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INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl

Door Ingeborg Baumann

De mogelijkheden zijn dus groot en 
veelzijdig binnen de gemeente 
Velsen en iedereen zou toegang 
moeten krijgen tot sport en cultuur 
dichtbij huis. Daar maakt de 
gemeente zich hard voor, onder 

andere samen met KunstForm in de 
vorm van het Cruyff Court. Een uitge-
breid verslag van de start van dit 
project door Raimond Bos is te 
vinden elders in deze editie. 
In onze special van deze week Velsen 
in Beweging staat het aanbod van de 
lokale sportverenigingen en clubs, 

Velsen - Velsen is rijk aan clubs en verenigingen, zowel op het gebied van 
sport als cultuur. Van schaakclubs tot amateur- en profvoetbalvereni-
gingen. Van cultuureducatie met disciplines als dans, theater, muziek en 
beeldende kunst tot aan tennisverenigingen en volleybalclubs. En alles 
daar tussenin. Het aanbod is groot. Zoals wethouder Marianne Steijn 
zegt: ,,Sport en Cultuur verbinden en leveren een belangrijke bijdrage 
aan zowel het algehele welbevinden voor volwassenen als aan de 
vorming van kinderen.’’

Sport en cultuur in Velsen
Kinderen mochten afgelopen vrijdag nadenken over hun huis van de toekomst en dat vervolgens ook zelf in elkaar knutselen. 
Wethouder Marianne Steijn hielp een handje mee op het Cruijff Court in IJmuiden. Foto: Bos Media Services

waar niet alleen sportiviteit en 
competitie hoog in het vaandel staan 
maar ook de gezelligheid en verbin-
ding die het verenigingsleven aan 
jong en oud biedt. 

Velserbroek - De brandweer is in de 
nacht van zondag op maandag in 
actie gekomen voor een brand op 
het dak van basisschool De Beekvliet 
in Velserbroek. 
Directeur Priscilla Oud-Deinum werd 
zondagnacht meteen op de hoogte 
gesteld van de brand. De kinderen 
konden maandag en dinsdag niet 
naar school maar woensdag is er met 
passen en meten plaats gemaakt 
voor deze leerlingen in de locatie in 
de Aletta Jacobsstraat. Oud-Deinum 

zegt: ,,Er is veel materiaalschade en 
het dak moet gerepareerd worden. 
We weten niet hoe lang dat gaat 
duren. Waarschijnlijk is het een 
kwestie van weken.’’ 

De leerlingen van de basisschool zijn 
enorm onder de indruk. Daar zijn de 
directeur en het team op voorbereid. 
,,De kinderen zijn geschrokken en er 
zijn al veel vragen gekomen. Het 
leeft bij de kinderen en we zullen 
daar uiteraard op inspelen.‘’

Vlammen slaan uit ventilatie-
paddenstoel op dak De Beekvliet

De vlammen sloegen uit het dak van Basisschool De Beekvliet. 
Foto: Michel van Bergen
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Sessie 1:  Samenspel en Participatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over 
het Beleidskader Participatie 2022-2026. 
Welke rollen hebben gemeenteraad, het 
college, de organisatie en initiatiefnemers in 
het kader van participatietrajecten.  In 2019 
is het programma Samenspel gestart om een 
impuls aan de samenwerking met de samen-
leving te geven.  De raad wordt geïnformeerd 
over de ontwikkelingen.

Sessie 2:  Evaluatie kadernota Veilig in 
Velsen 2019-2022

Deze sessie betreft een evaluatie, waarin 
de nieuwe gemeenteraad terugkijkt naar 
de afl opende Kadernota Veilig in Velsen. In 
2019 is de Kadernota Veilig in Velsen vast-

gesteld en loopt eind 2022 af. De Politiewet 
schrijft voor dat de gemeenteraad elke vier 
jaar nieuwe doelen vaststelt in de kadernota 
die de gemeente op het terrein van veiligheid 
nastreeft. 

Sessie 3: Vaststellen startdocument 
Broeklanden Velserbroek

De gemeente werkt op verschillende locaties 
aan het realiseren van nieuwe woningen. 
Deze woningen zijn nodig om nu én in de 
toekomst te voldoen aan de woningbehoefte 
in Velsen. 
Op de locatie Broeklanden in Velserbroek 
wil de gemeenteraad de realisatie van on-
geveer 40 tot 50 nieuwe woningen mogelijk 
maken, hoofdzakelijk sociale huur en betaal-
bare koopwoningen.

Sessie 4:  Samenspel Omgevingsvisie 
Velsen 2040 (vanaf 21.30 uur) 

Velsen werkt aan een Omgevingsvisie. Met 
de komst van de Omgevingswet (1 januari 
2023) zijn overheden verplicht een visie 
voor eigen grondgebied op te stellen. De 
omgevingsvisie bestaat uit een aantal strate-
gische keuzes voor de fysieke leefomgeving 
van Velsen. Hier vallen o.a. natuur, lucht, 
landschap en bouwwerken onder.  Om tot 
die keuzes te komen, gaan we onder andere 
in gesprek met onze inwoners, onderne-
mers en instellingen. De gemeenteraad 
bepaalt het niveau van participatie met de 
samenleving(raadplegen, samen maken, 
samen beslissen) en kan sturen op de inhoud 
(welke thema’s krijgen aandacht) en bepaalt 
hun eigen rol. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies. 
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 15 september, 12.00 uur aanmelden 
via e-mail: gri�  e@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 15 september, 12.00 
uur schriftelijk een reactie worden gegeven 
via de mail naar gri�  e@velsen.nl. 
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen en stukken naar
http://velsen.raadsinformatie.nl.

AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 15 SEPTEMBER

“Minder restafval is echt mogelijk”
Jaarlijks produceren we in Nederland mil-
joenen kilo’s afval. Het afval dat we weg-
gooien in de restafvalbak gaat de verbran-
dingsoven in. Dat afval kunnen we dus niet 
meer recyclen. En dat is zonde, want een 
groot deel van dit afval kan nog heel goed 
worden hergebruikt in nieuwe producten. 
Dit is ook een stuk duurzamer en milieu-
vriendelijker dan het verbranden van af-
val. 

Daarnaast zouden de kosten voor de afvalstof-
fenhe�  ng blijven stijgen als er niets gebeurt. Dit 
komt omdat het verbranden van restafval steeds 
duurder wordt.

Recycle-tarief 
In Velsen hebben we jaarlijks al ruim 50 kilo 
restafval per persoon minder dan een paar jaar 

geleden. Maar we willen nog minder restafval. 
Daarom wordt op 1 januari 2023 het recycle-ta-
rief ingevoerd. Hiermee wordt het scheiden van 
afval gestimuleerd en krijgt u zelf invloed op de 
hoogte van uw afvalsto� enhe�  ng. Inwoners die 
namelijk weinig restafval overhouden, betalen 
met het recycle-tarief minder dan de inwoners 
die afval niet goed scheiden en dus meer restaf-
val weggooien.
Alle inwoners van Velsen ontvangen de komen-
de weken thuis een brief met informatie hier-
over. Op deze Infopagina en op de social media 
van gemeente Velsen houden we u op de hoogte 
en geven we de komende periode tips hoe u afval 
goed kunt scheiden.

Op onze website vindt u meer informatie over 
het recycle-tarief en veel gestelde vragen: 
www.velsen.nl/recycle-tarief.

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

Hoe kunt u deze teksten met ons
delen?
- Via een e-mail:
 communicatie@velsen.nl.
- Afgeven aan de balie van het
 gemeentehuis. Adres: Dudokplein 1
 in IJmuiden
- Via de post: Gemeente Velsen,
 Afdeling Communicatie,
 Antwoordnummer 19,
 1970 VB  IJmuiden. 

Wat doen we met deze teksten?
- We gaan in gesprek met de schrijver(s)
 of met de afdeling.
- We geven hen verbetersuggesties voor  
 de tekst.
- We gebruiken de tekst als voorbeeld in  
 onze schrijftrainingen.

Gratis workshops Cultuur@
Cruy� Courts aan het
Pleiadenplantsoen

De hele maand september kunnen kinde-
ren en jongeren gratis meedoen met ver-
schillende workshops sport en cultuur op 
het Cruy� Court aan het Pleiadenplantsoen 
in IJmuiden. De workshops zijn onderdeel 
van het project Cultuur@Cruy� Court. 

Met het landelijke Cultuur@Cruy	 Courts 
bundelen het jeugdfonds Sport en Cultuur, de 
Johan Cruy	  Foundation, gemeente Velsen en 
KunstForm de krachten om elk kind toegang 
te geven tot sport en cultuur. In september is 
er een gevarieerd programma. Zo kunnen kin-
deren en jongeren onder andere elke dinsdag 
breakdance- en musicallessen volgen, elke 
donderdagmiddag is er hiphop en elke vrijdag-

middag ‘Lego WeDo’ en theater in basisschool 
de Pleiaden. Het complete programma is te 
vinden op www.cultuurcruy	 courts.nl/cruyf-
fcourts/ijmuiden/ 

Ieder kind telt en doet mee
Ook na afl open van de activiteiten blijft er aan-
dacht voor sport en cultuur. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur maakt het kinderen uit gezin-
nen met een lager inkomen fi nancieel mogelijk 
om te sporten of aan kunst en cultuur te doen. 
Is er thuis te weinig geld om uw kind te laten 
sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 
doen? Gemeente Velsen wil graag dat kinde-
ren kunnen meedoen in de samenleving. Meer 
informatie hierover vindt u op www.velsen.nl/
jeugdfonds-sport-en-cultuur

Wethouder Marianne Steijn verrichte afgelopen week de opening van Cultuur@Cruy� Courts op het 
Cruy� Court aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden. Foto: Reinder Weidijk

Open monumentendag:
Duurzaamheid
Velsen viert Open Monumentendag op zater-
dag 10 september 2022. Aansluitend op het 
landelijke thema staat deze dag in het teken 
van duurzaamheid en monumenten. 

Een duurzame toekomst voor monumenten 
betekent meegaan met de tijd én oog heb-
ben voor het monument. Verduurzaming van 
monumenten is een uitdaging, maar zeker 
mogelijk, ook met behoud van de monumen-
tale waarden.

De verduurzamingsopgave geldt ook voor 
monumenten in Velsen. Er zijn in de gemeente 
enkele geslaagde voorbeelden van herbestem-
ming en/of verduurzaming van monumenten 
uitgevoerd. Zo is  buitenplaats Beeckestijn te 
bezoeken als museumhuis, is het hoofdhuis 
van Waterland getransformeerd in een ho-
tel/restaurant en zijn in het oude raadhuis in 
Oud-Velsen ateliers en expositieruimte ger-
ealiseerd. 
Ook het isoleren en voorzien van zonnepan-
elen komt steeds meer voor. 
Of een bouwwerk is door zijn gebruik al du-
urzaam, zoals bijvoorbeeld korenmolen De 
Zandhaas, die al eeuwen gebruik maakt van 
windenergie.

