&O Research, is half augustus 
gestart. Wie de uitnodiging krijgt, kan mee-
doen via internet of schriftelijk. De resulta-
ten worden in maart 2020 verwacht. Meer 
informatie: www.veiligheidsmonitor.nl 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 24 augustus tot en met 30 au-
gustus 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Groeneweg 11, plaatsen dakopbouw 
(27/08/2019) 72762-2019
Canopusplein 12, vervangen gevelkozijnen 
(voor- en achterzijde) (26/08/2019) 72559-
2019 
Betelgeuzestraat 14, splitsen gebouw in 2 
bedrijfseenheden (26/08/2019) 72529-
2019  Blokkenterrein t.h.v Zandvoortstraat 
106, locatie theatervoorstelling (26/08/2019) 
72506-2019
Noordersluisweg 16A, tijdelijk (3 jaar) plaat-
sen container (24/08/2019) 72023-2019

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(27/08/2019) 72894-2019

Velserbroek
Lange Sloot 44, plaatsen garage (25/08/2019) 
72105-2019
Aletta Jacobstraat 43, vergroten 1e verdie-
ping, plaatsen dakterras met toegangsdeur 2e 
verdieping (30/08/2019) 74156-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Dokweg ong., oprichten short-stay hotel 

(29/08/2019) 17536-2015

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Kerkplein 1, plaatsen vlaggenmast 
(29/08/2019) 61225-2019

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
IJmuiden
vervangen Lichterinstallatie, planning: tussen 
4 november 2019 - 20 december 2019 tussen 
06.00 en 22.00 uur, locatie: Noorderbuitenka-
naal (27/08/2019) 72802-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 24 
augustus tot en met 30 augustus 2019 de 

volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Feestavond,  op 5 of 12 of 19 oktober 2019 van 
18.00 tot 04.00 uur, locatie Paviljoen Noord-
zee,           
Kennemerstrand (30/08/2019) 74189-2019      
National Circus Barani, op 27 + 30 + 31 mei 
2020 van 15.00 tot 17.00 uur, op 28 + 29 mei 
2020 van 17.00 tot 19.00 uur, op 1 juni 2020 
van 12.00 tot 14.00 uur, locatie Heerenduin-
weg t.h.v nr. 6 (30-08-2019) 73939-2019

Sinterklaasintocht 2019, op 16 november 
2019 tussen 12.00 en 14.00 uur, locatie door-
tocht IJmuiden (30/08/2019)
74119-2019



Infopagina

5 september 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-

lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen    
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw 
(26/08/2019) 39048-2019
Planetenweg 301, realiseren 2 kunstgras 
kor� alvelden met hekwerken en dugouts 
(27/08/2019) 37399-2019
Zeeweg 222, legaliseren gevelwijziging 
(27/08/20019) 70708-2019

Velsen-Noord
Melklaan 47, veranderen voorgevelkozijn 
begane grond (27/08/2019) 66116-2019

Geweigerde omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Terrasweg 79, kappen boom (29/08/2019) 
60765-2019

Besluiten

AGENDA VAN DE SESSIES
• Stand van zaken Pontplein                                                 

Het project Pontplein heeft als doel dat er betere door-
stroming komt op het plein, voor de auto’s, fi etsers  en 
openbaar vervoer. In de afgelopen periode zijn er 8 vari-
anten besproken met diverse belanghebbenden, hiervan 
zijn er 5 afgevallen. Daarom zijn er nog 3 varianten die 
werden worden besproken. Deze varianten worden met 
behulp van 3D beelden inzichtelijk gemaakt. Aan de raad 
wordt gevraagd om feedback te geven op de varianten.

•  Subsidieverordening collectieve energieprojecten                                                               
De raad besluit of zij €300.000 euro beschikbaar wil stel-
len voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze subsidie moet 
gelden voor woningcorporaties, verenigingen van eige-
naren en coöperaties die bepaalde duurzaamheidsmaat-
regelen treffen aan hun woongebouwen. Er wordt ook 
gestreefd naar lagere woonlasten door deze subsidie. 

• 1e bestuursrapportage                                                            
In de bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad een ac-
tueel inzicht in de voortgang van de gemeentelijke fi nan-
ciën ten aanzien van de begroting 2019. Het uitgangs-
punt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen 
van het afgesproken beleid en de belangrijkste fi nanciële 
afwijkingen.

• Cultuurvisie Velsen 2020-2024                                     
De cultuurvisie geeft richting aan de invulling van kunst 
en cultuur in de gemeente Velsen. Er zijn inwoners en or-

ganisaties betrokken bij het opstellen van de cultuurvisie. 
Vier uitgangspunten vormen samen de Velsense visie op 
kunst en cultuur: laag-drempelig & toegankelijk, verbin-
ding & samenwerking, levendig & zichtbaar en inzet op 
innovatie. Aan de raad wordt voorgelegd om een oordeel 
te geven over deze visie. 

• Project actualisatie Visie op Velsen                                   
De raad heeft de Visie op Velsen benoemd als thema in 
samenspel’. De raad wil een actieve rol bij de totstand-
koming en inzetten op uitgebreide participatie voor de 
actualisatie van de Visie op Velsen. De raad besluit over 
dit voorstel waarin de kaders voor het proces om tot een 
geactualiseerde Visie op Velsen te komen zijn vastge-
legd. 

• Regionale Energie Strategie (RES)                                                                   
De gemeenteraad geeft een oordeel over het plan van 
aanpak om tot een Regionale Energiestrategie te komen. 
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die hun eigen plan 
ontwikkelen om bij te dragen aan de CO2 reductie en 
opwekken van duurzame energie. Velsen valt onder de 
deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland (IJZK). Deze plan-
nen geven tezamen invulling aan het Parijs-Akkoord. 

De sessies zijn op donderdag 12 september 2019 
Locatie: het gemeentehuis, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden 
Aanvangstijd 19.30 uur

De raad van Velsen heeft verschillende manieren waarop u in-
vloed kunt uitoefenen. 

•  U kunt inspreken bij een vergadering 
•  U bent van harte welkom bij de fracties 
•  U kunt een e-mail of brief sturen aan de raad 
•  U kunt een petitie beginnen en voorleggen 
•  U kunt zelf een initiatiefvoorstel indienen 

Wilt u in contact komen met de Raad van Velsen? Kijk dan op www.
velsen.nl/gemeenteraad of neem contact op met griffi e@velsen.nl

    WIST U DAT...?  

ZETELVERDELING RAAD
ZETELVERDELING VAN DE RAAD
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en 10 partijen

Velsen Lokaal 6 zetels
D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel

Nieuws van de raad
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Thuis in Santpoort
Een brownie in het weiland
Santpoort - Hij staat er wat in-
getogen en eenzaam in het wei-
land: de donkere bollenschuur in 
de Biezen. In het verleden is deze 
schuur een keer aan de wandel 
gegaan. Oorspronkelijk stond hij 
namelijk aan de Zijlweg in Over-
veen, waar hij in de eerste helft 
van de 19e eeuw werd gebouwd 
in opdracht van een hyacinten-
kweker. Omstreeks 1950 heeft de 
Santpoortse aannemer F. Arisz de 
schuur overgebracht naar De Bie-
zen. Aangezien men door veran-

derde opslagmethoden niet de 
gehele schuur meer nodig had, 
heeft de aannemer slechts de 
helft opnieuw opgebouwd. Het 
houtskelet is met pen- en gatver-
bindingen in elkaar gezet.
De wanden bestaan uit geteerde, 
gepotdekselde (elkaar overlap-
pende) planken. De schuur staat 
op een bakstenen plint. Tegen de 
achtergevel met 5 kleine hoog-
geplaatste vensters heeft oor-
spronkelijk de andere helft van 
de schuur gestaan. In de voor-

gevel zijn naast de hoge ven-
sters ook zesruiters (vensters met 
6 ruitjes) te zien. Stichting Sant-
poort heeft een aanvraag tot mo-
numentenstatus ingediend, zo-
dat deze kenmerkende schuur 
kan worden bewaard als een van 
weinige resterende getuigen van 
het agrarische verleden van Sant-
poort.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Huiswerkbegeleiding, bijles en maatwerk, ook voor smalle beurs

Start het schooljaar goed 
met Study Consultancy
Velsen - Nu de zomervakantie 
voorbij is en de scholen zijn be-
gonnen, is Study Consultancy 
ook weer volop in bedrijf. De huis-
werkbegeleiding in Santpoort-
Noord en op het Ichthus Lyceum 
zijn inmiddels gestart en de eer-
ste bijlessen zijn alweer gegeven.

Begeleiding van Study Consultancy 
biedt uitkomst, wanneer een leer-
ling om uiteenlopende redenen 
steun kan gebruiken bij het maken 
en leren van zijn huiswerk. Bij de be-
geleiding ligt de nadruk op het aan-
leren van studievaardigheden, zo-
als het plannen en het aanbren-
gen van structuur. De huiswerkbe-
geleiding wordt gegeven in kleine 
groepjes. Wanneer intensievere on-
dersteuning nodig is, biedt Study 
Consultancy ook individuele bege-
leiding zoals bijles en examentrai-
ning.  Maatwerk is hierbij het uit-
gangspunt. Het kundige team, dat 
bestaat uit pedagogen, docenten 
en studenten, kan alle vakken en 
alle niveaus aan. Niet alleen mid-
delbare scholieren, maar ook basis-
schoolleerlingen, studenten en vol-
wassenen zijn welkom.
Study Consultancy werkt met het 
leerlingvolgsysteem HOMi. Met dit 
systeem, dat gekoppeld kan wor-
den aan Magister, worden plannin-

gen gemaakt, vorderingen bijge-
houden en krijgen ouders (desge-
wenst) dagelijks per e-mail een up-
date.
In speci�eke gevallen werkt Stu-
dy Consultancy ook in opdracht 
van scholen, overheden, samen-
werkingsverbanden en andere in-
stanties. Zo voert Study Consultan-
cy twee maatschappelijke projec-
ten uit: het thuismentorprogramma 
School’s cool IJmond (in opdracht 
van Telstar Thuis in de Wijk en de 
IJmondgemeenten) en Huiswerk-
begeleiding Plus (in opdracht van 
de gemeente Velsen). Hiervan kun-
nen leerlingen gebruik maken die 

de begeleiding erg goed kunnen 
gebruiken, maar waar hiervoor thuis 
de middelen of mogelijkheden ont-
breken. Met ingang van dit school-
jaar hanteert Study Consultancy, net 
als vrijwel alle andere instituten die 
zijn aangesloten bij de Landelijke 
vereniging van Studiebegeleidings-
intituten (LVSI), maandtarieven voor 
de huiswerkbegeleiding. Deze tarie-
ven zijn zeer scherp. 
Zie voor meer informatie en de mo-
gelijkheden www.studyconsultan-
cy.nl of neem voor een vrijblijvend 
advies contact op via info@study-
consultancy.nl of 023-5392664. (fo-
to: aangeleverd)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Dagelijks varen veel schepen 
langs IJmuiden, door de sluizen 
en door het Noordzeekanaal, 
van en naar Amsterdam. Afge-
zien van soms een storing bij 
een sluis, verloopt het langsva-
ren in het algemeen soepel. En 
als over een paar jaar de nieu-
we zeesluis in gebruik is, zal 
het aantal storingen dat voor 
oponthoud voor de scheep-
vaart zorgt ongetwijfeld afne-
men. Je kunt het de oude Noor-
dersluis ook niet kwalijk nemen 
dat ‘ie op z’n negentigste af en 
toe even wat rust nodig heeft… 
Maar naast de techniek rond de 
sluizen kunnen ook de schepen 
zelf voor een stremming zor-
gen. Vijftien jaar geleden, in ju-
li 2004, was de Middensluis en-
kele dagen buiten gebruik door 
het geknikte zandschip ‘No Li-
mit’. Velen kwamen even een 
kijkje nemen; niet zo spectacu-
lair als de stranding van Santa 
Kyriaki op ons strand in de zesti-
ger jaren, maar wel een beziens-
waardigheid.

De No Limit is een ‘beunschip’, 
speciaal gebouwd voor het ver-
voer van nat of droog zand en 
grind. Het is een opvallende 
verschijning onder de binnen-
vaartschepen. Met een lengte 
van 110 meter en een breedte 
van 11,4 meter is het veel groter 
dan gebruikelijk voor een beun-
schip. Daarnaast is het multi-
functioneel; het kan zowel bulk-
materiaal zoals zand, slib en erts 
als containers vervoeren. De No 
Limit wordt – in opdracht van 
en in overleg met de toekomsti-
ge eigenaar en schipper – onder 
leiding van een scheepsbouwer 
uit Werkendam ontworpen door 
een Nederlands bedrijf, casco-
gebouwd op een scheepswerf 
in Kiev in Oekraïne en in Neder-

land afgebouwd. Het nieuwe 
schip wordt op 9 juni 2004 op-
geleverd en vanaf eind juni in 
de vaart genomen. Het telt twee 
woningen. In de woning achter-
op woont de schipper met zijn 
gezin. De woning aan de voor-
zijde wordt bewoond door een 
matroos en zijn vriendin.

De No Limit is maandag 5 ju-
li 2004 bezig met zijn derde reis 
met lading. Die ochtend vaart 
het schip rond 07.30 uur van-
uit de Middensluis zeewaarts 
voor het laden van zand bij de 
zandzuiger Weesperkaspel bij 
het Forteiland. Nadat het schip 
is geladen, meldt de schipper 
zich bij de sluisdienst voor een 
doorvaart richting Amsterdam. 
De No Limit meert als enig schip 
rond 10.30 uur af in de Midden-
sluis. Terwijl het schip in de sluis 
ligt, ziet de stuurman rond 10.45 
uur dat de scheepswand hal-
verwege aan de bakboordzijde 
begint te vervormen en hoort 
hij doffe knallen. Hij stuurt de 
stuurman naar de woning op 
het voorschip om de matroos 
en zijn vriendin te waarschu-
wen. Zelf waarschuwt hij zijn 
vrouw in de woning op het ach-
terschip. Al snel staat het mid-
denschip onder water. Het stel 
gaat aan wal en helpt direct de 
drie anderen op het voorschip 
van boord te gaan. Alle vijf op-
varenden komen zonder letsel 
van boord. Later gaat de schip-
per nog even aan boord van het 
achterschip om de motoren stil 
te zetten.

Maandagmiddag kunnen ber-
gers van Svitzer Wijsmuller, 
sleepbedrijf Iskes en de Velsen-
se brandweer voorkomen dat 
het schip zinkt. Het wordt met 
pompen drijvend gehouden. 

Terwijl de met water onderge-
lopen compartimenten worden 
leeggepompt, zijn twee kraan-
schepen een etmaal lang bezig 
om de lading zand te lossen. Het 
schip krijgt daarbij weer meer 
drijfvermogen en het voor- en 
achterschip vouwen iets terug 
onder hun gewicht waardoor de 
knik minder wordt. Dinsdag te-
gen het einde van de ochtend 
controleren duikers de schade 
onder de waterlijn en de hoe-
veelheid zand dat de No Limit in 
de sluis heeft verloren. Die hoe-
veelheid valt mee. Woensdag-
ochtend – twee dagen na het 
knikken – vertrekken twee sle-
pers en een drijvend dok vanuit 
de Middensluis om de No Limit 
naar een werf in Amsterdam te 
slepen.

Diverse instanties doen onder-
zoek naar het ongeluk. De On-
derzoeksraad voor Veiligheid, 
Commissie Scheepvaart komt in 
juli 2006 met het rapport ‘Plooi-
en en gedeeltelijk zinken van 
een beunschip op 5 juli 2004 
in de Middensluis van IJmui-
den’. Het rapport vermeldt dat 
het ‘plooien niet te wijten was 
aan omstandigheden in de sluis 
of een teveel aan lading, maar 
aan een constructiefout als ge-
volg van een onjuist ontwerp, 
dat onvoldoende rekening hield 
met de belastingen die het 
schip zou kunnen ondervinden’. 
De toenmalige Inspectie van 
Verkeer en Waterstaat Divisie 
Scheepvaart (IVW/DS) had con-
troleberekeningen uitgevoerd 
en de constructietekeningen 
en berekeningen wel goedge-
keurd. In 2007 wordt uiteinde-
lijk de scheepsbouwer aanspra-
kelijk gesteld.

De No Limit wordt gerepareerd 
en komt vier maanden na de 
knik versterkt weer in de vaart. 
Op 9 november 2004 vaart hij 
weer met z’n eerste lading door 
de Noordersluis. Vijftien jaar la-
ter is de No Limit nog steeds in 
de vaart.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de geknikte ‘No Limit’ in de 
Middensluis in juli 2004.

Maak kans op een VIP-arrangement 
in Winkelcentrum Velserbroek
Velserbroek - Centrum Velser-
broek verrast haar klanten in de 
maand september met prachti-
ge prijzen tijdens de VIP-actie. 
Alle klanten die een aankoop 
doen van minimaal 10 euro ont-
vangen een gratis kanskaart. 
Deze kan direct ingevuld en in-
geleverd worden bij een van de 
winkeliers. Wekelijks worden 15 
winnaars verrast met een prach-
tige prijs. En worden er maar 
liefst 25 tickets verloot voor de 
Velserbroek VIP-avond.

Maak wekelijks kans op mooie 
prijzen
Bezoekers die in de maand sep-
tember hun inkopen doen in 
Centrum Velserbroek staan een 
leuke verrassing te wachten. Bij 
een aankoop vanaf 10 euro ont-
vangt men een kanskaart. Weke-
lijks worden uit alle inzendingen 
15 winnaars bekend gemaakt 
die een mooie prijs bij een van 
de winkeliers op kunnen halen. 
Dus, hoe meer aankopen men 
doet, hoe meer kans men maakt!

VIP-arrangement
Alle klanten die een kanskaart 
hebben ingeleverd in de maand 
september, maken automatisch 
kans op een ticket voor 2 per-
sonen voor de Velserboek VIP-
avond. 

25 Winnaars met introducee 
worden op maandag 14 okto-
ber verwacht in het Polderhuis 
en worden hier als VIP’s behan-
deld. Nieuwsgierig?! Doe dan ze-
ker mee.

Calendar Girls te zien in 
Haarlemmerhout Theater
Haarlem - Het huisgezelschap 
van het Haarlemmerhout Theater 
speelt van 12 tot en met 28 sep-
tember haar derde toneelproduc-
tie Calendar Girls, de theaterhit 
gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal, onder regie van LouLou 
Rhemrev. Het stuk wordt gespeeld 
in het Haarlemmerhout Thea-
ter, Van Oldenbarneveltlaan 17 in 
Haarlem.

Calendar Girls vertelt het verhaal 
van de vriendinnen Chris en Anne. 
Een verhaal van een ongekend po-
sitieve actie, die niet alleen e�ect 
heeft op het rustige leven van de 
vrouwen, maar op de hele wereld. 
Wanneer John, de man van An-
ne, overlijdt aan kanker, ontstaat 
bij de vriendinnen het idee om ter 
nagedachtenis de versleten bank 
in de wachtkamer van het zieken-
huis te vervangen. Om deze bank 
te kunnen kopen, moet er geld in-
gezameld worden. De twee vrien-
dinnen besluiten om een iets an-
dere aanpak te kiezen voor de tra-
ditionele jaarlijkse kalender van de 

vrouwen serviceclub. In plaats van 
landschappen of bruggen kiezen 
ze ervoor om een kalender te ma-
ken met vrouwen uit het dorp die 
breien of piano spelen. Er is alleen 
één verschil; het wordt een naakt 
kalender!
Niet iedereen is even makkelijk te 
overtuigen en de twee vriendin-
nen stuiten dan ook op behoor-
lijk wat weerstand. Uiteindelijk 
krijgen ze steun en gebeurt er iets 
waar de dames zelf alleen maar 
van hadden kunnen dromen. 
Spel: Janneke Groskamp, Lies-
beth Veltman, Mirjam van Caste-
ren, Monique van der Zouw, As-
li de Backer, Monique Poelarends, 
Titia Wolf, Anne van Vlerken, Mar-
co Mekenkamp, Thomas Terstal, 
Joan Dirksen, Maaike Wijngaarden 
en Lars Melkert.
Speeldata: Donderdag 12, 19, 26, 
vrijdag 13, 20, 27 en zaterdag 14, 
21, 28 september.  Aanvang 20.15 
uur. Kaarten 17,50, te bestellen via 
www.haarlemmerhouttheater.nl. 
(foto: RAP Fotogra�e, aangeleverd 
door Haarlemmerhout Theater)

Leer Italiaans in 
Haarlem bij Altraitalia
Haarlem - Ontdek Italië in de Kle-
verparkbuurt van Haarlem. Het an-
dere Italië, ofwel Altraitalia, is een 
unieke taalschool voor jong en oud, 
voor beginners en gevorderden, za-
kelijk of privé - kortom voor ieder-
een die meer over Italië, het land, 
de cultuur en de mensen wil ont-
dekken. Met en van elkaar leren de 
deelnemers de taal en de vele, vaak 
verrassende, kanten van het Itali-
aanse leven. Meer weten? Kom dan 
naar de twee feestelijk open dagen 
van Altraitalia op 8 en 22 september 
en meld je aan.

Vijftien jaar geleden begon Ales-
sandra Murmura de taalschool Al-
traitalia in Haarlem. Haar leerlingen 
kennen haar als een enthousiaste, 
gedreven Italiaanse die haar liefde 
voor het land en de taal met ieder-
een op een unieke manier wil de-
len. In haar eigen huis verwelkomt 
ze hen aan een grote tafel met kof-
�e (of thee) zodat mensen zich met-
een op hun gemak voelen. ,,Net als 
in Italië wanneer je bij iemand op 
bezoek gaat, ga je ko�e drinken.” 
De groepen zijn klein zodat iede-
re cursist persoonlijke aandacht 
krijgt, vertelt Alessandra. ,,We wis-

selen persoonlijke ervaringen uit, 
natuurlijk zoveel mogelijk in het Ita-
liaans, omdat spreken vanuit je ge-
voel de beste manier is om een taal 
te leren.”  

Meer dan taalles 
Altraitalia is meer dan de wekelijk-
se lessen: zo is er een minibiblio-
theek waar men boeken of �lms op 
elk lesniveau kan lenen. Alessandra 
en haar docenten passen de lessen 
aan op de wensen van hun cursis-
ten met informatieve artikelen, vro-
lijke spelletjes en aanvullende oefe-
ningen. Daarnaast organiseert Al-
traitalia onder andere thema-avon-
den, boekclubs, �lmvoorstellingen, 
muzikale intermezzo’s en proeve-
rijen. Met service en aandacht voor 
de cursist biedt Altraitalia steeds 
weer een boeiend, afwisselend en 
leerzaam cursusjaar. 

Open dagen: 
Op zondag 8 september van 12.00 
tot 16.00 uur in de Tetterodestraat 
34 rood in Haarlem. Op zondag 22 
september van 12.00 tot 16.00 bij 
de Trattoria De Pastabox, Raadhuis-
straat 54 in Heemstede. (foto: aan-
geleverd)
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Redactie
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Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175
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Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
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Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
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www.jutter.nl/privacy
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Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

COLOFON

Bayerische seniorendag
Velsen - Senioren Vereniging Velsen 
organiseert op donderdag 3 okto-
ber een unieke dagtocht naar Wun-
derland Kalkar, net over de grens bij 
Arnhem. Na een rit in een luxe tou-
ringcar worden de deelnemers ont-
vangen met ko�e en gebak. Tot 
aan de lunch brengt de bekende 
radio- en  televisiepresentator Wij-
brand van der Sande de aanwezi-
gen in Bayerische sfeer en presen-
teert hij een loterij met mooie prij-
zen. Aansluitend kan men genieten 
van een warm en koud lunchbu�et. 

Na de lunch volgt een gezellige mu-
ziekmiddag in de sfeer van de be-
kende Oktoberfeesten. Onvervals-
te schlagers en Duitse volksmuziek 
door live artiesten passeren de re-
vue, waarna om 16.30 uur aan de 
terugreis wordt begonnen. Belang-
stellenden kunnen zich voor 17 sep-
tember opgeven bij Minke Uyten-
daal, 06-40841152. Opstapplaatsen: 
De Hofstede 08.15 uur, het Terras 
08.30 uur en de Dwarsligger 08.30 
uur. Tussen 18.30 u en 19.00 uur is 
men weer thuis.





Wet natuurbescherming, uitgebreide procedure,  
ontwerpbeschikking wijziging looptijd vergunning (cluster 52)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens  
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij  
een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet natuurbescherming van  
het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied namens  
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter inzage  
heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het wijzigen van de 
vergunning van 9 december 2015, kenmerk DGAN-NB/15163083, ten 
behoeve van de realisatie van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het betreft 
de Natura 2000-gebieden Noordhollands Duinreservaat, Kennemerland-
Zuid, Polder Westzaan, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  
en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder. 

De wijziging betreft het verlengen van de looptijd van het uitvoeren van 
de reeds vergunde activiteiten tot 31 december 2023.

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het 
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis 
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, 
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaart-
functie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot 
deel van Noordwest-Nederland.

Aanvrager: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Zaaknummer: 9149458

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van 
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland 
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststel-
lingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde 
Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 
2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze 
besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 
3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 6 september tot 18 
oktober 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en 
(digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 

te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);
-  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via https://puc.

overheid.nl/natuurvergunningen/;
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de  
ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op  
de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet  
openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan  
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator  
vergunningen Nieuwe Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA 
Zaandam. 
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen 
naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke  
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die 
beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de  
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de  
definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en  
Herstelwet van toepassing.
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EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin
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Giant Entour 
E+ 1 RB LDS
7 versnellingen 
met een Yamaha 
middenmotor
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Tiende plaats voor 
Nohelis van der Wiele

Santpoort/Kazan - Tijdens 
WorldSkills, de wereldkampi-
oenschappen voor beroepen, 
dat van 22 tot en met 27 augus-
tus plaatsvond in Kazan, Rus-
land heeft Nohelis van der Wie-
le uit Santpoort-Noord de 10e 
plaats behaald tijdens de wed-
strijd Hotel Reception. Nohelis 
studeert aan ROC van Amster-
dam. Nohelis had 15 tegenstan-
ders. Het goud ging naar Rus-
land.
Tijdens deze 45-ste editie van 
WorldSkills streden in Kazan 
meer dan 1.600 deelnemers uit 
60 bij WorldSkills International 
aangesloten landen in 56 be-
roepen voor een plek op het 
erepodium. Nederland deed 
mee in 27 vakrichtingen (be-
roepen), waaronder boulanger, 
metselaar, kapper, mechatro-
nicus en lasser. (foto: aangele-
verd)

Cursus Mindfulness in 
Inloophuis Kennemerland
Santpoort - Inloophuis Kenne-
merland start vanaf dinsdag 8 
oktober met een cursus Mind-
fulness. De mindfulnesstraining 
helpt je vaardigheden te ontwik-
kelen om op een andere manier 
om te gaan met stress en daaraan 
gerelateerde klachten. Het beoe-
fenen van ‘mindfulness’ of aan-
dacht en het leren leven in het 
hier en nu staan centraal. 

Met behulp van aandachtsoefe-
ningen leer je zien hoe automati-
sche reactiepatronen ontstaan en 
wat deze tot stand brengen. We 
zijn ons vaak niet bewust van ge-
dachten die automatisch opko-
men en al helemaal niet van de 
invloed die ze kunnen hebben op 
ons. Door het doen van verschil-
lende oefeningen word je bewus-
ter hoe stress je beïnvloedt. Je 
leert minder vanuit een automa-
tische reactie te handelen, waar-
door stress, angst en lichamelijke 
klachten afnemen. 

De cursus wordt gegeven door 
Maria van Balen, mindfulnesstrai-
ner, gestalttherapeut en coach 
in het Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord.
De bijeenkomsten vinden plaats 
op dinsdagochtend van 9.45 tot 
12.15 uur op 8, 15 en 29 oktober, 
5, 12, 19 (stiltebijeenkomst van 
09.30 - 13.30 ) en 26 november en 
3 en 10 december. De eigen bij-
drage voor deelname bedraagt 
75 euro, inclusief werkboek en 
vier cd’s.  
Voor meer informatie: info@in-
loophuiskennemerland.nl of 023-
8885367.

Het Inloophuis is voor iedereen 
die tijdelijke ondersteuning zoekt 
om te leven met en na kanker. 
Ook naasten zijn welkom, even-
als mantelzorgers en nabestaan-
den. Zij bieden een luisterend 
oor, deskundige begeleiding en 
vele activiteiten.

Open Monumentendag 
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - In het weekend 
van 14 en 15 september opent 
Natuurmonumenten haar land-
huizen, kastelen, molens, for-
ten, boerderijen en eenden-
kooien voor het grote publiek 
tijdens de Open Monumenten-
dag. Het landelijke thema van 
dit jaar is ‘plekken van plezier’; 
naar welke monumentale plek-
ken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Buitenplaats 
Beeckestijn was vroeger een 
buitenverblijf voor welgestel-
de kooplieden uit Amsterdam, 
die hier hun zomers doorbrach-
ten. Per boot kwamen ze over 
het Wijkermeer naar Velsen, om 
hier de drukte van de stinkende 
stad te ontvluchten. Door de ja-
ren heen heeft iedere bewoner 
zijn stempel gedrukt op het ui-
terlijk van de buitenplaats. Zo 
ontstond er een unieke verza-
meling tuinstijlen, waar nu van 
kan worden genoten!
Op zaterdag 14 en zondag 15 
september nemen gidsen be-
langstellenden van 13.30 tot 

15.00 uur mee op een wande-
ling langs tuinstijlen uit ver-
schillende tijden op buiten-
plaats Beeckestijn. Kom ge-
nieten van de cultuurhistori-
sche pareltjes van het prachti-
ge Beeckestijn, zoals de bloe-
menwaaier, slangenmuur, neo-
baroktuin, schulpvijver, ijskel-
der en kapelwoning. 
Aanmelden voor de rondlei-
ding is verplicht. Dit kan via 
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaats-
beeckestijn of kijk in de  acti-
viteitenkalender van Natuur-
monumenten op www.natuur-
monumenten.nl. Leden van Na-
tuurmonumenten krijgen van-
zelfsprekend korting op de-
ze informatieve wandeling. In 
het kader van de Open Mo-
numentendagen is op zater-
dag 14 september het hoofd-
huis van buitenplaats Beeckes-
tijn van 11.00 tot 16.00 uur toe-
gankelijk voor publiek. (prent: 
aangeleverd door Natuurmo-
numenten)

‘t Staende Tuygh zoekt 
een accordeonist(e)
IJmuiden - Shanty- en Seasong-
koor ‘t Staende Tuygh, het oudste 
shantykoor in IJmuiden, is in heel 
zwaar weer beland en is daardoor 
verplicht een reddingsboei uit te 
gooien nu het zonder accordeo-
nist is komen te staan. En daarom 
is het een heel groot vraagteken 
of het koor haar 25-jarig jubileum 
medio januari 2020 kan gaan vie-
ren.

De reden: in januari gaf Joke Klin-
geler, jarenlang vaste accordeo-
nist van het koor, te kennen toe 
te zijn aan een andere muzika-
le uitdaging. Gelukkig werd haar 
plaats meteen ingenomen door 
twee accordeonisten, maar een 
aantal maanden en een week ge-
leden besloten beide personen 

eveneens te stoppen en zadelden 
daarmee het koor met een heel 
groot probleem op. 
Geen accordeonist betekent voor 
‘t Staende Tuygh, dat er geen oe-
fenavonden in buurthuis de Brul-
boei gehouden zullen kunnen 
worden. Voor een aantal optre-
dens zal Joke Klingeler eventueel 
de helpende hand willen bieden.
Wie helpt ‘t Staende Tuygh uit 
de brand? Met smart ziet Dieter 
van Laar te wachten op aanmel-
dingen: telefoon 0255-521033 
of 06-48416280; dietervanlaar@
quicknet.nl is het e-mailadres. 
Schroom niet elke maandag-
avond in buurthuis de Brulboei 
het gezellige shantykoor ‘t Staen-
de Tuygh muzikaal te ondersteu-
nen.