Brochure
Naar aanleiding van het thema heeft de ge-
meente Velsen de brochure ‘Duurzaam duurt 
het langst! Velsense monumenten met de tijd 
mee’ samengesteld. 
Deze is gratis af te halen bij boekhandel Brede-
ro in Santpoort-Noord, Tabak Gemak Rozing 
in Velsen-Noord en The Read Shop, het ge-
meentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en 
de bibliotheek in Velserbroek.  

Activiteiten
Op zaterdag 10 september zijn op verschil-
lende locaties in Velsen monumenten of ac-
tiviteiten te bezoeken. 
Informatie hierover is te vinden op www.
openmonumentendag.nl. 

NIEUWS VAN DE RAAD



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden:
• Sluisplein 24, plaatsen zonnepanelen 

(27/08/2022) 99577-2022(Rijksmo-
nument)

• Griftstraat 16, bouwen uitbouw (zij-
kant) (29/08/2022) 99777-2022

• Napierstraat 10, realiseren 2 ap-
partementen (29/08/2022) 99825-
2022

• Saturnusstraat 16, plaatsen garagedeur 
(29/08/2022) 99943-2022

• Velserduinweg 312, tijdelijk (5 jaar) ge-
bruik naar kamerverhuur (4 personen) 
(30/08/2022) 100500-2022

• Casembrootstraat 35, legaliseren ge-
bruik kamerverhuur (4 personen) 
(31/08/2022) 100990-2022

• Zeeweg 313, kappen boom 
(02/09/2022) 102148-2022

•

Velsen-Zuid
• Het Hoge Land ong. (nabij Golf-

baan Spaarnwoude), bouwen hotel 
(31/08/2022) 101180-2022

Velsen-Noord
• Rooswijkweg 61, 2-laags uitbreiden 

(30/08/2022) 100695-2022
• Staalstraat 40,  legaliseren bou-

wen verdiepingsvloer (31/08/2022) 
101229-2022

•

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 45 en 47, vervan-

gen dakpannen, plaatsen dakisolatie 
(29/08/2022) 99988-2022

• Papenburghlaan 16, kappen 3 bomen 
(30/08/2022) 100426-2022

•

Santpoort-Noord
• Johan Maurits van Nassaulaan 12, ver-

wijderen balkon, interne constructie 
wijziging (28/08/2022) 99700-2022

• Lazarus Mullerlaan 3, bouwen dakop-
bouw (29/08/2022) 100185-2022

• Roos en Beeklaan 28, bouwen erker 
(voorkant), plaatsen dakkapel (ach-
terkant), interne constructiewijziging 
(30/08/2022) 100537-2022

• Dinkgrevelaan 7, omtrekking kap, 
plaatsen dakkapel (voorkant), plaatsen 
erker (zijkant) (02/09/2022) 101885-
2022

• Spanjaardsberglaan 10, plaatsen 

dakkapel (voorkant) (02/09/2022) 
102069-2022

Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 11, uitbou-

wen van de woonkamer (voorgevel) 
(27/08/2022) 99600-2022

• Driehuizerkerkweg 119, verbouwen bij-
gebouw naar woning, plaatsen 2 dakka-
pellen (30/08/2022) 100715-2022

• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakka-
pel (achterkant) (02/09/2022) 102131-
2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 22A, 22B en 22C, 

legaliseren bouwen 3 woningen en 
wijzigen gebruik voor mantelzorg 
(31/08/2022) 101231-2022 

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijzigen 

gebruik naar kantoor met assemblage-
ruimte (30/08/2022) 48224-2022

• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dak-
kapel (achtergevel) (01/09/2022) 
83096-2022 

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aan-

bouw en afwijken bestemmingsplan 
(30/08/2022) 31953-2022

• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 
4,5,6), bouwen bedrijfsverzamelge-
bouw (inclusief terreininrichting) 
(30/08/2022) 70335-2022

Santpoort-Noord
• Gladiolenstraat 6, vergroten 2 dakka-

pellen, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 
en achtergevel) (30/08/2022) 82036-
2022

• Broekbergenlaan 3, afwijken bestem-
mingsplan voor wijzigingen gebruik 
naar horeca (01/09/2022) 88237-2022

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Grahamstraat 259, wijzigen ramen 

(voor- en zijgevel) (01/09/2022) 
88710-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• Sinterklaasintocht 2022, op 12 no-

vember 2022 van 12:00 tot 16:00 

uur, locatie: route van Loswalkade 
via Kennemerplein naar Plein 1945 
(28/08/2022) 99703-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• De Ruyterstraat 122, bouwen 2e 

verdieping (30/08/2022) 26229-
2022

• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), wijzi-
gen voorgevel, splitsen bedrijfsunits 
01 en 02 naar 4 units (30/08/2022) 
67657-2022

• Pieter Nuytsstraat 14, bouwen 
aanbouw voor mantelzorggebruik 
(30/08/2022) 78039-2022

• Monnickendamkade 1, tijdelijk (1jaar) 
plaatsen tent (30/08/2022) 75126-
2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 365, bouwen dakopbouw 