Op Open Monumentendag
Rondleidingen door 
het dorp Velsen
Velsen - Ter gelegenheid van 
Monumentendag 2019 organi-
seert de stichting Het Dorp Vel-
sen twee rondleidingen door het 
dorp Velsen op zaterdag 14 sep-
tember met extra aandacht voor 
een aantal ‘plekken van plezier, 
het landelijk thema van deze Mo-
numentendag.
Monumenten lijken altijd samen 
te moeten gaan met stevige his-
torische verhalen over adel, land-
heren en speciale architectuur. 
Maar het kan net zo goed gaan 
over plaatsen die bijzonder wor-
den omdat gewone mensen daar 
het leven gevierd hebben in zijn 
volle omvang. In vroeger jaren 
was het dorp vooral een woon- 
en werkplek voor ambachtslie-
den, boeren en huishoudelijk 
personeel van de landgoederen 
in de nabije omgeving. Er werd 
hard gewerkt en tijd en mogelijk-
heden voor vertier waren er niet 
veel in het sobere dorp. Maar, hoe 
dan ook, plekken van plezier wa-
ren er zeker ook in het monumen-
tale dorp Oud Velsen. Ook de rei-
zigers die aanvankelijk per boot 
over de Wijkermeer kwamen aan-
varen uit Amsterdam of met de 
koets reden uit Haarlem en Alk-
maar of later met de stoomtram 
uitstapten in het dorp, kon je daar 
tegen komen.
De stichting Het Dorp Velsen, die 
jaarlijks meewerkt aan de lande-
lijke Monumentendag, wil daar-
om, naast het prachtig historisch 
erfgoed, belangstellenden ken-
nis laten maken met een aantal 

van deze plekken van plezier in 
de buurt van de Engelmundus-
kerk en het Oude Raadhuis.  Bij de 
rondwandeling  zullen verhalen-
vertellers de deelnemers in een 
aantal panden meenemen naar 
vroeger tijden.
Op 14 september kunnen belang-
stellenden deelnemen aan een 
rondleiding om  11.00 of 15.00 
uur. Deelname is gratis, per keer 
kunnen 25 mensen meedoen en 
vooraf opgeven is voor 12 sep-
tember nodig bij info@dorpvel-
sen.nl onder vermelding van het 
gewenste tijdstip. Vol is vol.
Het einde van de wandeling, die 
ongeveer anderhalf uur zal du-
ren, is bij het oude raadhuis . Na 
de ochtendwandeling is er een 
kopje ko�e. Na de middagrond-
leiding is er in het voormalige 
raadhuis een borrel ter afsluiting 
van Monumentendag 2019 en 
ter gelegenheid van de opening 
van een expositie van het Kunste-
naars Collectief Velsen (KCV) .
Voor veel Velsenaren is de oude 
raadszaal sowieso een plek van 
plezier, veel mensen hebben er 
hun geliefde het ja-woord gege-
ven. Daarom is er vanaf 11.00 uur 
voor ieder die dat wil, de moge-
lijkheid ook deze tijden te laten 
herleven en voor één keer een 
‘nieuwe’ trouwfoto te laten ma-
ken. Trouwkledij is, beperkt, be-
schikbaar, je kunt natuurlijk ook 
in de eigen trouwout�t verschij-
nen. Voor informatie:  info@dorp-
velsen.nl, www.dorpvelsen.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Nierstichting zoekt 
collectanten in IJmuiden
IJmuiden - Voor de landelij-
ke collecteweek van 15 tot en 
met 21 september zoekt de 
Nierstichting enthousiaste col-
lectevrijwilligers in IJmuiden. 
Door heel Nederland collec-
teren in deze week duizenden 
vrijwilligers met als doel: zo-
veel mogelijk geld inzamelen 
voor het welzijn van nierpa-
tiënten. En dat is hard nodig, 
want het leven van een nierpa-
tiënt is geen leven, maar over-
leven. Daarom zet de Nier-
stichting zich in voor een toe-
komst waarin nierziekten be-
ter te behandelen en zelfs te 
genezen zijn.  
,,Werken je nieren niet, dan ga 
je dood. Dit klinkt misschien 
hard, maar is helaas wel de re-
aliteit”, zegt Tom Oostrom, di-
recteur van de Nierstichting. 
,,Dialyseren houdt nierpatiën-
ten in leven, maar is lood-
zwaar. Patiënten zitten uren-
lang per week vast aan een 
groot apparaat in het zieken-

huis en kunnen geen kant op. 
Ze hebben niet de vrijheid en 
energie om te gaan en staan 
waar ze willen en leven met 
grote onzekerheid. Daarom 
strijden wij door tot we nier-
ziekten kunnen genezen. We 
doen er alles aan om nierpa-
tiënten hun vrijheid en leven 
terug te geven.” 
Aan de Nierstichting zijn in-
middels ruim 60.000 collecte-
vrijwilligers verbonden. Toch 
worden nog niet alle huis-
houdens in IJmuiden bereikt. 
Een collectant investeert ge-
middeld twee uur van zijn of 
haar tijd aan de collecte. Maar 
maakt daarmee voor nierpa-
tiënten een wezenlijk verschil. 
Nierpatiënten hebben de hulp 
van collectevrijwilligers heel 
hard nodig. 
Loopt u twee uurtjes mee 
in uw buurt? Meld u aan via 
www.nierstichting.nl/2uur.  
Voor meer informatie: www.
nierstichting.nl.

Lezing ‘Weer & Wind’
Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 10 september houdt Bou-
dewijn Bakker in ‘t Brederode 
Huys een lezing over de ten-
toonstelling Weer & Wind in 
kunst en poëzie - vanaf sep-
tember in Singer Laren - die 
laat zien dat naast zonneschijn 
en sneeuwpret ook storm, re-
gen, kou en mist al vier eeu-
wen lang de aandacht heb-
ben getrokken van Nederland-
se kunstenaars. Het is de eer-
ste keer dat dit thema het on-
derwerp vormt van een musea-
le tentoonstelling. De kern van 
de tentoonstelling betreft de 
periode 1880-1940, met werk 
van ‘weerkunstenaars’ als Vin-
cent van Gogh, Piet Mondri-

aan en G.H. Breitner, gevolgd 
door onder andere Jan Mankes, 
Jan Sluijters en H.N. Werkman. 
‘Weer & Wind’ laat zien hoe 
spannende kunstwerken van-
af de 17e eeuw tot heden naast 
elkaar gepresenteerd bijzonde-
re relaties tot stand brengen. 
Dr. Boudewijn Bakker, speci-
alist op het gebied van land-
schap in de Nederlandse beel-
dende kunst, is de gastconser-
vator van deze tentoonstelling. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 
6 euro zijn verkrijgbaar aan de 
zaal van de Vereniging Sant-
poorts Belang, Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Santpoort-
Zuid, of te reserveren via www.
santpoortsbelang.nl.

Vaarbewijs gaat 
veranderen
Haarlem - Vanaf 1 januari 2020 
raakt de Vamex de vergunning 
om het examen klein vaarbewijs 
af te nemen kwijt. Om in het be-
zit te komen van het klein vaar-
bewijs doet men binnenkort het 
examen bij het CBR. Men gaat 
dan voor het “recreatiebewijs”.
Bij de Vamex bestaat het examen 
uitsluitend uit een theoretische 
test. Ben je daarvoor geslaagd 
dan mag je met plezierboten tot 
een lengte van 25 meter varen.
Wat het CBR met het vaarbewijs-
examen gaat doen is nog ko�e-
dik kijken. Het CBR heeft veel ex-
pertise in huis met de diverse 
praktijktoetsen, niet alleen voor  
vaarbewijzen voor de beroeps-

matige vaart.
Bij diverse organisaties is het al ja-
ren een doorn in het oog dat je al-
leen vanuit de schoolbanken je 
vaarbewijs kunt halen. Maar ver-
gis je niet, het vaarbewijs examen 
is tegenwoordig van een dusda-
nig niveau dat je echt wel moet 
weten hoe het in elkaar steekt om 
te kunnen slagen. Dus, haal voor 
2020 je vaarbewijs, is het advies.
Op woensdag 18 september 
start in het Kennemer Sportcen-
ter in Haarlem een cursus Vaarbe-
wijs. Een ervaren docent leidt op 
voor het Vamex examen. Meer in-
formatie en aanmelding: www.
vaarbewijs-haarlem.nl of 06-
18665376.

‘Paardrijden van deze 
tijd? Zeker!’
Santpoort-Noord - ,,Met paard-
rijden ben je sportief, duurzaam, 
biologisch en energiebewust be-
zig; je bent in de buitenlucht met 
paarden bezig die geen CO2 uit-
stoten, heerlijk in een groene om-
geving word je je bewust van de 
prachtige natuur!’’ Seb Meijer 
van manege Kennemergaarde in 
Santpoort-Noord vertelt enthou-
siast over zijn geliefde sport: ,,Je 
paard wordt iedere dag liefdevol 
verzorgd en mag met maatjes lek-
ker buitenspelen, waarna ze weer 
heerlijk in hun mooie stal komen 
waar hun eten en drinken klaar 
staat.’’
Belangstellenden nodigt hij uit: 
,,Kom een keer rijden en ervaar 

ook de voldoening die het geeft 
wanneer het paard doet wat jij wil. 
Te paard heb je geen tijd om aan 
iets anders te denken; heel goed 
voor je mindset! En met poetsen, 
opzadelen rijden en naverzorgen 
heb je meteen een goede work 
out te pakken!’’

Open dag
Zondag 22 september houdt Ma-
nege Kennemergaarde van 14.00 
tot 17.30 Open Dag. Seb: ,,Kom 
kijken en ervaren!’’

Manege Kennemergaarde, Duin- 
en Kruidbergerweg 79 in Sant-
poort-Noord, www.kennemer-
gaarde.nl.

Wethouder bezoekt 
beurs in Schotland
Velsen - Wethouder Jeroen Ver-
woort reisde deze week af naar 
de Schotse stad Aberdeen voor 
een bezoek aan de grootste o�-
shore beurs van Europa. Ver-
woort is lid van een delegatie die 
Amsterdam IJmuiden O�shore 
Ports (AYOP) vertegenwoordigt. 
De beurs geldt als dé ontmoe-
tingsplaats voor bedrijven, orga-
nisaties en overheden die op eni-
gerlei wijze met o�shore te ma-
ken hebben en vond gisteren 

plaats. In Velsen zijn diverse be-
drijven gevestigd die zich met 
o�shore werkzaamheden bezig 
houden, zoals Airborne, Breman 
Machinery, Wesco, Schlumberger 
Petroleum Services, CEBO, Iskes, 
CMF Services en Schot kranen. 
Ook voor de toekomst ziet de ge-
meente veel kansen op dit vlak, 
onder meer het bouwen en on-
derhouden van windmolenpar-
ken op zee biedt marktperspec-
tief voor IJmuiden.
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Leuke actie voor 10-jarig bestaan
Noordzeetong en schol vers uit de 
Noordzee bij The Dutch Admirals

IJmuiden - Martin en Klazina 
Rademakers hebben een passie 
voor koken en weten dagverse vis 
of een
prima stuk vlees op waarde te 
schatten. Ruim 10 jaar terug was 
Martin, geboren en getogen
IJmuidenaar nog zeeman. Op zijn 
eigen kotters ging Rademakers 
met onder meer zijn dochter
de zee op om als beroepsvisser zijn 
brood te verdienen. Vervolgens 
kwam 10 jaar geleden de
mogelijkheid om The Dutch Admi-

rals over te nemen. Rademakers: 
,,Met dit uitzicht en het restaurant 
op een fantastische locatie zag ik 
het gelijk zitten.’’
De restauranteigenaar gaat da-
gelijks naar de haven om dagver-
se vis in te kopen. Als oud-visser-
man weet Rademakers precies wat 
hij wil hebben. Concessies worden 
niet gedaan, alleen het beste vindt 
Rademakers goed genoeg.: ,,Op 
het vlak van kwaliteit en herkomst 
komt onze 25 jaren lange ervaring 
in de visserij zeer goed van pas. Bij 

de inkoop houden wij echter ook 
zoveel mogelijk rekening met onze 
verantwoordelijkheden aan de na-
tuur. We gebruiken zoveel mogelijk 
duurzaam gevangen vis.
Duurzaam staat hoog in ons vaan-
del.” 
Van opsmuk houdt de restaurantei-
genaar niet. “Er heerst hier een ge-
moedelijke sfeer. Vriendelijkheid is 
heel belangrijk, de gasten waarde-
ren dat ook bij ons. Voor een vrien-
delijke prijs serveren wij de mooiste 
gerechten. Niet enkel vis, onder an-
dere van IJmuiden Vis Online, maar 
ook vlees, van topslager Chateau-
briand, topkwaliteit.’’
Om het tienjarig bestaan te vieren, 
heeft Rademakers een speciale ac-
tie in het leven geroepen, die de 
wenkbrauwen bij culinaire genie-
ters doet fronsen. Voor € 8,95 een 
Noordzee tong en een schol�let 
inclusief frietjes en sla lijkt te mooi 
om waar te zijn, maar de realiteit is 
totaal anders. ,,Wij willen mensen 
laten kennismaken met Noordzee-
vis van de allerbeste kwaliteit. Ook 
voor betaalbare feesten en partijen 
zit men bij ons goed, reken maar!’’ 
(foto: aangeleverd)

Lustrumjaar hockeyclub 
Strawberries feestelijk van start

Driehuis - Zondag 1 september 
was de o�ciële start van het lus-
trumjaar bij KHC Strawberries. De 
hockeyclub uit Driehuis, in 1929 
opgericht door een aantal leer-
lingen van de Rijks HBS Velsen, 
bestaat op 16 november 90 jaar. 
Na de oefenwedstrijd van He-
ren 1 werd de opening van het 

lustrumjaar zondag gevierd met 
een goed bezocht TeeDee. Met 
muziek van DJ Genex, hambur-
gers en een springkussen voor 
de kinderen zat de sfeer er snel 
goed in. 
Tijdens het feest bekrachtigden 
drie belangrijke sponsors ook 
voor komend seizoen weer hun 

steun aan de club. Trotse voor-
zitter Pieter Oosthoek onderte-
kende de sponsorcontracten met 
Werk & IK B.V., Pieter Delsman 
Makelaars en Dudink & Starink 
Advocaten. 
In het lustrumjaar organiseert 
Strawberries verschillende acti-
viteiten, zoals een reünie op 12 
oktober en een speciaal lustrum-
feest op 16 november. Men heeft 
niet van alle oud-leden een re-
cent emailadres; alle oud leden 
die nog geen uitnodiging heb-
ben ontvangen voor de reünie, 
maar wel graag willen komen: 
stuur een bericht via lustrum@
khc-strawberries.nl.

Geschiedenis Strawberries
KHC Strawberries werd op 16 no-
vember 1929 opgericht door een 
aantal leerlingen van de Rijks 
HBS in Velsen. De vereniging 
dankt haar naam aan de aardbei-
envelden in en rondom Bever-
wijk. De eerste wedstrijden wer-
den gespeeld op een oud voet-
balveld van staalfabriek Hoog-
ovens (nu Tata Steel). 
Na vele omzwervingen strijkt de 
hockeyclub uiteindelijk in 1954 
neer op de huidige plek aan de 
Waterloolaan in Driehuis. 

Op de foto van links naar rechts: voorzitter Pieter Oosthoek, Steven Levin 
van Pieter Delsman Makelaars, Peter Starink van Dudink & Starink Advo-
caten en Sil Spanjaard van Werk & IK (foto: aangeleverd) Goede start Velsen in de Hoofdklasse

Driehuis- Zondag was de eerste 
wedstrijd voor het gepromoveer-
de Velsen tegen Quick ’20 dat vo-
rig seizoen nog in de derde divi-
sie speelde. Velsen miste aanvoer-
der Remco van Dam, Joël Panka, 
Walid Ben Haddi en Gilermo Pen-
gel (geblesseerd) en ook Zeno 
van Ooijen, de laatste wegens een 
schorsing. Een lastige puzzel voor 
trainer Martin Haar om deze spe-
lers te vervangen. 
Prima voetbalweer zorgde samen 
met een redelijk aantal toeschou-
wers voor een goed sfeertje op 
sportpark Driehuis. Van meet af 
aan combineerden de gasten uit 
Oldenzaal er lustig op los om Vel-
sen direct te laten zien wat ze in 
huis hadden. Toch werd Velsen al 
snel gevaarlijk. Na een verre in-
gooi had Patrick Castricum net 
niet genoeg ruimte om echt goed 
uit te halen. Luuk Geelen probeer-
de het namens Quick maar zijn in-
zet was niet goed genoeg om Yo-
rinn Albers te verontrusten. Na 
een geweldige solo lanceerde Da-
niël Zuiverloon Marc Kloosterboer 
waarna Jelle Leenders via een 
hoekschop Velsens succes voor-

kwam. Ondanks verzorgd voet-
bal en veel balbezit kwam Quick 
’20 zelden verder dan de rand van 
het strafschopgebied met uitzon-
dering van Luuk Geelen die even 
langs Bryan Dijkhuizen glipte en 
vervolgens hoog over schoot. De 
beste mogelijkheden bleven voor 
Velsen. Zo vond Patrick Castricum 
na een voorzet van Denzel Meijer 
en een iets te gehaast schot doel-
man Bob Peterman op zijn weg. 
Quick werd in de eerste helft nog 
een keer gevaarlijk: een corner 
vanaf links bereikte bij de tweede 
paal Dylan Rickho� die verwoes-
tend uithaalde. Via de paal en de 
voeten van Angelo Beck rolde de 
bal over de doellijn: 0-1. 
Kansen voor Velsen waren er vol-
doende. Bastiaan Scholten en 
Marc Kloosterboer stuitten op de 
eerdergenoemde verdediger Jel-
le Leenders. Ook Richie Agyapong 
mikte naast de paal na een verre 
uittrap van Yorinn Albers. Doel-
man Bob Peterman tikte de bal 
nog net over de deklat na een 
kopbal van Bryan Dijkhuizen. Zo 
waren de meeste kansen toch 
voor Velsen waar Quick ’20 het 

meest in balbezit was. Na een zeer 
aantrekkelijke eerste drie kwartier 
kwam de rust. 
Na de thee gebeurde er lange tijd 
bijna niets. Het spel bewoog zich 
tussen de beide strafschopgebie-
den zonder dat er echte kansen 
ontstonden. Zo rond de zeventig-
ste minuut kantelde de wedstijd. 
Velsen vermoedde dat het sco-
rebord meer mogelijkheden had 
dan 0-1, gooide er een schepje 
bovenop en Quick ’20 kreeg het 
steeds moeilijker. In de 77e mi-
nuut werd Richie Agyapong on-
deruit gehaald door doelman Bob 
Peterman en aanvoerder Mischa 
Plug schoot de strafschop snoei-
hard binnen. 1-1. Velsen ging voor 
de winst en Quick trok zich te-
rug. Patrick Castricum schoot hard 
voor langs en prima kansen voor 
Daniël Zuiverloon en Daan Sep-
penwoolde werden naast gescho-
ten of ternauwernood gered door 
de Oldenzaalse defensie. Alles bij 
elkaar een prima wedstrijd van de 
mannen van trainer Martin Haar 
met helaas net geen overwinning. 
(foto: Frans van der Horst)

Rode draad leerplan 
voor jeugd FC Velsenoord
Velsen-Noord - Ook in het seizoen 
waarin FC Velsenoord 100 jaar be-
staat blijft de club in ontwikke-
ling. Zo is er nu voor de jeugd ge-
start met het “Rode draad leer-
plan”. Daarvoor is gekozen omdat 
FC Velsenoord haar jeugd een op-
timale opleiding wil bieden. Via dit 
plan krijgen alle spelers een tota-
le opleiding op maat aangeboden 
die aansluit bij leeftijd en niveau. 
Met name de jeugdspelers pro�-
teren van een planmatige aanpak.
Voor alle teams van onder 8 tot en 
met onder 19 is er een verdeling in 
drie groepen: de onderbouw; on-
der 8, 9, 10, 11 en 12 jaar, de mid-
denbouw; onder 13, 14 en 15 jaar 
en de bovenbouw; onder 16, 17, 
18 en 19 jaar. In het plan worden 
alle speler volgens vaste maand-
thema’s opgeleid met als uit-
gangspunten: eerste training in de 
week: individuele ontwikkeling, 
tweede training in de week: team-
ontwikkeling en wedstrijd: leer-
middel. Voor de uitvoering hier-
van werkt FC Velsenoord nauw sa-
men met www.jeugdvoetbaloplei-
ding.nl.

Jeugdvoetbalopleiding is lande-
lijk actief bij een groot aantal ver-
enigingen met scholing en bege-
leiding op de vereniging van de 
jeugdtrainers/leiders om vereni-
gingsbreed stappen te maken. Via 
de Rode Draad zal er met maand-
thema’s gestructureerd en plan-
matig gewerkt gaan worden met 
ondersteuning en begeleiding op 
maat. Dit zal maandelijks plaats-

vinden tijdens reguliere trainin-
gen bij FC Velsenoord. Door deze 
gestructureerde werkwijze wil FC 
Velsenoord de jeugdopleiding de 
komende jaren op het gewenste 
peil brengen. 
Kijk voor meer info over dit plan, 
of voor het aanmelden als (jeugd) 
speler van deze gezellige, per-
soonlijke club op: www.fcvelsen-
oord.nl. (foto: aangeleverd)

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweerman Rob Christiaans
IJmuiden - Feest dinsdagavond 
in de brandweerpost in de Een-
hoornstraat in IJmuiden. Bur-
gemeester Frank Dales kwam 
op bezoek om Rob Christiaans 
in het zonnetje te zetten. De 
brandweerman kreeg een ko-
ninklijke onderscheiding opge-
speld.

Christiaans is eind jaren ‘90 als vrij-
williger gestart bij de toenmalige 
Gemeentelijke Brandweer Velsen, 
die toen nog alleen bestond uit 
de post in Velsen-Zuid. Hij werk-
te in die tijd nog in het bedrijfsle-
ven, maar had zich wel al ontpopt 
als lid van de bedrijfsbrandweer. 
Sterker nog, als commandant, bij 
zijn toenmalige werkgever in Am-

sterdam. Christiaans kenmerkte 
zich als iemand die het opleiden 
en oefenen een warm hart toe-
droeg. Het is dan ook niet vreemd 
dat toen de brandweer Velsen 
rond de eeuwwisseling op zoek 
ging naar een vaste oefen coördi-
nator, Christiaans hiervoor in aan-
merking kwam. Inmiddels had hij 
ook zijn studie als bevelvoerder 
afgerond.
Toen in 2001 de vrijwillige post in 
IJmuiden werd gelanceerd, nota-
bene in de straat waar Christiaans 
woonde, was het niet vreemd dat 
hij in IJmuiden de eerste ploeg-
chef werd.
In de beginperiode was het voor 
de nieuwe post IJmuiden nog 
�ink pionieren en was het met 

name voor de beroepsmedewer-
kers in Velsen-Zuid nog �ink wen-
nen. Christiaans zat in die perio-
de als het ware tussen twee vu-
ren in. Overdag op de beroeps-
post en buiten werktijd bij de vrij-
willige post.
En zo werd hij meer en meer het 
gezicht van de post IJmuiden en 
heeft de post in de loop der jaren 
op de kaart gezet.
Christiaan, die het brandweervak 
een warm toedraagt heeft deze 
klus tot 2015 op zijn naam staan. 
Toen was het tijd om na bijna 15 
jaar ploegchef het stokje over te 
dragen aan zijn opvolger Ray-
mond. Rob bleef gelukkig wel als 
bevelvoerder aan de post verbon-
den. (foto: aangeleverd)

In de Naaldkerk in Santpoort
Boeken gezocht voor Pinkenweekend
Santpoort-Noord - In het ka-
der van het pinkenweekend 2019 
wordt op zaterdag 12 oktober van 
09.00 tot 14.00 uur rond de Naald-
kerk in Santpoort een markt ge-
houden. Het Pinkencomité van de 
Naaldkerk organiseert het pinken-
weekend voor de 86ste keer. In de 
Naaldkerk zullen ook dit jaar weer 
boeken verkocht worden. Vrij-
wel iedereen heeft wel boeken in 
de boekenkast staan die eenmaal 
zijn gelezen en niet meer van hun 
plaats komen. 
Met deze boeken kan men de 
Naaldkerk helpen. Het geld dat de 
verkoop van de boeken oplevert, 
wordt gebruikt voor het onder-
houd van het kerkgebouw. 
Een vriendelijk verzoek van de or-
ganisatie om de boeken aan te le-
veren op donderdagavond 19 of 
26 september of 3 oktober tussen 
19.00 uur en 20.00 uur bij de Naald-

kerk bij de zijingang aan de Wulver-
derlaan. Mocht men echt niet in de 
gelegenheid zijn om de boeken te 
brengen bij de Naaldkerk dan kan 
men contact opnemen met het pa-
rochiecentrum, tel. 023-5378731 of 
e-mailen naar parochiecentrum@
olvab.nl.
Er zijn nog kramen te huur op de 
zaterdag van het pinkenweekend. 
De kosten zijn 30 euro (inclusief 10 
euro borg). Voor meer informatie of 
direct aanvragen stuur een e-mail 
naar kraam@olvab.nl. Op de kraam 
mag van alles worden aangeboden 
behalve eten, drinken en bloemen. 
Geef bij de aanvraag wel duidelijk 
aan wat u gaat verkopen zodat de 
organisatie van de markt voor de 
planning een beetje soortgelijke 
kraampjes bij elkaar kan zetten
De Naaldkerk is te vinden aan de 
Frans Netscherlaan 12. Zie ook  
www.olvab.nl.
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: zaterdag 7 september 18.30 uur Telstar - SC Cambuur

Telstar in spektakelstuk onderuit

Nijmegen/Velsen-Zuid - Telstar 
en N.E.C. Nijmegen hebben een 
waar spektakel geleverd. Voor-
al de tweede helft is het aan-
zien meer dan waard. Uiteinde-
lijk trekt Telstar met 4-2 aan het 
kortste eind. Echter een gelijk-
spel had de verhoudingen bin-
nen de krijtlijnen goed weerge-
geven. 

N.E.C. Nijmegen begint goed aan 
het duel. In de beginfase krijgen 
de Nijmegenaren een aantal goe-
de kansen. De beste zijn voor Jo-
sef Kvida. Eerst kopt hij de bal op 
de paal. Even later haalt Sven van 
Doorm de kopbal van diezelfde 
Kvida van de lijn. In de 19e mi-
nuut komt de thuisclub op voor-
sprong. Ole Romeny draait zich 
in de zestien vrij en haalt uit: 1-0. 

Het is de eerste tegentre� er voor 
de Witte Leeuwen. Rond de 30e 
minuut zet Andries Jonker het sy-
steem om. Deze wijziging resul-
teert vrijwel direct in een aantal 
kansen. Reda Kharchouch, Mel-
le Springer en weer Reda Khar-
chouch hebben het geluk niet 
aan hun zijde. 

Na rust trekt Telstar de lijn van het 
laatste kwart van de eerste helft 
door. In de 47e minuut heeft Re-
da Kharchouch de gelijkmaker 
op zijn schoen. Zijn inzet wordt 
geblokt. De bal rolt voor de voe-
ten van Senne Lynen. Hij wacht te 
lang. Vier minuten verder plaat-
sen de Nijmegenaren een snelle 
tegenstoot. Anthony Swolfs voor-
komt met een geweldige redding 
een tweede tegendoelpunt. Even 
later zijn Elayis Tavsan en Mel-
le Springer dicht bij de gelijkma-
ker. Het zit hen niet mee. In de 60e 
minuut staat dan toch de 1-1 op 
het scorebord. Elayis Tavsan gaat 
een combinatie aan, kapt Josef 
Kvida uit en schiet raak: 1-1. Tel-
star heeft niet lang van deze ge-
lijkmaker kunnen genieten. Vier 
minuten later zet Randy Wol-

ters met een geweldig schot zijn 
ploeg weer op voorsprong: 2-1. In 
de 69e minuut is N.E.C. Nijmegen 
dodelijk in de counter. Weer is Ole 
Romeny de doelpuntenmaker: 
3-1. Drie minuten later verkleint 
Glynor Plet de achterstand tot 
één doelpunt. Uit een uitsteken-
de dieptepass van Frank Korpers-
hoek kopte hij al vallend à la Beb 
Bakhuys raak: 3-2. Telstar zet nog 
meer druk naar voren om de ver-
diende gelijkmaker te forceren. 
Echter het doelpunt valt aan de 
andere kant. Weer uit een coun-
ter. Jonathan Okita zet twee Tels-
tarspelers op het verkeerde been 
en schiet de bal voorbij Antho-
ny Swolfs tegen de touwen: 4-2. 
(Marja Korbee, foto: www.1963-
pictures.nl)
Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Re-
douan El Yaakoubi, 6. Frank Kor-
pershoek (86e min. 30. Tuur Hou-
ben), 7. Elayis Tavsan, 8. Senne 
Lynen, 9. Reda Kharchouch, 10. 
Melle Springer (65e min. 29. Gly-
nor Plet), 11. Anthony Berenstein, 
17. Sven van Doorm (76e min. 21. 
Anass Najah) en 18. Benaissa Be-
namar.

Witte Welpen, de basis 
van Telstar!
Telstar zoekt jou! Ben jij tussen 
de 1 en 14 jaar, weet jij precies 
wie hun aanvoerder is, hoe de 
mascotte er uitziet en ben jij re-
gelmatig te vinden bij de Witte 
Leeuwen? Dan ben jij een éch-
te Witte Welp en zoeken zij jou!

De Witte Welpen is de leukste 
kidsclub van Nederland. Met 
inmiddels meer dan 100 leden 
zijn wij enorm aan het groeien 
en daar zouden wij jou graag bij 
verwelkomen. Samen met al-
le andere leden van onze kids-
club gaan wij het komende sei-
zoen een � ink aantal activitei-
ten doen en het enorm gezellig 
maken. Wat denk je van:
- Een persconferentie met de 
trainer en spelers
- Naar een wedstrijd van de Wit-

te Leeuwen
- Gratis deelname aan een clinic
- Meelopen met de spelers het 
veld op
- Samen ontbijten met de spe-
lers en horen wat zij allemaal 
eten om zo � t te blijven
- Esports toernooien
- Speurtochten door het stadion
En nog veel meer...

Ben jij al enthousiast gewor-
den? Vul dan vandaag nog je 
gegevens in op www.telstarcli-
nics.nl/kidsclub en zorg er voor 
dat jij er ook bij komt. Let op: 
inschrijven is voor het seizoen 
2019/2020 geheel gratis. Wel 
kan er bij sommige evenemen-
ten een bijdrage gevraagd wor-
den aan de ouders/verzorgers. 
(foto: Telstar)

Nieuw scorebord in 
gebruik genomen
Telstar is zaterdagavond door 
middel van de loting gekop-
peld aan de Koninklijke HFC 
voor de eerste ronde van de 
KNVB beker. Een bekende te-
genstander voor de Witte Leeu-
wen waar veel Telstar spelers 
hun eerste stappen op het veld 
zette.
De wedstrijd zal op 29, 30 of 31 
oktober gespeeld worden op 
het terrein van de koninklijke 
HFC.

Telstar neemt nieuw score-
bord in gebruik
Tijdens het thuisdebuut van 
de Witte Leeuwen dit seizoen 
werdhet nieuwe scorebord in 
gebruik genomen. In samen-

werking met Trigger Screens en 
Pointcast heeft Telstar de afge-
lopen maanden hard gewerkt 
om het scorebord tijdig neer te 
zetten en van de nodige con-
tent te voorzien. Daarbij is de 
steun van een flink aantal ad-
verteerders essentieel geweest. 

Voorafgaande aan de wedstrijd 
Telstar - Excelsior (3-0) heeft het 
bestuur samen met de adver-
teerders het glas geheven op 
de samenwerking en de steun. 

Heeft u ook interesse om te ad-
verteren op het mooiste score-
bord van Nederland? Neemt u 
dan contact op via natascha@
sctelstar.nl.

Telstar huurt FC 
Barcelona-speler
Telstar en het Spaanse FC Barcelo-
na hebben overeenstemming be-
reikt over de tijdelijke komst van 
Marcus McGuane naar de Witte 
Leeuwen. De 20-jarige Engelse 
middenvelder wordt de rest van 
het seizoen door Telstar gehuurd 
van FC Barcelona. McGuane sluit 
per direct aan bij Telstar.

,,Ik ken Marcus nog van mijn tijd 
in Londen toen hij nog bij Ar-
senal in de jeugdopleiding speel-
de’’, aldus trainer AndriesJonker. 
,,Hij is een middenvelder met een 
enorm talent, droeg de aanvoer-
dersband bij verschillende elftal-
len en maakte reeds zijn debuut 
in het eerste van Arsenal, maar 
ook van FC Barcelona. Het is op 
zijn leeftijd echter enorm belang-
rijk om minuten te maken, wed-
strijden te spelen met veel weer-
stand om zodoende beter te wor-
den. Dat kan hij hier gaan doen 
in Velsen-Zuid. Marcus heeft een 
enorme drive en staat te pope-
len om bij ons te komen spelen. Ik 
ben erg blij met zijn komst.” 

Op 18-jarige leeftijd maakte de 
middenvelder de overstap van Ar-
senal naar FC Barcelona. In Lon-
den droeg hij de aanvoerders-
band van Arsenal onder 18 en 

maakte hij regelmatig deel uit van 
de onder 23 selectie van the gun-
ners. In 2017 debuteerde hij in het 
eerste elftal in de Europa League 
wedstrijd tegen BATE Borisov. Na 
zijn overstap naar FC Barcelona 
maakte de Engelsman zijn debuut 
in het eerste elftal tijdens de Ca-
talaanse super cup, waar hij Aleix 
Vidal mocht a� ossen als invaller. 
Daarmee werd hij na Gary Lineker 
de eerste Engelsman die het shirt 
van FC Barcelona mocht dragen. 
In zijn eerste halve jaar bij FC Bar-
celona kwam hij tot 8 wedstrijden 
in FC Barcelona B, acterend op 
het tweede niveau in Spanje. Na 
de degradatie werden zij veroor-
deeld om op het derde niveau te 
voetballen. Daar kwam McGuane 
tot 16 wedstrijden. (foto: Telstar)

Op koninklijk bezoek 
voor de KNVB-beker
Telstar is zaterdagavond door 
middel van de loting gekoppeld 
aan de Koninklijke HFC voor de 
eerste ronde van de KNVB beker. 
Een bekende tegenstander voor 
de Witte Leeuwen waar veel Tel-

star spelers hun eerste stappen 
op het veld zette.
De wedstrijd zal op 29, 30 of 31 
oktober gespeeld worden op 
het terrein van de koninklijke 
HFC.

Relatiedag in het 
Rabobank IJmond Stadion
Naast de activiteiten van de 
voetballers op het veld, heeft het 
Rabobank IJmond Stadion heel 
wat meer te bieden. Met haar 
unieke ligging, de vele mogelijk-
heden rondom de verschillende 
zalen, de verschillende mogelijk-
heden tot activiteiten en natuur-
lijk de WOW factor van het stadi-
on! Graag nodigen wij u uit om 
op donderdag 10 oktober zelf 
de mogelijkheden van het Rabo-
bank IJmond Stadion te ervaren. 
De middag staat in het teken van 
diverse activiteiten, workshops 
en wij presenteren u graag on-
ze zalen. Deelname aan het pro-
gramma is geheel gratis.
 