(01/09/2022) 91269-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 16, kappen 

boom (30/08/2022) 89503-2022
• Duinweg of Duivelslaan 32, bou-

wen aanbouw, veranderen kozijn 
(30/08/2022) 83917-2022

• Brederoodseweg 71, kappen 3 bomen 
(30/08/2022) 91505-2022

• Willem de Zwijgerlaan 56, kappen 2 
bomen (30/08/2022) 92821-2022

Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vergroten 2e ver-

dieping en dakterras (01/09/2022) 
81418-2022

Driehuis
• T.o. Spieghellaan 9, kappen boom 

(01/09/2022) 92407-2022
• Wol� en Dekenlaan 13, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (01/09/2022) 95377-
2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 4 

dakopbouwen (01/09/2022) 65855-
2022

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Velsen-Noord
• Concordiastraat 87-89-91-93-95-

97 en Harmoniestraat 4-6-8 (kavel 
7&12),  veranderen bedrijfsverzamel-
gebouw (ramen verdieping westgevel; 
nr. 89 splitsen+deur+trap; wijziging 
omgevingsvergunning 1455096-2021) 
(30/08/2022) 77280-2022

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning
Driehuis
• Middeloolaan 12, isoleren zijgevel 

(30/08/2022) 87699-2022

Ingetrokken verleende stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
• “Hama Food verkoop Syrische 

snacks”, locatie: Lange Nieuwestraat 
(30/08/2022) 98221-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Summer Park Sessions”, 9 september 

2022 van 16:00 tot 23:30 uur, 10 sep-
tember 2022 van 11:00 tot 23:30 uur, 

• 11 september 2022 van 12:00 tot 
23:30 uur, locatie: Park Velserbeek 
(01/09/2022) 47570-2022

•
Santpoort-Zuid
• “Oldtimerdag Santpoort 2022”, 10 sep-

tember van 10:00 tot 22:00 uur, locatie: 
Middenduinerweg 80 (01/09/2022) 
40893-2022 

Overige bekendmakingen 
• Voorgenomen tot uitgifte gemeente-

grond:  Verkoop van een perceel grond 
gelegen aan de Kruisberglaan/Wou-
wenkoplaan te IJmuiden kadastraal 
bekend gemeente IJmuiden, sectie L, 
nummer 4906, ter grootte van ca. 2883 
m2

• ekendmaking van nieuw beleid eenma-
lige energietoeslag gemeente Velsen 
2022 (eerste wijziging) vast te stellen

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Raadscolumn Joost Bleekman (Velsen Lokaal): Samen kijken waar kansen liggen

Mijn naam is Joost Bleekman, geboren en 
getogen Velsenaar. Samen met mijn vrien-
din en twee kinderen woon ik in Velser-
broek.

Begin 2016 raakte ik betrokken bij de gemeente-
politiek en in 2018 kwam ik voor Velsen Lokaal 
in de raad. Velsen Lokaal is “Betrokken, Be-
trouwbaar en Benaderbaar” en daar voel ik mij 
erg thuis. Wij zetten ons onder andere in voor 
vernieuwing van lokale democratie en het be-
trekken van jongeren bij de politiek.

Onze lokale partij bestaat dan ook uit raadsleden 
uit iedere politieke stroming. De dynamiek van 
Velsen Lokaal is erg tolerant. Intern hebben wij 
dus héle mooie discussies en wordt er echt naar 
elkaar geluisterd en gedacht over de beste uit-
komst voor Velsen!

Zo zijn wij grondlegger geweest van het Raads-
akkoord. De afgelopen 4 jaar heeft het Raadsak-
koord met succes meer inspraakmogelijkheden 
aan inwoners geboden. Zij konden beter dan 
voorheen hun stem laten horen. Wij luisteren 
dan ook echt naar iedereen.

Ik wil het proces van de lokale democratie graag 
nog verder ontwikkelen. Dat inwoners beter en 
makkelijker kunnen meedoen of -denken met 
de lokale politiek is voor mij een heel belangrijk 
punt. Dit kan worden bereikt door co-creatie, 
meer digitale democratie of een directere vorm 
van inspraak.

Luisteren naar de problemen in de samenleving 
en samen zoeken naar de juiste oplossingen, 
dat is één van de belangrijkste taken van het ge-
meentebestuur. Eén keer in de vier jaar luisteren 

naar de inwoners van Velsen is niet voldoende, 
we moeten met elkaar in contact blijven!

De komende vier jaar zul je mij geregeld tegen 
blijven komen. In het park of bij de boerderij met 
mijn gezin, in het winkelcentrum of bij evene-
menten. Onder de mensen zijn en weten wat er 
speelt in onze gemeente is ontzettend belangrijk. 

Als onderdeel van dit uiterst betrokken team zet 
ik mij graag in voor jou en alle andere inwoners 
van Velsen. Ik kijk uit naar onze samenwerking 
in de komende vier jaar om de gemeente Velsen 
nog mooier te maken en te houden.

Mocht je ergens mee zitten, spreek mij aan, bel, 
mail, whatsapp. Laten we vooral samen kijken 
waar kansen liggen om onze gemeente nóg mooi-
er te maken!
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IJmuiden - In het Zee- en Havenmu-
seum is de expositie ‘Werken op en 
aan het Noordzeekanaal’ nog te zien 
tot en met zondag 18 september. Op 
een groot tableau aan de wand van 
de Loodsenzaal is de loop van het 
Noordzeekanaal weergegeven, vanaf 
de Noordzee tot aan de havens van 
Amsterdam. 