Programma:
14.00: Ontvangst met ko�  e & 
thee
14.15: Welkomstwoord door al-
gemeen directeur Pieter de 
Waard
14.30: Activiteit deel I
15.15: Pauze met drankje + hapje 
door onze Cateraars.
15.45: Gyuri Vergouw; Presenta-
tie over trainingen en penalty-
clinics.
16.15: Activiteit deel II
17.00: Afsluiting
 
Workshops en activiteiten

- In samenwerking met Stan-
dup4 nemen wij U mee in De we-
reld van verschil. Deze metho-

diek brengt gedrag van mensen 
en de verschillen binnen teams 
letterlijk in kaart. Geen lange rap-
porten maar toegankelijke, visu-
ele en leuke instrumenten die er-
voor zorgen dat de onderlinge 
dialoog snel op gang komt. De 
PersonalMap is het basisproduct, 
een toegankelijk instrument dat 
op een leuke en eenvoudige wij-
ze inzicht geeft in het eigen ge-
drag en de manier van commu-
niceren. Na het invullen van een 
vragenlijst wordt het DISC ge-
dragspro� el letterlijk in kaart ge-
bracht. De namen van de steden, 
rivieren, bergen en zeeën op de 
PersonalMap vertellen van alles 
over hoe de deelnemer zich ge-
draagt, wat de voornaamste val-
kuilen zijn en hoe anderen hem 
of haar soms kunnen ervaren.
Standup4 verzorgt trainingen in 
Gedragsverandering en Gastvrij-
heid voor alle bedrijven en orga-
nisaties. 

- Een unieke ervaring in betaald 
voetbal omgeving: footgolf. 
- Rondleiding door het gehele 
stadion met uitleg over de mo-
gelijkheden van onze zalenver-
huur.
 
Aanmelden
Bent u ook aanwezig op 10 ok-
tober? Aanmelden kan tot 7 ok-
tober via nancy@sctelstar.nl. (fo-
to: Telstar)
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5 SEPTEMBER

Opening expositie ‘Het Stomen-
de Monster’ in Museum Haarlem 
in het Gasthuis. Zie ook www.mu-
seumhaarlem.nl/project/het-sto-
mende-monster

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

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. (afbeelding: 
aangeleverd)

7 SEPTEMBER
Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur.

IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert i.s.m. PWN een werkdag in 
het Kraansvlak. Verzamelen om 
09.30 uur op parkeerplaats res-
taurant De Bokkedoorns, wet-
houder van Gelukpark, Zeeweg 
53 in Overveen. Aanmelden via 
Marc van Schie, 06-22575748 of 
zie www.ivn.nl/zk (foto: aangele-
verd)

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

Expositie van Peter Balm, Thea 
Vertraten en Ruud Cornelisse in 
De Kolk in Spaarndam tot en met 
29 september. De Galerie is ge-

opend op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 speurtoch-
ten/Escapespel.

Theater Poppengrollen speelt 
‘Harry zoekt een huis’ in de Bos-
beekschuur, tegenover molen 
De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Voor kinderen vanaf circa 2 tot en 
met 7 jaar. (foto: aangeleverd)

Jongeren met Bijbel, bijbels chil-
len met jongeren, het gehele ge-
zin is welkom van 18.00 tot 20.00 
uur in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 Haarlem. (foto: aan-
geleverd)

Telstar - SC Cambuur. Aanvang 
18.30 uur.

Italiaanse BBQ met DJ Fuk Ge-
luk in Café Bartje, Hoofdstraat in 
Santpoort-Noord.

Opening bijzondere platencol-
lectie van Bruno Truyens in het 
Kleinste museum van Haarlem., 
Ged. Oude Gracht 119 in Haar-
lem. Aanvang 17.15 uur. Iedereen 
is welkom. (foto: aangeleverd)

8 SEPTEMBER
Lezing in de Kapel, Potergieter-
weg 4 Bloemendaal. Lezing gaat 
over ‘Franciscus van Ssisi voor 
onze tijd’ Aanvang 10.30 uur.

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

▲

Open dag bij Taalschool Altra-
italia. Van 12.00 tot 16.00 uur, 
Tetterodestraat 34 rood in Haar-
lem. (foto: aangeleverd)

Jeu de Boules. Inschrijven aan 
de bar van Café Bartje, Hoofd-
straat Santpoort-Noord. Aan-
vang 12.00 uur.

Dag van de Handdraaiorgel in 
Draaiorgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3 Waarderpolder. 
Geopend van 12.00 tot 18.00 
uur. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 speurtoch-
ten/Escapespel.

James Lisney (piano) opent het 
seizoen van het ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

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

Historische Kring Velsen geeft 
een lezing over ‘De Hoogovens 
als werkgemeenschap’ in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227 Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur. 

Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur is de zaal 
open.

Bijbel�lm. Grote zaal Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. Graag aan-
melden.

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

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

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

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

Stichting Theatermanifestatie 
IJmond speelt try-out ‘Luwte’ op 
het ‘blokkenterrein’ van Rijkswa-
terstaat t.h.v. Badweg 38 (nabij 
het Bunkermuseum) in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Lezing ‘Weer & Wind’ door Boude-
wijn Bakker in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur. Reserveren kan via www.
santpoortsbelang.nl

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

Themaviering: ‘Herfst in de Bij-
bel’ in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 Haarlem. Aanvang 
09.30 uur.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 Apeurtoch-
ten/Escapespel.

Bijbel�lm. Parochiezaal Engel-
munduskerk, Driehuizerkerkweg 
113 in Driehuis. Aanvang 14.00 
uur. Graag aanmelden.

12 SEPTEMBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur.

Gieteling Open Gemengd tot en 
met zondag 22 september op 
Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord. Zie ook www.tennisclub-
degieteling.nl.

Informatiebijeenkomst ‘Stoppen 
met roken’ in het restaurant (2e 
etage) van het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Van 19.30 (zaal 
open 19.15 uur) tot 21.00 uur. 
Toegang gratis, graag aanmelden 
via het aanmeldingsformulier op 
www.rkz.nl

Stichting Theatermanifestatie 
IJmond speelt try-out ‘Luwte’ op 
het ‘blokkenterrein’ van Rijkswa-
terstaat t.h.v. Badweg 38 (nabij 
het Bunkermuseum) in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. 

Bijbels Themacafé in de Ontmoe-
tingsruimte van de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 in Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur.

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 
17 Haarlem. (foto: RAP Fotogra�e, 
aangeleverd door Haarlemmer-
hout Theater)

Verbinding, kennisdeling en verenigings-
ondersteuning tijdens de Week van de Coöperatie
Velsen - De Week van de Coöpe-
ratie staat weer voor de deur. Tij-
dens deze landelijke week - van 
7 tot en met 11 oktober - orga-
niseert Rabobank IJmond voor 
het vijfde achtereenvolgende 
jaar een reeks inspirerende activi-
teiten voor jong en oud. Dat ge-
beurt in samenwerking met loka-
le ondernemers, vrijwilligers en 
de ledenraad. 
,,Tijdens de Week van de Coöpe-
ratie willen wij zo veel mogelijk 
inwoners van de IJmond met el-
kaar verbinden’’, aldus Jerry No-
tenboom, directievoorzitter van 
Rabobank IJmond. ,,Wij willen 
hiermee laten zien wat de meer-
waarde is van een bank met co-
operatieve wortels. Het is onze 
ambitie om bij te dragen aan een 
krachtige regio waarin men pret-
tig kan wonen, werken en recreë-
ren. Daarom steunen wij impact-
volle projecten en organiseren 
wij de Week van de Coöperatie.’’
,,Er is veel om naar uit te kijken’’, 
vertelt Notenboom. ,,Uiteraard 
staan de populairste activiteiten 
– de Ouderwetse Gezelligheid 
voor senioren en de voetbalclinic 
bij Telstar - dit jaar ook weer op 
het programma. De Rabo Club-
Support Uitreikingsavond is dit 
jaar nieuw, een avond speciaal 
voor het verenigingsleven in de 
IJmond waarbij we € 50.000 aan 
coöperatief dividend zullen uit-
reiken.’’
Op maandag 7 oktober vindt de 
Rabo ClubSupport Uitreikings-
avond plaats in de Stadsschouw-
burg Velsen. De avond wordt ge-
presenteerd door Second Opi-
nion en diverse lokale vereni-
gingen en stichtingen zullen de 
avond aankleden met muziek-, 
dans- en cabaretoptredens. Arie 
Koomen, stand-upcomedian uit 
de IJmond, zal de humoristische 
omlijsting van de avond verzor-
gen. Clubs en verenigingen ma-
ken de leden, de buurt en de lo-
kale samenleving sterker. Het is 
de plek waar leden samenkomen 
en talenten ontplooid en benut 
worden. Rabobank ondersteunt 
dit met onder andere de Club-

Support Campagne.  
Op woensdag 9 oktober vindt het 
Techport Netwerkevent voor on-
dernemers plaats. Tijdens dit Net-
werkevent wordt u meegenomen 
in de toekomst van de maak- en 
onderhoudsindustrie. Rabobank 
IJmond mag als partner een aan-
tal vrijkaarten vrijgeven voor dit 
event. ’s Middags kunnen jonge-
ren tussen de 8 en 14 jaar met de 
Witte Leeuwen op het veld staan 
tijdens de voetbalclinic bij Telstar. 

De Week van de Coöperatie wordt 
ook dit jaar afgesloten met de 
buitengewoon populaire voor-
stelling van Second Opinion voor 
senioren: de Ouderwets Gezellige 
Middag en Avond in het Kenne-
mer Theater. Dit event is speciaal 
voor leden van 65 jaar en ouder. 
Voor de events in de Week van de 
Coöperatie is een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar, hiervoor 
geldt op is op. 
Aanmelden voor de ClubSupport 

Uitreikingsavond, het Techport 
Netwerkevent en de Voetbalclinic 
bij Telstar kan via www.rabobank.
nl/ijmond.
Aanmelden voor de Ouderwet-
se Gezelligheid voor senioren kan 
per e-mail naar communicatie.
ijmond@rabobank.nl. U kunt ook 
bellen naar 06 – 27 04 06 99 of 
langskomen op één van de kan-
toren. Hiervoor geldt maximaal 
twee aanmeldingen per persoon. 
(foto: aangeleverd)
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Woiski vs Woiski’ in Stadsschouwburg
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen opent het nieuwe seizoen 
in festivalsfeer. September werd 
door het theater zelfs uitgeroepen 
tot festivalmaand! In een afwisse-
lende theater-tiendaagse komen 
in die maand zo’n beetje alle the-
atergenres aan bod. Toptheater in 
soorten en maten. 
Als openingsvoorstelling van het 
seizoen koos de schouwburg op 
zondag 15 september het suc-
cesvolle en veelgeprezen Suri-
naams-Nederlandse theaterspek-
takel ‘Woiski vs Woiski’. Niet voor 
niets vorig jaar uitgeroepen tot 
een van de beste voorstellingen 
van het Theater Festival 2018. Bo-
vendien werd hoofdrolspeler Mi-

chiel Blankwaardt genomineerd 
voor een van de landelijke toneel-
prijzen. Onder de vlag van The-
atergroep Orkater en regisseur 
Geert Lageveen groeide ‘Woiski vs 
Woiski’ uit tot een must-see voor 
zwart en wit. 
In een speels en tegelijkertijd in-
dringend verhaal wordt het pu-
bliek meegenomen naar het Ne-
derland in de jaren ‘30. Max Woi-
ski Sr. is één van de eerste Suri-
namers die met de boot naar Ne-
derland komt. Hij wordt vooral be-
kend door zijn nachtclub La Cuba-
na en zijn vrolijke muziek. In Woi-
ski vs Woiski laten de makers zien 
dat het mooie leven  van Woiski 
zich enkel buiten zijn eigen huis 

plaatsvindt. 
Het muzikale succes van Max Sr. 
wordt namelijk overschaduwd 
door zijn zoon Max Jr. die zich 
steeds meer verzet tegen de ma-
nier waarop de ‘witte’ Hollanders 
met zijn vader en diens succes 
omgaan. 
Het generatiecon�ict tussen va-
der en zoon wordt in de nacht-
club een ‘battle’ tussen karakters 
én muziekstijlen. ‘Woiski vs Woiski’ 
pakte daardoor uit tot een over-
rompelend muziekspektakel over 
identiteit, immigratie en ontwor-
teling, waarin kleur alles bepalend 
lijkt. 
Zondag 15 september, aanvang 
15.30 uur, een kaartje kost 25 euro. 

Bunkerbezoek en excursies in IJmuiden
IJmuiden - Regelmatig organi-
seert Bunker Museum IJmuiden 
rondleidingen langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen 
en Heerenduin.  De rondleidingen 
zijn afgestemd op iedere doel-
groep. Avonturiers boeken de vol-
wassenenrondleiding, klimmen 
en klauteren door de bunkers om 
alle hoekjes en gaatjes te ontdek-
ken. Vergeet vooral de zaklamp 
niet. Natuurlijk is ook een rustige 
wandeling door het gebied en de 
fraaie natuur mogelijk, de gezins-
rondleidingen zijn hiervoor bij uit-
stek geschikt. Alle rondleidingen 
worden begeleid door een des-
kundige gids van het bunkermu-
seum. Iedere eerste en derde zon-
dag van de maand is ook het Bun-
ker Museum IJmuiden te bezoe-
ken. Het museum bestaat uit ze-
ven bunkers waarin de collectie 
tentoongesteld wordt. 
In een van de ruimtes is een on-
derkomen ingericht zoals dit er 
in de oorlog uitgezien heeft. Aan 
de bedden hangen de veld�essen 
en helmen. Op tafel ligt zelfs nog 
het kaartspel alsof de ruimte net 
is verlaten. We nodigen u graag 

uit om aan deze tafel plaats te ne-
men om het verblijf in een bunker 
zelf te ervaren. Tijdens het muse-
umbezoek zijn ervaren suppoos-
ten aanwezig die u graag vertel-
len over de collectie en tentoon-
gestelde materialen. Bezoekadres 
Bunker Museum IJmuiden: Bad-
weg 38, IJmuiden aan Zee (schuin 
tegenover Camping De Duin-
doorn)
Blijft u liever buiten? Het buiten-
terrein is ingericht met tal van 

originele objecten. De beziens-
waardigheden zijn te bereiken 
via wandelpaden of loopgraven. 
De loopgraven lopen deels on-
der de grond. Laat u tijdens deze 
spannende rondgang vooral ver-
rassen!
Voor meer informatie of het ma-
ken van een reservering voor een 
rondleiding bezoek  de website 
van Bunker Museum IJmuiden: 
www.bunkermuseum.nl. (foto: 
Ruud Pols)

Lezing bij Historische Kring Velsen
Hoogovens als werkgemeenschap
Velsen - Maandag 9 september 
(aanvang 20.00 uur) geeft Histori-
sche Kring Velsen een lezing voor 
leden en belangstellenden onder 
de titel: De Hoogovens als werk-
gemeenschap. De lezing wordt 
verzorgd door de heer Jan de 
Wildt, auteur van diverse boeken 
over het Hoogovenbedrijf en an-

dere regionale onderwerpen.
Jan de Wildt plaatst de maat-
schappelijke invloed van het 
ijzer- en staalbedrijf op onze re-
gio sinds 1918 in historische per-
spectief. Hij geeft zijn visie op de 
ontwikkelingen in de gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk 
die vooral na de oorlog (weder-

opbouw) samenhingen met de 
enorme groei van de staalgigant. 
In de pauze van de lezing is de 
traditionele boekenmarkt.
De lezing vindt plaats in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek. Voor leden is de toe-
gang gratis, belangstellenden be-
talen 2,50 euro.

Nazomeren bij de Zuidpier
IJmuiden - En dan breekt de laatste dag van augustus aan. Het blijkt een warme en zonnige dag. Op de 
zuidpier is het leeg op een enkele visser en wat Engelse toeristen na. Dat is wel anders naast de pier. In het 
water dobberen veel meeuwen. Zij zoeken wellicht verkoeling, maar er is ook veel te eten. Zowel volwas-
sen meeuwen, als grijze jonkies scharrelen tussen de rotsblokken. Om vervolgens even uit te buiken op 
het rustige water. (Arita Immerzeel)

Feestelijke opening seizoen Wiawaha

Velsen-Zuid - Het was zaterdag 
lekker druk bij scouting Wiawa-
ha. Zo’n 100 welpen, scouts, ex-
plorers en hun familie gingen in 3 
teams met elkaar de strijd aan. Dit 
jaar met het spel ‘Levend Catan’.
De bedoeling was om zo snel mo-
gelijk een stad te bouwen met 
daarin onder andere een huis, 
boerderij, kerk en pretpark. De-
ze gebouwen konden worden 
gebouwd met grondsto�en, die 
door middel van spelletjes wer-
den gewonnen. Het ging er fana-
tiek aan toe om bijvoorbeeld via 
een estafette steen te verdienen, 
maar er kon ook rustig ‘schaap’ 

worden verdiend, door schapen 
in hun hok te drijven(golven). 
Kortom, er was voor iedereen een 
passend spel, waardoor jong en 
oud zich heel goed vermaakten.
De vrijwilligers werden voor aan-
vang van het spel verrast door 
een actie van de voorzitter. Zij 
huldigde de leiding en bestuur 
voor al hun jaren trouwe inzet 
door middel van een lustrumte-
ken, die op de blouse kan wor-
den gedragen. Na, 2, 5 en 10 
jaar leiding is het grootste deel 
van de vrijwilligers al 20 of meer 
jaar bij de groep betrokken, wat 
de saamhorigheid van de groep 

goed weergeeft. 
Speciaal was de huldiging van 
groepsbegeleider Jacqueline Bos. 
Zij ontving naast haar lustrumte-
ken van 20 jaar ook een ‘gouden 
vos’, een waarderingsteken in de 
vorm van een medaille, die uitge-
reikt mag worden aan mensen, 
die heel veel voor hun scouting-
groep doen en overhebben.
Het was dus groot feest bij de 
meidengroep uit Velsen-Zuid. 
Helaas kampt scouting Wiawa-
ha met een leidingtekort. Terwijl 
het omgaan met welpen (7-10 
jaar) en scouts (11-14 jaar) op za-
terdagochtend echt heel gezel-
lig en ontspannen is na een week 
school of werk.
Bovendien leer je ook veel vaar-
digheden zoals plannen, over-
leggen of iets uitleggen. Maar 
bovenal is het gewoon heel leuk 
om voor elke week een uitda-
gend programma te bedenken 
voor de kinderen en dit dan met 
ze te doen. Geïnteresseerden(v) 
vanaf 16 jaar zijn van harte wel-
kom om een opkomst mee te 
komen draaien. Bel of app voor 
meer informatie met Saskia, 06-
34171407.
Meer info over de groep is te vin-
den op www.wiawaha.nl. (foto: 
aangeleverd)

Curator over faillissement Kunstencentrum:
,,Gemeente had deskundige hulp 
moeten aanbieden’’
Velsen - De curator heeft het onder-
zoek naar het faillissement van het 
Kunstencentrum Velsen (KCV) afge-
rond. In het eindrapport wordt de 
gemeente Velsen nalatigheid ver-
weten, maar niet zodanig dat dit 
leidt tot onrechtmatigheid en aan-
sprakelijkheid. Het college van bur-
gemeester en wethouders noemt 
het teleurstellend dat de curator 
niet met de gemeente heeft gespro-
ken over de gang van zaken.

In de zomer van 2018 besloot de ge-
meenteraad na een grondige afwe-
ging om geen extra geld uit te trek-
ken voor het KCV. Een besluit dat ver-
strekkende gevolgen had, want uit-

eindelijk heeft de organisatie vervol-
gens het faillissement aangevraagd. 
Aanleiding voor de gemeenteraad 
om het verzoek om meer geld af te 
wijzen, was het feit dat de door het 
KCV aangedragen herstelplannen 
onvoldoende vertrouwen gaven 
in een duurzame toekomst. ,,Hier-
door was het onvoldoende duidelijk 
of cultuureducatie via het KCV voor 
de lange termijn goed geborgd kon 
worden’’, aldus het college. De cura-
tor, mr. A.G. Moeijes van Tanger Ad-
vocaten, schrijft in het eindrapport 
dat het, achteraf gezien, verstandi-
ger zou zijn geweest wanneer de 
gemeente Velsen medio 2017 des-
kundige hulp had aangeboden aan 

het bestuur van het KCV. ,,De ge-
meente heeft aangegeven dat dit 
niet haar taak is en dat het aan het 
bestuur is om daarvoor te zorgen. 
Formeel is dat juist, maar dan be-
staat het risico dat de situatie ont-
staat die bij het KCV is ontstaan’’, al-
dus de curator. Hij noemt het logisch 
dat een gemeente een actievere rol 
inneemt bij maatschappelijke orga-
nisaties in nood. Volgens het college 
was de curator mogelijk tot ande-
re conclusies en nuances gekomen 
waar het gaat om de rol van de ge-
meente, als in het kader van dit on-
derzoek overleg zou zijn geweest 
over de gang van zaken. (tekst: Bos 
Media Services)

Brief naar staatssecretaris:
Wet heeft ongewenst neveneffect 
voor harddraverij
Velsen - De nieuwe wettelij-
ke regels met betrekking tot 
kansspelbelasting voor sport-
weddenschappen leidt tot een 
forse verzwaring van de be-
lastingdruk voor de organisa-
toren van harddraverijen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders spreekt van een 
ongewenst nevene�ect van de 
wetgeving en heeft hierover 
een brief gestuurd naar staats-
secretaris Snel van Financiën.

Volgens het college komt met 
de nieuwe wetgeving het voort-
bestaan van de korte-, en lange-

baandraverijen in gevaar. 
Men schrijft: ,,Budgetten van der-
gelijke culturele evenementen 
zijn namelijk beperkt. Veel vrijwil-
ligers zetten zich er met hart en 
ziel voor in om een evenement 
tot een succes te maken voor de 
inwoners van onze gemeenten. 
Het gaat hierbij om evenemen-
ten die voor iedereen laagdrem-
pelig en toegankelijk zijn. Kans 
bestaat dat het �nancieel en (or-
ganisatorisch) niet haalbaar meer 
is om dergelijke evenement toe 
te voegen aan het programma en 
daardoor de traditionele korte- 
en langebaandraverijen in gevaar 

gebracht worden.’’ 
De harddraverij van Santpoort is 
de oudste van Nederland, maar 
de gemeente Velsen trekt zich 
het lot aan van alle draverijen in 
Nederland en heeft daarom een 
kopie van het schrijven verzon-
den naar alle gemeenten waar 
een dergelijk evenement wordt 
gehouden. 
Aan de staatssecretaris wordt ge-
vraagd een oplossing te bieden, 
zodat de negatieve e�ecten van 
de nieuwe wet voor de harddra-
verijverenigingen voorkomen of 
gecompenseerd kunnen worden. 
(Bos Media Services)

Seniorencentrum wordt niet verbouwd
IJmuiden - Het Seniorencentrum 
Zeewijk zal niet worden verbouwd. 
Drie maanden geleden werd door 
vrijwilligers van het centrum een 
petitie aangeboden aan wethou-
der Marianne Steijn, men wilde 
aanpassingen aan het pand omdat 
het niet meer van deze tijd zou zijn. 
Het pand, dat door Stichting Wel-
zijn Velsen wordt beheerd, is eigen-
dom van Woningbedrijf Velsen.

De gemeente Velsen heeft overleg 
gevoerd met beide organisaties en 

ook heeft de wethouder zelf een 
bezoek aan het seniorencentrum 
gebracht. Geconcludeerd werd dat 
het pand schoon, heel en veilig is. 
De toiletgroep is weliswaar verou-
derd, maar goed onderhouden en 
voldoet daarmee aan de normen. 
Dat het meubilair wel eens ver-
vangen mag worden, is wel geble-
ken, de beheerder is hier inmiddels 
mee gestart. Dit gebeurt in overleg 
met de vrijwilligers die gebruik ma-
ken van het pand. Ook is in samen-
spraak met de beheerder een af-

rit gecreëerd voor gebruikers van 
een rollator of ander hulpmiddel. 
Verdere investeringen zijn volgens 
de gemeente Velsen niet nodig en 
dus is er ook geen �nanciële tege-
moetkoming aan de orde. Hierover 
zijn de vrijwilligers per brief geïn-
formeerd. De gemeente laat we-
ten dat de aanbieders van de peti-
tie hebben aangegeven tevreden 
te zijn met de zaken die door Stich-
ting Welzijn Velsen en het Woning-
bedrijf Velsen zijn aangepakt. (Bos 
Media Services)
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Schrijf je verhaal in de bibliotheek
Velsen - Het aanbod van het 
Taalhuis IJmond in Bibliotheek 
Velsen is zeer veelzijdig, weke-
lijks zijn er diverse activiteiten 
zoals Taal in Thema, het Praat-
huis en leesclubs. Elke dinsdag 
en donderdag is er een inloop 
Taalspreekuur. Eén onderdeel 
ontbrak er nog en dat is schrij-
ven. Maar dit seizoen hebben 
we ook schrijven in ons taal 
aanbod.

Het Schrijfhuis start op 12 sep-
tember met de cursus “Schrijf je 
verhaal”. Deze 6 wekelijks cursus 
start op donderdag 12 september 
van 10.30 tot 11.30. De volgen-
de cursusdagen zijn 19 en 26 sep-
tember, 3, 10 en 17 oktober.  Aan 
deze cursus zijn geen kosten ver-
bonden. Maximaal aantal deelne-
mers is 6 dus wees er snel bij!

Voor wie is deze cursus? 
Ben je dol op schrijven? En wil je 
graag jouw ervaringen delen met 
anderen? Of wil je juist tips en 
trucs om woorden op papier te 
zetten, een gedicht te schrijven 
of zelfs een verhaal? Kom naar de-

ze cursus “Schrijf je verhaal”. Door 
het zelf schrijven van verhalen 
neemt de taalvaardigheid toe.

Wat betekent dat precies? 
Wel, als je zelf gaat schrijven, bij-
voorbeeld korte brie�es of he-

le zelfverzonnen verhalen, dan 
ga je beter begrijpen hoe tek-
sten in elkaar zitten. Je gaat ook 
meer woorden gebruiken en be-
grijpen. En als je dan een tekst 
leest, in een krant of een boek, zul 
je merken dat je er veel meer van 
begrijpt.

In deze cursus staat plezier in 
schrijven voorop. Het verhaal, 
verzonnen of echt gebeurd, is het 
belangrijkste. Maak je geen zor-
gen over spelling of allerlei in-
gewikkelde regels. Belangrijk is 
dat wat jij wil vertellen duidelijk 
is voor anderen. Om te weten of 
anderen jouw verhaal begrijpen 
mag je het voorlezen of laten le-
zen. Natuurlijk zijn er ook verha-
len die je liever niet laat lezen en 
voor jezelf wilt houden.

Je begint met leuke korte oefe-
ningen om de pen los te maken. 
Daarna ga je ontdekken hoe je 
langere verhalen kunt schrijven.  
Als je wilt kun je tips vragen en 
krijgen. Bijvoorbeeld over de op-
bouw van je verhaal, het gebruik 
van andere woorden of over de 
spelling. Aan het eind van de cur-
sus kiest iedereen zijn of haar 
mooiste verhaal en maken we er 
een boekje van.

Gratis inschrijven bij de balie van 
de Bibliotheek of via taalhuis@bi-
bliotheekvelsen.nl. (logo: aange-
leverd)

Informatiemiddag voor senioren 
over rouw, verlies en nalatenschap
Velsen - In de Stichting Geza-
menlijke Ouderenbelangen Vel-
sen zijn alle belangengroepen 
rond ouderen verenigd. Door on-
derlinge samenwerking wordt 
contact gezocht met de diverse 
instanties die met het ouderen-
beleid bezig zijn. 
Op woensdag 18 september  or-
ganiseert de SGOV een bijeen-
komst voor senioren en/of hun 
vertrouwelingen. De middag 
start om 14.00 uur in de paro-

chiezaal bij de Engelmunduskerk 
aan de Driehuizerkerkweg 113 in 
Driehuis. Zaal open vanaf 13.30 
uur. Einde circa 16.00 uur.
Linda Frank, coördinator van 
Stichting Nabestaandenzorg, zal 
deze keer een presentatie ge-
ven. Stichting Nabestaandenzorg 
is een informatiepunt waar men-
sen met vragen en zorgen rond-
om rouw, verlies en nalatenschap 
terecht kunnen.
Tijdens deze bijeenkomst staat 

het rouwproces centraal. Wat 
heeft iemand nodig die een dier-
bare heeft verloren? Wat kan ie-
mand zelf doen om het leven 
weer zin te geven? Wat kan je als 
buitenstaander betekenen om ie-
mand te steunen? 
De middag heeft een informatief 
karakter, maar alle vragen kun-
nen natuurlijk worden gesteld.
Graag vooraf aanmelden via SGO-
Velsen@gmail.com of per tele-
foon via 06-21670923.

Bewoners vieren jubileum
Velserbroek - Een gezellige straat-
barbecue markeerde in het afgelo-
pen weekeinde het dertigjarig be-
staan van de Waterlobelia. Deze 
kleine woonstraat in plandeel B 
van Velserbroek werd in de peri-
ode 1988/1989 aangelegd en telt 

negen huizen. In vijf daarvan wo-
nen nog steeds de eerste bewo-
ners, die hun panden destijds op 
basis van de bouwtekening aan-
schaften. Tien jaar geleden werd 
door de bewoners een soortgelijk 
jubileumfeestje gevierd, door om-

standigheden kwam het er vijf jaar 
geleden niet van. Nu was het op-
nieuw feest in de straat, compleet 
met een optreden van de in Sant-
poort woonachtige zanger Dennis 
Sintenie. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto: Ton van Steijn)

Stichting Theatermanifestatie IJmond:
Volgende week tweede voorstelling

In 2017 werd met de voorstel-
ling Schemering groot succes be-
haald. In de kasteeltuin van Slot 
Assumburg te Heemskerk werd 
drie avonden voor een uitver-
kochte tribune gespeeld. Vijftien-
honderd bezoekers zagen de bij-
zondere voorstelling, die des-
tijds als eerste cultuuruiting het 
IJmondpredicaat kreeg. Toen al 
werd aangekondigd dat er elke 
twee jaar een nieuwe voorstel-
ling moet komen, steeds op een 
andere locatie in de regio IJmond. 
Betonblokken en basaltstenen 
vormen dit jaar het decor voor de 
theaterproductie Luwte, waarin 
het publiek wordt meegenomen 
naar een plek waar de wind niet 
kan komen en tot op heden nooit 
geweest is. Een plek waar een bij-
zondere gemeenschap woont. Ze 
waren nomaden, maar vergaten 
hun oude gebruiken. Tussen sta-
tisch beton volgen ze strakke lij-
nen en vaste routes, altijd in be-
weging in een wereld vol kleu-
ren. Op een nacht komt toch de 
wind. En ook een vreemdeling die 
over eindeloze mogelijkheden 
spreekt. Zullen ze blijven, kunnen 
ze gaan?

Luwte wordt gemaakt en uitge-
voerd door meer dan honderd 
professionals en amateurs. Dat 

zijn niet alleen de spelers, maar 
ook dansers, muzikanten, kunste-
naars, decorbouwers en vele vrij-
willigers. Het publiek kan er des-
gewenst voor kiezen om de voor-
stelling te boeken in combina-
tie met een speciaal theaterme-
nu, dat voorafgaand aan de voor-
stelling door Frank Castricum zal 
worden geserveerd in een pop-

up-restaurant op de speellocatie.  
Die speellocatie is het ‘blokken-
terrein’ van Rijkswaterstaat, ter 
hoogte van Badweg 38, nabij het 
Bunkermuseum van IJmuiden. 
Op dinsdag 10 september zal hier 
de try-out worden gespeeld en 
de reguliere voorstellingen zijn 
van 12 tot en met 15 september, 
steeds om 20.00 uur. Uitgebreide 
informatie over de voorstelling 
is op  www.theatermanifestatie-
ijmond.nl te vinden, ook de kaart-
verkoop verloopt via deze websi-
te. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws
Schouten en Van Buuren
delen Kerst de Jong beker
Velsen - Vrijdag is het seizoen 
van Damclub IJmuiden (DCIJ) van 
start gegaan met een naar wij-
len erevoorzitter Kerst de Jong 
vernoemd sneldamtoernooi. De 
jeugd mocht als eerst aftrappen. 
Na vijf rondes wisten clubkam-
pioen Jens Mischke en Joy van 
IJzendoorn acht punten te verza-
melen. Nadat bleek dat zij dezelf-
de tegenstanders hadden gehad, 
moest er gekeken worden naar 
het aantal punten van de tegen-
standers die zij verslagen had-
den. Omdat Mischke het onder-
linge duel gewonnen had, werd 
hij tot winnaar uitgeroepen. Ook 
om de derde plaats was het span-
nend. Martijn Schoenmaker wist 
Moritz Woestenburg dankzij zijn 
overwinning op winnaar Mischke 
nipt voor te blijven. 