In de vaste collectie van het museum 
is veel meer en aanvullende infor-
matie te vinden over veel van deze 
onderwerpen. 
Bij de expositie staat een tablet met 
een leuke korte �lm over de opening 
van de Velsertunnel. Ook staat er een 
digitale fotolijst met foto’s van het 
Noordzeekanaal. Gedurende de loop-

tijd van deze expositie draait in de 
�lmzaal, tijdens openingsdagen, de 
�lm ‘Noordzeekanaal geschiedenis en 
ontwikkeling’. 

Laatste week ‘Werken op en aan Noordzeekanaal’

Laatste week dat de expositie over 
‘werken aan het Noordzeekanaal’ te 
zien. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Eigenlijk was het de bedoeling 
geweest dat vrijdagmiddag twee-
voudig wereldkampioen ground-
moves Nasser el Jackson een show 
zou geven, maar door een communi-
catiefout bleek hij dit optreden niet in 
zijn agenda te hebben staan. Dat 
leverde enkele beteuterde gezichtjes 
op bij kinderen die speciaal voor hem 
naar het Cruy� Court waren gekomen, 
maar die teleurstelling was snel 
verdwenen, want er was deze middag 
van alles te doen. Zo kon een groep 
kinderen aan de slag met bijvoor-
beeld musicalzang bij Koel, terwijl 
anderen zich met streetdance bezig 
konden gaan houden bij DanceWorks. 
Ook was er de mogelijkheid om 
programmeren onder de knie te 
krijgen of het huis van de toekomst in 
elkaar te knutselen. Enkele tientallen 
kinderen lieten zich zien en maakten 

gretig gebruik van de aangeboden 
activiteiten.

Programmeren
Voor jonge kinderen is het tegen-
woordig belangrijk om al op jonge 
leeftijd vertrouwd te raken met 
computers. Het educatieve 
programma LEGO WeDo speelt hier 
goed op in. Bibliotheek Velsen 
beschikt over een aantal sets van dit 
programmeerbare speelgoed. 
Kinderen kunnen er deze hele maand 
ook bij OBS De Pleiaden mee aan de 
slag. Susann, medewerkster van 
Bibliotheek Velsen en zowel actief in 
IJmuiden als in Velserbroek, deed vrij-
dagmiddag voor hoe je een wagentje 
van LEGO in beweging kunt zetten 
door te programmeren. Ze wees aan 
hoe je op een touchscreen blokjes in 
een rij kunt schuiven. Elk blokje staat 
voor een commando, zoals vooruit of 
achteruit, maar ook het afspelen van 

een muziekje bijvoorbeeld. Mits goed 
geprogrammeerd doet het voertuig 
van LEGO precies wat je wilt. ,,Vond je 
het leuk?’’ wil Susann weten als een 
jongetje de klus geklaard heeft. ,,Ja!’’, 
glundert hij. Om vervolgens snel naar 
een andere activiteit te lopen.

Samenwerking
Wethouder Marianne Steijn was 
vrijdag aanwezig bij de aftrap van 
Cultuur@Cruy�Courts en ging zowel 
met de aanwezige kinderen als met 
de aanbieders van activiteiten in 
gesprek. Bij de workshop architectuur 
nam ze plaats aan tafel om de 
kinderen te helpen met het bouwen 
van hun eigen huis van de toekomst. 
,,Ik wist er zelf ook niets van af, maar 
hoe �jn is het dat je zoiets als dit 
spelenderwijs kunt doen’’, verklaarde 
zij achteraf. De wethouder is blij met 
de samenwerking die de gemeente 
Velsen is aangegaan met het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur. Ze licht toe: 
,,Sport en cultuur verbinden, ze 
zorgen ervoor dat je jezelf kunt 
ontwikkelen en ze zorgen voor bewe-
ging. Bovendien doe je er sociale 
contacten op en dat is weer goed 
voor het leren van sociale vaardig-
heden.’’ De hele maand september 
kunnen kinderen op dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagmiddag deel-
nemen aan deze workshops.

Doorstromen
Op de eerste plaats is 
Cultuur@Cruy�Courts bedoeld om 
kinderen en jongeren op laagdrempe-
lige wijze in contact te brengen met 
sport en cultuur. Het idee hierachter is 
dat deelname aan culturele activi-
teiten lang niet voor iedereen vanzelf-
sprekend is. Bovendien heeft ook niet 
iedereen voldoende middelen om dat 
te bekostigen. Wanneer kinderen 
vanuit dit project doorstromen naar 
een reguliere activiteit, wordt die 
vanuit het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur vergoed. ,,Zo bewaren we de 
cultuur voor onze volgende generatie 
en zorgen we voor meer kansengelijk-
heid’’, aldus Marianne Steijn. Ze kijkt 
dan ook al reikhalzend uit naar de 
e�ecten van het project op de langere 
termijn: ,,Als zich bij onze culturele 
instellingen meer jongeren gaan 
aanmelden, dan is het doel van deze 
actie bereikt.’’ Op www.cultuurcruyf-
fcourts.nl is te zien welke activiteiten 
op welke dagen plaatsvinden. Op 30 
september is vanaf 16.00 uur de fees-
telijke afsluiting van het project. 
Hopelijk dan alsnog met de show van 
Nasser el Jackson.