Bij de senioren werden de zes-
tien deelnemers op basis van ra-
ting in twee groepen van acht in-
gedeeld. Naast dertien DCIJ’ers 
deden ook gastspelers Luca Smit 

(SNA, NK-�nalist pupillen), oud-
DCIJ’er Casper Remeijer (vijfde op 
het afgelopen NK) en HDC’er en 
oud-winnaar van het oudejaars-
toernooi Stefan Stolwijk mee.
Bij beide groepen werd een rond 

toernooi gespeeld, waarna de 
bovenste en onderste helft el-
kaar nog een keer tro�en. In de 
A-groep gingen Casper Reme-
ijer, die zondag naar Italië vliegt 
voor het EK landenteams en Ste-
fan Stolwijk aan kop. In de laat-
ste drie rondes wist Remeijer af-
stand van Stolwijk te nemen. Met 
15 punten uit 10 wedstrijden ein-
digde hij met twee punten voor-
sprong op Stolwijk op de eerste 
plaats. Jesse Bos was met 12 pun-
ten de beste DCIJ’er.
Het was echter niet genoeg om er 
met de Kerst de Jong beker van-
door te gaan. In de B-groep wa-
ren er maar liefst twee spelers 
iets productiever dan Remeijer. 
Jack van Buuren hoefde in de eer-
ste zeven rondes maar twee pun-
ten af te staan. Jacqueline Schou-
ten wist Van Buuren echter nog te 
achterhalen door in een onder-
ling duel te winnen. Samen ein-
digden zij op 16 punten, waar-
door zij de beker mochten delen. 
(zie aangeleverde foto)

IJmuiden - De tweede productie van Stichting Theatermanifesta-
tie IJmond is klaar. Volgende week wordt de voorstelling vier keer 
gespeeld in het havengebied van IJmuiden. Meer dan honderd 
medewerkers zijn bij deze productie betrokken.

Jarno (11) domineert op NK karten
IJmuiden - Na een fraaie zege 
in Venray (begin juli) reed kar-
ter Jarno Braam afgelopen week-
end opnieuw naar het podium. 
Er werd voor de 5e NK-wedstrijd 
gereden op het korte en bochti-
ge circuit van Strijen in Zuid-Hol-
land. De klassementsleider deed 
het gehele weekend mee om de 
koppositie.
Op zaterdag was Jarno tijdens 
de kwali�catietraining de snelste 
en pakte de pole-position. Zon-
dag werden drie manches gere-
den waar hij met een 2e, 3e en 2e 
plaats belangrijke punten pakte 
voor het kampioenschap.
Op 12-13 oktober zal er gestre-
den worden tijdens de grote sei-
zoens�nale op Circuit De Land-

sard in Eindhoven. Jarno wil daar 
opnieuw voor de winst gaan 
maar heeft aan een top-10 �nish 

voldoende om zich als Neder-
lands kampioen te laten huldi-
gen. (foto: ProjectOne Racing)

Markt Thuis in de Toekomst Velsen
Velsen - Op zaterdag 28 septem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur wordt 
de Markt Thuis in de Toekomst 
gehouden in het gemeentehuis 
van Velsen. Een informatiemarkt 
over de variatie en onvermoe-
de mogelijkheden in het actue-
le aanbod van wonen, welzijn en 
zorg in Velsen. 
Ongeveer 40 lokale en regionale 
organisaties laten bezoekers zien 
wat er zoal nodig is om langer 
plezierig zelfstandig thuis te blij-
ven wonen.
Naast de informatie en de work-
shops is het ook mogelijk om 
op ‘de ko�e te gaan’ bij de wet-
houder en deel te nemen aan 
de Dudok rondleiding door het 
gemeentehuis (aanmelden via 
www.marktthuisindetoekomst.
nl, beperkte plaatsen). De bezoe-
kers kunnen ook luisteren naar 
muziek, onder genot van een 
kopje ko�e/thee.
De bibliotheek doet ook mee aan 
de markt. Paulien van Tiel, biblio-
theek adviseur:  ,,Als de mensen 

niet naar de boeken komen, ko-
men de boeken naar de mensen. 
Op de Markt geven we informa-
tie over BoekMaatje, een haal- en 
brengservice aan huis voor men-
sen die (tijdelijk) niet in staat zijn 
naar de bibliotheek te komen. 
Daarnaast geven we informa-
tie over de cursus Klik & Tik (ver-
trouwd raken met PC, internet 
en mail) en de cursus Digisterker, 
hier leer je omgaan met de digita-

le overheid.
De Markt Thuis in de Toekomst 
Velsen is een initiatief van Ge-
meente Velsen, samenwerkende 
ouderenbonden, diverse maat-
schappelijke organisaties en wo-
ningcorporaties
Voor vragen kan men terecht bij 
de organisatoren Joane Hasken 
en Linda Frank via 06-51117282 
of info@marktthuisindetoe-
komst.nl. (foto: aangeleverd)
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Bridgevereniging 
De Jump begint weer
Santpoort-Noord - Bridgever-
eniging De Jump telt ruim 60 le-
den en is aangesloten bij de Ne-
derlandse Bridge Bond. Iedere 
maandagavond wordt om 19.30 
uur gespeeld in het gebouw Vel-
serhooft, ingang Valckenhoe�aan 
in Santpoort-Noord. 
Per avond worden 7 rondes ge-
speeld in vijf competitieblokken. 
Er zijn twee speellijnen: de  A-lijn 
voor gevorderde bridgers. In de 
B-lijn spelen de nog niet zo er-
varen en beginnende bridgers. 
Rond de feestdagen en aan het 
einde van het seizoen worden 
gezellige bridgedrives georgani-

seerd. De wedstrijdkalender voor 
2019/2020 staat op de website 
www.dejump.nl.
Ook dit jaar organiseert De Jump 
een beginnerscursus op dinsdag-
avond. De eerste les is op 17 sep-
tember. In totaal worden 12 les-
avonden in een ontspannen sfeer 
gegeven door topbridger Robert 
Stroet. 
Nadere informatie en aanmel-
ding @mail:  robert@dejump.nl of 
telefonisch op 06-10335940.
Voor nadere informatie over de 
club De Jump: e-mail: marianne@
dejump.nl of bel 06-81324714. 
(foto: aangeleverd) Motorrijder gewond

Overschot moestuin
op IJmuiderstraatweg
IJmuiden - Hoe leuk is dit? Fietsend over de IJmuiderstraatweg staat 
daar ineens een mandje met een heel lief aanbod. Wie wil, kan een 
streekproduct gratis meenemen. Een aubergine, een courgette of een 
pompoen. En als extraatje een pittig pepertje. (Arita Immerzeel)

Christelijk Mannenkoor 
zoekt versterking
IJmuiden - 13 December lijkt ver 
weg, maar niet voor het Chr. Man-
nenkoor IJmuiden, dat volop be-
zig is met het voorbereiden van 
een muziekavond in de Ichthus-
kerk in IJmuiden. 
Na een zomerstop gaan de man-
nen van het koor binnenkort ver-
der met het instuderen van de 
muziek voor die avond. Om in de-
cember zo goed mogelijk voor de 
dag te komen is versterking van 
de gelederen met een aantal zan-
gers wenselijk. Daarom een op-
roep aan de mannen in IJmuiden 
en omstreken: houd je van het re-

ligieuze lied, heb je muzikaal ge-
voel en een goede stem? Zing 
dan mee met het mannenkoor! 
Dat kan al op projectbasis, waar-
bij men meedoet tot en met het 
optreden in december. Men kan 
natuurlijk ook lid worden van het 
koor. 
Ervaar het samen oefenen op 
mooie muziek onder de enthou-
siaste leiding van dirigent Ary Rij-
ke. 
Kom langs op donderdag 12 sep-
tember om 20.00 uur in de Petra-
zaal (achteringang Petrakerk aan 
de Spaarnestraat).

Inschrijving School-
korfbaltoernooi
Velsen - De inschrijving voor het 
Schoolkorfbaltoernooi op zater-
dag 26 oktober in sporthal Zee-
wijk is geopend. Kinderen van de 
groepen 3 tot en met 6 van de ba-
sisschool worden van harte uit-
genodigd om met een of meer 
teams mee te doen aan het qua-
trokorfbaltoernooi. Quatrokorf-
bal 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 ver-
loopt via www.sportpasvelsen.
nl, opgeven vóór 1 oktober. Alle 
basisscholen zijn hier inmiddels 
over geïnformeerd. 
Voorafgaand aan het toernooi 
geeft korfbalvereniging DKV 
op maandag 16 september en 
woensdag 25 september korf-
balclinics in sporthal Zeewijk. De 
clinics voor groep 3 en 4 zijn van 
17.00 tot 18.00 uur en de clinics 
voor groep 5 en 6 zijn van 18.00 
tot 19.00 uur.

Velsen - Een motorrijder is maan-
dagochtend gewond geraakt bij 
een botsing met een auto. Het 
ging mis bij het invoegen van-
af de A9 naar de A22 ter hoogte 
van Velserbroek. De motorrijder is 

naar het ziekenhuis gebracht en 
zowel de auo als de motor moes-
ten worden weggesleept.
Zowel op de A9 als op de A22 
ontstonden �les. (foto: Reinder 
Weidijk Fotogra�e)

Bij karatewedstrijden in Duitsland
Brons voor Maarten Duijn
Velsen-Noord/Giesen - Zater-
dag heeft Maarten Duijn uit Vel-
sen Noord brons behaald op de 
Internationale Deutsche Meis-
terschaften in Giesen Duitsland 
met karate. Deze dag stonden er 
100 budoka’s aan de mat uitko-
mend in verschillende disciplines. 
Als enigste afgevaardigde vanuit 
sportschool Doragon No Sheisin 
uit de IJmond wist de 61-jarige 
Maarten Duijn na een spannen-
de strijd een derde positie te be-
halen. Duijn kwam uit in de dis-
cipline kata’s. Afgelopen jaar was 
Maarten nog succesvol met een 
eerste plaats in Almere. ,,Ïk zit nog 
steeds in de selectie wat voor mij 
een grote eer is. Je moet wel �ink 
blijven trainen en seminars vol-
gen om op niveau te blijven. Af-
gelopen jaar heb ik nog seminars 
gevolgd in Engeland, België, Ne-
derland en twee weken terug een 
week in Spanje.’’
Tijdens zulke seminars wordt er 
hard getraind en vooral veel diep-
gang gegeven aan technieken. 
Maarten Duijn is wat karate be-
treft een oude rot in het vak. Hij 
schreef in het verleden menig ti-
tel op zijn naam in het binnen- en 
buitenland, waaronder de Martial 
Art Games, Wereld- en Europese 

titels. Vorig jaar won Maarten nog 
de Ostdeutschen Meisterschaft. 
Maarten is nu druk in training 
voor de Wereldkampioenschap-
pen Wado Ryu karate in Engeland 
welke plaatsvinden van 18 tot en 
met 22 september. Aankomend 
weekend wordt er nog een se-
minar gevolgd in Amsterdam en 
Schiedam ter voorbereiding met 
de kernploeg. (foto: aangeleverd)

Poppenspel eens
per veertien dagen
Santpoort - Het poppenspel in de 
Bosbeekschuur, waarvan de kinde-
ren in de zomervakantie hebben 
kunnen genieten, krijgt een twee-
wekelijks vervolg. Voorlopig zal Ly-
dia Dikker van Theater Poppengrol-
len eens in de veertien dagen een 
voorstelling verzorgen. De voorstel-
lingen zijn geschikt voor kinderen 
vanaf circa 2 jaar tot en met 7 jaar.
Poppenspel is wat Lydia Dikker be-
treft interactief. De verhaallijnen 
zijn vastgesteld, maar de invul-
ling is keer op keer weer anders. 
Omdat ze inspeelt op de reacties 
uit het publiek verloopt geen en-
kele voorstelling op dezelfde ma-
nier. De poppen gaan regelmatig 
in gesprek met het publiek en vra-
gen ook om hulp van het publiek. 
Dit maakt de voorstellingen bijzon-
der. Lydia wordt geassisteerd door 
een struisvogel genaamd Nellie, die 
door het publiek op handen wordt 
gedragen. De kinderen mogen 
hun eigen kaartjes knippen, daar-
bij door Nellie geassisteerd. Op za-

terdag 7 september wordt de voor-
stelling ‘Harry zoekt een huis’ ge-
speeld en op woensdag 11 sep-
tember ‘Jan Klaassen gaat naar de 
markt’. De voorstellingen starten 
om 15.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 6,50 euro. Meer informa-
tie is op www.theaterpoppengrol-
len.nl te vinden. Aanmelden kan via 
theaterpoppengrollen@gmail.com 
of telefonisch: 06 44294279. De 
Bosbeekschuur is te vinden tegen-
over molen De Zandhaas aan de 
Wüstelaan 83. (foto: aangeleverd)

Postzegelavond
Santpoort - Na de zomerstop is 
er op maandag 9 september weer 
een postzegelavond van de Postze-
gel Vereniging Santpoort met na-
tuurlijk een leuke veiling. De kavels 
kan men voor de veiling bekijken. 
De avond zal worden gehouden in 

het Terras, Dinkgrevelaan 17. Ieder-
een is van harte welkom. Om 19.00 
uur is de zaal open en er is voldoen-
de parkeergelegenheid. Meer we-
ten over de Postzegel Vereniging 
Santpoort, bel dan 023-5382274 na 
18.00 uur.

Wervelende workshop
bij seizoensopening TVIJ
Velsen - Sinds afgelopen zondag 
is het wedstrijdseizoen van tram-
polinevereniging TVIJ o�cieel 
geopend. Niet met de allereerste 
wedstrijd van het seizoen, maar 
met een wervelende workshop 
van twee Nederlandse trampoli-
netoppers uit ’s-Hertogenbosch: 
Milco Abrahams en Luuk Swin-
kels. 
Sinds afgelopen seizoen maken 
steeds meer jongens deel uit van 
de wedstrijdgroep van de tram-
polineafdeling van TVIJ, dus leek 
het de organisatie leuk, een ope-
ningsdag met wat meer spel en 
spanning aan te bieden. Na een 
vermoeiende warming-up waar-
bij geen enkele spiergroep het 
rustig aan kon doen, kregen de 
springers, die tijdens de training 
vaak de moeilijkste sprongen le-
ren, een cursus vallen. Dat klinkt 
misschien gek, maar het is heel 
belangrijk om ervoor te zorgen 
dat je, wanneer het net even wat 
anders gaat dan gepland, op een 
veilige manier je val kunt breken. 
Het kan tenslotte ook een keer 
gebeuren dat je zomaar van een 
hoogte van 5 meter of meer naar 

beneden komt zeilen… 
Met deze nieuwe vaardigheid ‘in 
the pocket’ werden vervolgens 
de meest merkwaardige trucjes 
geoefend. De workshop eindig-
de uiteindelijk met een fantasti-
sche show van de beide Braban-
ders. Daarna was het tijd voor de 
ouders om wat meer te leren over 
deze mooie sport: zij kregen de 
kneepjes van het jureren bijge-
bracht, wat best moeilijk is als je 
zelf nooit op zo’n wiebelend ding 
hebt gestaan! Dus bij deze de 
complimenten voor deze dappe-
re juryleden.
TVIJ heeft een spannend seizoen 
voor de boeg, te beginnen met 
een internationale wedstrijd aan-
komend weekend in het Duitse 
Nottuln, gevolgd door twee we-
reldbekerwedstrijden voor Ro-
mana Schuring en wellicht een 
trip naar Tokio voor zowel Ro-
mana Schuring als Zoë Hekelaar. 
Een proe�es trampolinespringen 
of freerunnen volgen? Stuur dan 
een mailtje naar info@tvij-tram-
poline.nl of bezoek onze websi-
te www.tvij-trampoline.nl. (foto: 
aangeleverd)
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WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Digitale hulpwijzer van 
de IJmond is vernieuwd
IJmond - Om inwoners en zorg-
professionals in de IJmond beter 
te ondersteunen hebben de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen de digitale hulpwijzer 
vernieuwd. 
De drie IJmondgemeentes heb-
ben ieder een eigen website: 
www.beverwijkwijzer.nl, www.
heemskerkwijzer.nl en www.vel-
senwijzer.nl. Deze websites ge-
ven informatie over organisa-
ties die binnen de betre�ende 
gemeente werken op het ter-
rein van wonen, welzijn en zorg, 
jeugd en gezin en werk en in-
komen. Het zoeken op de ver-
nieuwde websites is makkelij-
ker geworden én de informatie 
wordt op wijkniveau gepresen-
teerd.
In het afgelopen jaar zijn ver-
schillende punten naar voren ge-
komen om het gebruik van de 
website makkelijker te maken. 
Met een verbeterde zoekbalk op 
de homepage is direct de weg 
te vinden naar zorginstellingen. 
Verder heeft de sociale kaart een 
prominentere plaats gekregen 
op de site. Op de homepage is 

eenvoudig te zien welke organi-
saties in uw buurt actief zijn. Ook 
is er meer ruimte voor activitei-
ten en nieuwsberichten.
Om het geheel af te maken is 
meer aandacht voor foto’s en ver-
deling van de tekst op een pagi-
na zodat het beeld rustiger is ge-
worden. 
Het aanbod op de website is niet 
veranderd. Inwoners en zorgpro-
fessionals kunnen onverminderd 
terecht voor informatie over zorg 
en ondersteuning, opvoeding en 
gezin, gezond blijven of wonen 
en huishouden. Van fysiothera-
peut tot verzorgingshuis, van 
damclub tot dagactiviteitencen-
trum en van loopbaancoach tot 
opvoeddeskundige. In de websi-
te is alles terug te vinden in uw 
buurt, binnen de gemeente of de 
regio. 
De website is een samenwerking 
tussen professionals, medewer-
kers vanuit de wijkteams en de 
IJmondgemeentes. Het platform 
moet inwoners en professionals 
zo goed mogelijk ondersteunen 
in hun vragen rond zorg en par-
ticipatie.