IJmuiden - Op het Cruy� Court aan het Pleiadenplantsoen is vrijdag-
middag het startschot gegeven voor een bijzonder project. Kinderen en 
jongeren uit minder draagkrachtige wijken krijgen via dit project 
toegang tot sport en cultuur dichtbij huis. Overal in Nederland bundelen 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruy� Foundation de 
krachten om dit project uit te rollen. In Velsen participeert behalve de 
gemeente ook KunstForm, de plaatselijke organisatie voor 
cultuureducatie.

Start project cultuur@cruyffcourts in Velsen
Het programmeren van een LEGO-voertuig met behulp van een touchscreen. Foto: Bos Media Services

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Aan de slag met de natuur: Groene 
vingers of niet; in de tuinen van 
Stichting BuitenGewoon vermaakt 
iedereen zich. Zo kun je zelf groente 
en fruit verbouwen of simpelweg 
een praatje maken in de zon. Op 24 
september wordt Burendag gevierd 
bij Stichting BuitenGewoon. In 
Velserbroek kun je van 10.30 tot 
13.00 uur binnenlopen en in 
IJmuiden van 14.30 tot 17.00 uur. 
Onder het genot van een hapje en 

drankje wordt jam gemaakt van fruit 
uit de eigen tuin.

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

steken. Ook hier krijg je een lekkere 
lunch. 

Maandrooster
Week 35: Themadag: Thee-/kruiden-
mengsels maken. Week 36: 
Themadag: Jam maken. Week 37: 
Themadag: Koken met oogst. Week 
38: Extra dag open voor Burendag, 
activiteit: jam maken. 

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

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

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

In de tuinen van Stichting 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Van oudsher weet iedereen: als je iets 
niet weet, vind je doorgaans het 
antwoord in de bibliotheek. Op de 
eerste plaats natuurlijk dankzij de 
enorme collectie boeken en tijd-
schriften waaraan de organisatie 
primair haar bestaansrecht ontleent. 
Tegenwoordig omvat die collectie 
natuurlijk ook E-books, luister-
boeken, �lms en muziek. Maar de 
bibliotheek is zo veel meer dan dat. 
Het is een culturele ontmoetings-
plaats waar je een workshop kunt 
volgen, een lezing kunt bijwonen of 
een expositie kunt bekijken. Al jaren 
presenteert Bibliotheek Velsen aan 
het begin van het seizoen alle activi-
teiten middels een open dag aan het 
publiek. Manager Diana van Emde 
Boas: ,,Op zaterdag zijn we altijd van 
10.00 tot 14.00 uur geopend. Gemid-
deld hebben we dan zo’n tweehon-
derd bezoekers. Maar tijdens de 
open dag zijn dat er meestal drie tot 
vier keer zo veel. Vaak komen 
mensen heel gericht op bepaalde 
onderdelen van het programma af. 
Ze twijfelen bijvoorbeeld over het 
volgen van een cursus bij Volksuni-
versiteit Velsen en gebruiken de 
open dag om gerichte vragen te 
stellen en te kijken of er een klik is 
met de docent.’’

Gelezen in de krant
Precies dat is voor Dana Bruinenberg 
(1964) uit IJmuiden de reden 
geweest om deze open dag te 
bezoeken. Rond 11.00 uur wandelt ze 
het pand binnen, omdat ze belang-
stelling heeft voor een cursus Engels. 
De van origine Poolse Dana vertelt: 
,,Ongeveer zes jaar geleden ben ik 

zelf begonnen aan een cursus Engels, 
maar ik heb nog niet het niveau dat 
ik zou willen bereiken. Ik had dus al 
in mijn hoofd om een nieuwe cursus 
te gaan volgen, maar ik twijfelde nog 
een beetje. Toen las ik in de Jutter | 
Hofgeest over deze open dag. Ik 
dacht meteen: dit is mijn kans!’’ Na 
een kennismaking met de docent 
van de cursus Engels is haar reactie: 
,,Super! Ik vind het �jn dat de cursus 
in groepjes gegeven wordt, want dan 
kun je samen een conversatie voeren 
en ook elkaar aanvoelen en helpen 
als dat nodig is. Deze open dag heeft 
mij het laatste zetje gegeven dat ik 
nodig had om me aan te melden 
voor de cursus.’’

Wegwijs in digitale zaken
Bibliotheekadviseur Zoë Schultz 
hield zich voorheen hoofdzakelijk 
bezig met het ondersteunen van 
taalactiviteiten bij Bibliotheek Velsen, 
maar ze heeft er sinds vorig jaar 
september een nieuwe taak bij. Ze 
beheert het Informatiepunt Digitale 
Overheid, een plek waar iedereen 
terecht kan met vragen over de digi-
tale samenleving. Mensen die niet 
gewend zijn om dagelijks met een 
computer te werken, hebben soms 
moeite met het vinden van de juiste 
informatie of het regelen van zaken 
online. Zoë licht toe: ,,Denk bijvoor-
beeld aan het inschrijven bij 
WoningNet, het aanvragen van een 
Digi-D of het regelen van energietoe-
slag. In de periode van coronamaat-
regelen kregen we ook veel vragen 
over de QR-code. Door de digitalise-
ring van onze maatschappij ontstaat 
een enorme kloof en mensen 
worden soms van het kastje naar de 
muur gestuurd. Ook zien we dat 

daardoor soms de schuldenproble-
matiek toeneemt. Wij gaan op laag-
drempelige wijze met de mensen in 
gesprek en kunnen doorverwijzen 
naar een andere organisatie, zoals 
Socius, als dat nodig is.’’ Het Informa-
tiepunt Digitale Overheid is op 
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur 
geopend in de bibliotheekvestiging 
in IJmuiden en op vrijdag op 
dezelfde tijden in Velserbroek.

Schuldenproblematiek
De lijnen zijn kort, want ook Socius 
heeft een eigen plek in de biblio-
theek. Sociaal Raadsvrouw Mahilini 

Louis houdt er spreekuur over allerlei 
zaken op het gebied van maatschap-
pelijke dienstverlening. Enkele voor-
beelden? ,,We krijgen veel mensen 
met schuldenproblematiek. Ik ga dan 
in gesprek om de oorzaak van de 
problemen te achterhalen. Vaak komt 
iemand vervolgens in een traject van 
schuldhulpverlening terecht. We 
doen ook de intakegesprekken voor 
de voedselbank. Een ander thema 
dat we regelmatig behandelen is het 
vreemdelingenrecht. Mensen komen 
bijvoorbeeld met vragen over gezins-
hereniging.’’ In sommige gevallen 
verwijst Mahilini door naar een advo-

caat of naar het juridisch loket. ,,En 
soms kan ik iemand doorverwijzen 
naar een andere afdeling binnen 
onze eigen organisatie, bijvoorbeeld 
het jeugdmaatschappelijk werk.’’

Handwerkclub
Iets verderop zitten zes vrouwen 
gezellig samen aan tafel. Gewapend 
met brei- en haaknaalden werken ze, 
onder het genot van een kopje ko�e 
of thee, ieder voor zich aan hun 
eigen creaties. De handwerkclub 
bestaat al jaren, maar veranderde 
eerder dit jaar van naam. De term 
Craftcafé werd vervangen door het 
voor de hand liggende Handwerk-
club De Bieb. Geen club waar contri-
butie geheven wordt, maar gewoon 
een instuifsysteem, gefaciliteerd 
door de bibliotheek. ,,Het is erg 
gezellig zo en we leren veel van 
elkaar’’ , vertellen de leden enthou-
siast. Op dinsdagochtend komt een 
groepje van vier à vijf leden bijeen, 
op woensdagavond is diezelfde 
groep ook present maar schuiven 
vaak nog meer leden aan. Op 2 
november start zelfs een cursus van 
drie avonden, waarin men de basis-
principes van het haken kan leren 
door kerstdecoraties te maken.

Vrijwilligersvacatures
Veel activiteiten in de bibliotheek 
worden door vrijwilligers onder-
steund. Inge Cornelisse is al zo’n 
zeven jaar als vrijwilliger actief en 
houdt zich gewoonlijk bezig met het 
schenken van ko�e en thee als in de 
bibliotheek een lezing plaatsvindt. 
Tijdens de open dag werft ze nieuwe 
vrijwilligers voor de organisatie. De 
mogelijkheden blijken zeer divers te 
zijn: ,,We zoeken mensen die willen 
voorlezen, maar ook bibliotheekon-
dersteuners, die helpen met het 
terugzetten van de boeken en het te 
woord staan van bezoekers. Een 
andere mogelijkheid is het bege-
leiden van kinderen die deelnamen 
aan Lab Out Of The Box of werken als 
boekkoerier. Dan breng je boeken 
naar scholen en zorgcentra toe. Je 
krijgt daarvoor de beschikking over 
een elektrische auto van de biblio-
theek.’’ Op donderdag 22 september 
start om 19.00 uur een open vrijwil-
ligersavond voor iedereen die meer 
wil weten over het vrijwilligerswerk 
bij de bibliotheek.

Velsen - Een vreemde taal leren? Uitleg vragen over het aanvragen van zorgtoeslag? Met iemand praten over je �nanciële problemen? Gezellig met 
elkaar breien of haken? Het zijn stuk voor stuk activiteiten waarvoor je in Bibliotheek Velsen terecht komt. Door samenwerkingen met onder meer 
Socius, KunstForm Velsen en Volksuniversiteit Velsen is een steeds completer pakket aan diensten ontstaan op het gebied van cultuur, educatie en 
informatie. Zaterdag vond de jaarlijkse open dag van Bibliotheek Velsen plaats. Bezoekers waren in de gelegenheid om kennis te maken met verte-
genwoordigers van de samenwerkingspartners en zich zo te oriënteren op de vele mogelijkheden.

Het veelzijdige aanbod van Bibliotheek Velsen

Zoë Schultz bij het Informatiepunt Digitale Overheid, niet te missen door het informatielogo op haar diadeem. Foto’s: Bos Media Services

De leden van Handwerkclub De Bieb komen elke dinsdagochtend en elke woensdagavond bijeen.
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een 
IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de gedenknaald ter herinnering 
aan Justus Dirks.

Door Erik Baalbergen

Op een uithoekje van het Seinpostduin, daar waar de 
Seinpostweg zich slingerend een weg naar beneden 
baant, staat een gedenkteken ter herinnering aan 
Justus Dirks (1825-1886). Het monument is een eeuw 
geleden ontworpen door de Haagse architect Samuel 
de Clercq in opdracht van een commissie uit de 
scheepvaart en het bedrijfsleven. Het bestaat uit een 
ongeveer twaalf meter hoge en uit twee soorten 
natuursteen opgebouwde gedenknaald op een vier-
kant natuurstenen voetstuk met op elke hoek een 
grote stenen bol. Het gedenkteken heeft oorspronke-
lijk op Sluiseiland gestaan en is tegenwoordig een 
rijksmonument.