Collectanten gezocht
Velsen - De Brandwondenstich-
ting wil in de week van 7 tot en 
met 12 oktober een avond collec-
teren. 
Zij zijn op zoek naar mensen die 
mee willen helpen. De collecte 

wordt gehouden in Velsen-Zuid 
en bij de Brandweerkazerne in 
Velsen-Zuid. Voor meer informa-
tie of aanmelden kan men telefo-
nisch contact opnemen met Wil 
Stek, 06-22966730.
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Informatiebijeenkomst 
‘Stoppen met roken’
Regio - het Rode Kruis Zieken-
huid organiseert een informatie-
bijeenkomst ‘Stoppen met roken’ 
op donderdag 12 september. 
Veel mensen willen stoppen met 
roken. Overweegt u dat ook? Bent 
u het zat om in weer en wind bui-
ten te moeten roken? Kunt u uw 
geld wel beter gebruiken of wilt u 
van dat nare hoestje af?
Wilt u stoppen met roken, maar 
lukt het niet met een zelfhulp-
boek of onder begeleiding van 
uw huisarts met praktijkonder-
steuner? Dan bent u bij de Rook-
stoppoli van het RKZ aan het juis-
te adres. Hier leert u waarom u 
rookt en wanneer u dat doet. Be-
langrijk hierbij is natuurlijk dat u 
zelf wilt stoppen met roken, of 
het voornemen heeft om te stop-
pen.
Longarts Pauline Dekker en rook-
stopcoaches Pauline Haasbroek 
en Ingrid Sprengers, geven deze 
avond informatie over roken en 
stoppen met roken, met behulp 
van begeleidende (rookstop)spe-
cialisten en onze methode Opti-
male Interventie Strategie. 

Direct na de bijeenkomst is er ge-
legenheid om op korte termijn 
een afspraak  te maken op de 

Rookstoppoli.
De Rookstoppoli heeft een sa-
menwerkingsverband met het 
Sport Medisch Centrum IJmond 
(SMC) met als doel om ge-
wichtstoename als gevolg van 
het stoppen met roken te voorko-
men en tegelijkertijd te werken 
aan een gezonde en sportieve 
leefstijl. De Rookstoppoli maakt 
deel uit van de polikliniek Long-
geneeskunde van het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk. 

Stoptober
Dit is een jaarlijks terugkerend 
gezamenlijk nationaal stopmo-
ment van 28 dagen in oktober.
Doet u mee aan Stoptober? Dan 
kunt u gelijktijdig of gelijk na 
Stoptober bij ons terecht om ge-
stopt te blijven.
Locatie en aanmelden
Kom donderdag 12 september 
naar het restaurant (2e etage) van 
het Rode Kruis Ziekenhuis, Von-
dellaan 13 te Beverwijk. 
Van 19.30 tot 21.00 uur (zaal open 
vanaf 19.15uur) kunt u gratis aan-
schuiven.
Graag wel aanmelden:
U kunt zich aanmelden via het 
aanmeldingsformulier op de 
website www.rkz.nl

Nieuwe 
expositie
in De Kolk

Regio - Tot en met 29 september 
is in galerie De Kolk in Spaarndam 
werk te zien van Peter Balm, Thea 
Verstraten en Ruud Cornelis-
se. Peter Balm, geboren Spaarn-
dammer, oprichter van galerie De 
Kolk, maakt vooral acrylschilderij-
en, meestal op doek, soms op pa-
neel. Hij wordt vooral aangetrok-
ken door landschappen, maar 
het bijzondere in zijn werk is dat 
hij niet zozeer de fraaie idyllische 
plekjes schildert, maar meer de 
sfeer wil tre�en van gebieden in 
onze woon-en werkomgeving. 
Thea Verstraten maakt beelden 
van hardsteen en hout. Haar in-
spiratiebron is het menselijk �-
guur. Ze maakt strak �guratie-
ve torso’s, geabstraheerde kop-
pen en samengestelde sculptu-
ren die geïnspireerd zijn door in-
ukshuk (bewegwijzering in on-
herbergzame gebieden) Ruud 
Cornelisse (zie foto) schildert, 
etst en tekent en maakt installa-
tiekunst. Hij verbleef lange tijd 
op de ruïne van Brederode, waar 
hij werkte als beeldend kunste-
naar en vele bekende Nederlan-
ders als vriend heeft ontvangen. 
Ook heeft hij lange tijd als decor-
bouwer voor Hauser Orkater ge-
werkt.  Zijn werk is expressionis-
tisch, ligt dicht tegen het surrea-
lisme aan en doet sterk denken 
aan het werk van de Cobra-kun-
stenaars. Galerie de Kolk is open 
op zaterdagen en zondagen van 
12 tot 17 uur en op afspraak (06-
11214758). (foto: aangeleverd)

Het stomende monster
Regio - Midden in alle discus-
sies over elektrische auto’s en een 
nieuwe infrastructuur voor laad-
palen is Museum Haarlem be-
nieuwd: precies 180 jaar geleden 
vond in Nederland ook een ver-
voersrevolutie plaats. Hoe ging 
dat toen? Op 5 september opent 
Museum Haarlem in het Gasthuis 
een kleine expositie: Het stomen-
de monster.
Het stomende monster toont de 
komende twee maanden de intro-
ductie van de trein door de ogen 
van de toenmalige bevolking. Op 
20 september van dit jaar is het 
precies 180 jaar geleden dat De 

Arend, de eerste stoomlocomotief, 
ging rijden op het traject Amster-
dam – Haarlem. De expositie gaat 
over de aanloop naar het project, 
de aanleg van de diverse stations 
en het spoor, maar vooral de trein 
gezien door de ogen van de toen-
malige bevolking. Over vertragin-
gen, te volle treinen, het werk van 
de seinwachters en wat deze nieu-
we snelheid voor de gezondheid 
van mens en dier zou betekenen.
Het Stomende Monster is te zien 
vanaf donderdag 5 september.
Lees meer op: www.museumhaar-
lem.nl/project/het-stomende-
monster. 

IVN-werkdag 
in het Kraansvlak
Regio - Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert zaterdag 7 sep-
tember in samenwerking met de 
PWN een leuke werkdag in het 
Kraansvlak. Het IVN werkt in vele 
terreinen in Zuid-Kennemerland 
maar deze werkdag is nu voor het 
eerst; heel bijzonder! Het Kraans-
vlak is het open duingebied  tus-
sen Overveen en Zandvoort. De 
deelnemers gaan kleine dennen-
bomen weghalen –zagen, knip-
pen en uitsteken-, dit is nodig om 
het duingebied open te houden. 
Een �inke klus waarbij extra han-
den erg welkom zijn. Lekker een 
dag actief buiten in de natuur 
met een groep enthousiaste na-
tuurliefhebbers.
Geprobeerd wordt om in de dui-
nen stuifplekken weer te active-
ren, waardoor meer dynamiek 
en dus meer variatie aan planten 
en diersoorten ontstaat. Om duin 
weer te laten stuiven werd er eind 
20e eeuw voedselrijke grond af-
gegraven. En werd er een be-
boste duintop gekapt, duin is in 
beweging gekomen en “kruipt” 
nu langzaam in noordoostelijke 
richting. En om dit gebied ver-

der open te houden voor de toe-
komst gaat men hier de dennen-
bomen verwijderen. Een groot 
deel van het Kraansvlak wordt 
begraasd door wisenten. De wi-
senten zijn hier ingezet als gra-
zers omdat ze naast gras ook gro-
te struiken eten. Van de wisenten 
hebben de deelnemers geen last. 
Ze zien ze wel maar zij gaan hen 
uit de weg!
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om een dag buiten in de 
natuur bezig te zijn en een bijdra-
ge willen leveren aan de natuur 
zijn van harte welkom! De werk-
dag duurt van 9.30 tot 15.30 uur. 
Zorg zelf voor werkkleding, laar-
zen en neem je eigen ko�e/thee 
mee. De organisatoren zorgen 
voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een lek-
kere vlaai voor bij de ko�e...Er-
varing is niet vereist. Verzamelen 
om 9.30 uur op de parkeerplaats 
van restaurant De Bokkedoorns 
in het wethouder van Gelukpark, 
Zeeweg 53, Overveen.  Aanmel-
den graag via Marc van Schie, 06-
22 5757 48 of kijk op www.ivn.nl/
zk. (foto: aangeleverd)

In Draaiorgelmuseum Haarlem
Dag van de Handdraaiorgel
Regio - Op zondag 8 septem-
ber is het een bijzondere dag in 
Draaiorgelmuseum Haarlem, de 
dag van de Handdraaiorgels. 
Deze orgeltjes zijn instrumen-
ten die kleiner zijn dan de or-
gelman. Het is maar één van 
de vele omschrijvingen van het 
begrip. Je ziet ze overal in Eu-
ropa en ook wel ver daarbui-
ten. Handdraaiorgels zijn de ba-
sis van alle andere draaiorgels. 
Het zijn kleine straatorgels van 
het type dat op een klein ver-
rijdbaar onderstel staan of zelfs 
met een riem om de nek kunnen 
worden gedragen en in alle ge-
vallen met de hand worden ge-
draaid. 
Dit type orgel was een goede 
honderd jaar geleden in Neder-
land nog algemeen in gebruik 
maar maakte geleidelijk plaats 
voor het grotere straatorgel zo-
als wij dat nu kennen.
In Duitsland kan men de kleine-
re orgels echter nog veelvuldig 
aantreffen en ze worden daar 

heden ten dage nog geprodu-
ceerd.
De twee oudst aanwezige or-
gels zijn gebouwd tussen 1873 
en 1880, respectievelijk bij de 
Gaviolifabriek in Parijs en bij Ge-
brüder Bruder in Waldkirch in 

het Zwarte Woud. 
Zondag 8 september, Draaior-
gelmuseum Haarlem, Küppers-
weg 3, Waarderpolder. Het mu-
seum is geopend van 12.00 tot 
18.00 uur. Aanvang 12.00 uur. 
Vrij entree. (foto: aangeleverd)

Lezing in
De Kapel
Regio - Zondag 15 septem-
ber spreekt Anne-Marie Wegh 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal over Maria Mag-
dalena. 
Het enige wat de Bijbel zegt 
over Maria Magdalena is dat 
zij één van de vrouwen was die 
Jezus volgden op zijn rondreis 
door Judea, en dat ze was be-
vrijd van zeven demonen. 
Bij nadere bestudering van de 
Griekse grondtekst blijkt in de 
schaarse woorden over de-
ze mysterieuze vrouw echter 
een schat aan extra informatie 
te schuilen. Wat uit die grond-
tekst verschijnt, is een heel an-
der beeld dan de boetevaar-
dige zondares die de kerk van 
haar schetst. En ook een an-
der beeld dan wat in New Age-
kringen wordt gesuggereerd, 
namelijk dat zij de vrouw zou 
zijn van Jezus. 
Tijdens deze lezing deelt Anne-
Marie Wegh in woord en beeld 
met de toehoorders haar ver-
rassende ontdekkingen!
De lezing begint om 10.30 uur.

‘Ik vroeg hem ‘n keer op de koffie, maar hij ging niet meer weg’

Nooit te oud om te kamperen

Castricum/IJmuiden - Als de ver-
slaggever arriveert ligt Harry lang-
uit op een stoel de krant te lezen. 
Rika puzzelt wat en voorziet tus-
sendoor de hangplanten die aan 
de voortent hangen van water. De 
voortent doet gezellig aan met al 
het bloeiende goed. Het is duide-
lijk dat zij hier niet voor een week 
zijn gekomen.

Fietsen 
Rika: ,,We zijn hier op 20 april ge-
komen en blijven vijf maanden. 
We wonen in een seniorenwoning 
in IJmuiden. We hebben hier echt 
vakantie en genieten van de rust 
om ons heen. We �etsen elke dag 
zo’n 25 kilometer, het liefst door 
de duinen of naar het Uitgeester-
meer. Vorig jaar stond de teller op 
1000. Wel op de e-bike hoor.’’ Aan 
de Drentse tongval is te horen dat 
haar wortels niet in deze buurt lig-
gen.
,,Als we nog jong waren zouden 
we hier gaan wonen”, zegt Rika. 
,,Castricum is erg mooi, er is hier 
veel groen en je woont hier rus-
tig.”

Humor
Harry heeft grijze krullen en ziet 
er veel jonger uit dan iemand van 
90. Als de verslaggever dit op-
merkt reageert Rika direct met 
,,Je kunt dat beter niet tegen hem 
zeggen, want dan loopt hij dade-
lijk nog meer naast zijn schoenen.” 
Harry moet er om lachen. Hij zegt 
de ouders van de huidige cam-
pingeigenaar nog gekend te heb-

ben. ,,Piet, de vader van Wim, was 
een gezellige man met humor. 
De camping stond ’n keer hele-
maal blank vanwege stortbuien. 
Piet deed een rondje camping 
langs de ‘gedupeerden’, gaf mij 
een hengel en zei ‘Nu je toch geen 
kant op kunt, kun je altijd nog een 
hengeltje uitgooien’. Zes jaar te-
rug vierde ik m’n 84ste verjaardag 
op de camping. Piet kwam ’s mor-
gens met een shovel, vol met gla-
diolen aanrijden en kiepte de in-
houd vlak voor m’n tent leeg. Nou 
de hele camping wist meteen 
dat er wat aan de hand was, dus 
dat werd trakteren. Helaas is Piet 
te vroeg overleden. Het was een 
prachtmens.“ Over de huidige ei-
genaren zijn beiden goed te spre-
ken. Ze hebben een vriendschap-
pelijke band met hen opgebouwd 
en worden elk jaar weer hartelijk 
door hen ontvangen. Met trots 
vertelt Harry over het sanitair ge-
bouw en de recreatiezaal, die het 
afgelopen voorjaar zijn gebouwd. 
,,Ze hebben wonderbaarlijk werk 
verricht.’’

Trouwdag 
Harry en Rika leerden elkaar 15 
jaar terug kennen. Ze waren toen 
75 en 69 jaar en buren van elkaar. 
Harry verloor zijn eerste vrouw 
van de ene op de andere dag en 
Rika verloor haar man aan een 
ziekte. Ze vingen elkaar in die tijd 
op. Alleen zijn vonden beiden 
maar niets. Rika: ,,Ik vroeg Har-
ry een keer op de ko�e, maar hij 
ging niet meer weg.” Op de dag 

van het interview vieren ze hun 
trouwdag. Deze dag was 14-8-
2006. ,,Een tweede leg zat er niet 
meer in”, grapt Harry. Ze hebben 
uit hun eerdere huwelijk samen 
30 kleinkinderen en 18 achter-
kleinkinderen overgehouden.

Op regenachtige dagen wordt er 
een puzzel van 1000 stukjes voor 
de dag gehaald. Leidt dat nooit 
tot ruzie? ,,We hebben nooit ru-
zie”, reageert Harry, ,,Alleen soms 
een verschil van mening.” Terwijl 
hij dit zegt druipt de ondeugend-
heid van zijn gezicht af. 

Vrienden 
Harry en Rika hebben inmiddels 
veel vrienden op de camping. 
Voor het seizoen begint stemmen 
zij de vakantieperiode met een 
aantal van hen af. Aan het eind 
van het seizoen organiseren zij 
met elkaar een gezellige barbe-
cue. Dat de opgebouwde banden 
sterk zijn blijkt wel uit het feit dat 
een van de campingvrienden he-
lemaal uit Almelo is gekomen om 
Harry met zijn 90ste verjaardag te 
feliciteren. 

Leeftijd 
Harry voelt zich nog prima. Hij 
heeft nooit aan sport gedaan en 
tabak en alcohol waren bij hem 
taboe. Hij maakt soms een uitzon-
dering voor een advocaatje met 
slagroom. Hij loopt zonder hulp-
middelen en �etst nog elke dag. 
De bovenkamer functioneert ook 
nog prima, zo blijkt tijdens het in-
terview.
Als Harry gevraagd wordt hoe oud 
hij zou willen worden, zegt hij: ,,Ik 
denk 101. Er zijn er al zoveel die 
100 worden. Ik wil me graag van 
hen onderscheiden.” Met de hu-
mor zit het wel goed bij Harry. 
(tekst en foto: Henk de Reus)

Vijf maanden per jaar verwisselen Harry (90) en Rika (84) van 
Duijnen hun seniorenwoning in IJmuiden voor hun caravan op 
camping De Hooiberg in Castricum. Zij staan al voor het vijftien-
de jaar op die camping en zijn niet van plan, ondanks hun hoge 
leeftijd, het campingleven vaarwel te zeggen. Henk de Reus, col-
lega-verslaggever van onze zusterkrant De Castricummer, zocht 
hen op.
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