Justus Dirks
De bronzen plaquette onderaan de naald onthult de 
achtergrond: ‘Hulde aan de nagedachtenis van JUSTUS 
DIRKS, hoofdingenieur 1ste klasse van den Waterstaat, 
eerstaanwezend ingenieur bij de Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij. Aan zijne technische leiding is 
het Noordzeekanaal voor een groot deel te danken. Bij 
tal van andere belangrijke werken in ons land en daar-
buiten heeft hij eveneens den naam van den Neder-
landschen ingenieur hoog gehouden 1825-1886’.

Justus Dirks is hoofdingenieur eerste klasse van het 
‘Departement van Waterstaat’, het latere Rijkswater-
staat. Van 1864 krijgt hij verlof om de functie van Eerst-
aanwezend Ingenieur bij de Amsterdamsche Kanaal 
Maatschappij (AKM) te bekleden. Vanaf 1865 heeft hij 
enkele jaren de technische leiding over het graven van 
het Noordzeekanaal. Tot de overdracht van het kanaal 
aan het Rijk eind 1883 blijft Dirks in dienst van de AKM.

Panamakanaal en Suezkanaal
Dirks is actief op nationaal en internationaal gebied als 
waterstaatkundig adviseur. Zijn naam is verbonden 
aan waterwerken in België, Spanje, Denemarken en 
Centraal en Zuid-Amerika en bij de Suez Kanaal-Maat-
schappij. In 1879 vraagt de ontwerper van het in 1869 
geopende Suezkanaal, de Fransman Ferdinand de 
Lesseps, Dirks advies over de mogelijkheid van een 
kanaal door de landengte van Panama, het latere 
Panamakanaal. Naar aanleiding hiervan maken Dirks 
en De Lesseps een reis door deze landengte. Ook 
wordt Dirks om advies gevraagd bij een verbreding 
van het Suezkanaal en maakt hij ontwerpen voor grote 
havenwerken in Chili. In de jaren 1881-1886 zit hij in de 
Tweede kamer. Dirks is de naamgever van de Ir. Justus 

Dirksstraat in Oud IJmuiden.

Onthulling
De gedenknaald ‘op het eiland tusschen de oude en de 
nieuwe sluis opgericht als hulde aan de nagedachtenis 
van Justus Dirks’ wordt onder grote belangstelling van 
onder meer diverse hoogwaardigheidsbekleders en 
het voltallige gemeentebestuur van Velsen onthuld op 
vrijdag 28 september 1923, ‘s middags om 3 uur. 
Josephus Jitta, secretaris en penningmeester van het 
comité dat het monument heeft gesticht, houdt de 
openingstoespraak. Hij begint met de woorden: ‘Hier, 
tusschen de sluizen van IJmuiden, bevinden wij ons op 
een historische plek. Om ons heen ligt IJmuiden, de 
stad aan de monden van het IJ, volgens de geniale 
benaming.’

Na lovende woorden over Dirks en zijn werken, nodigt 
hij Lucia Moes, de enige in ons land wonende klein-
dochter van Justus Dirks, uit om het gedenkteken te 
onthullen door een doek van de bronzen plaquette te 
verwijderen. Na de openingshandeling volgen 
toespraken van de hoofdingenieur-directeur van de 
Rijkswaterstaat te Haarlem en een schoonzoon van 
Justus Dirks, die namens de familie spreek. Ten slotte 
maken de genodigden boottochtjes met de zeesleper 
Atjeh en de stoomboot ‘Hoofdingenieur Dirks’ van de 
Havenpolitie.

Verplaatsing
Medio 1963, bijna veertig jaar na de onthulling, wordt 
het dan verweerde monument, in verband met de 
ophoging van Sluiseiland als gevolg van de Deltawet, 
steen voor steen afgebroken en opgeslagen in een 
loods in IJmuiden. De bedoeling is om het monument 
na voltooiing van de werken weer op te bouwen, maar 
‘misschien niet meer helemaal op dezelfde plaats’.

Omdat er na de werkzaamheden op Sluiseiland geen 
plaats meer is, wordt het monument in 1971 herplaatst 
bij de IJmondboulevard op het Seinpostduin, destijds 
een van de belangrijke toegangswegen tot onze 
stranden. Bij de aanleg van de IJmondhaven en het 
omliggende haventerrein rond de laatste eeuwwisse-
ling wordt een groot deel van het Seinpostduin afge-
graven. De gedenknaald van Justus Dirks blijft hier-
door achter op het zuidelijkste puntje van het Sein-
postduin, omsloten door het restaurant en de 
Seinpostweg.

Uithoek
Bijna 99 jaar na de onthulling staat het monument nog 
steeds op deze uithoek, op enige afstand van het 
kanaal en de oorspronkelijke onthullingsplek. Mag ik 
hierbij Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen een 
gratis tip geven? Volgend jaar 28 september is het 
precies een eeuw geleden dat de onthulling plaats-
vond op Sluiseiland. Hoe mooi zou het zijn om de 
gedenknaald op die dag te onthullen ergens op Sluis-
eiland! En dat misschien zelfs vergezeld van het 
kanaalgraversmonument dat nu ook in een uithoekje 
verstopt is bij het Pontplein...

Gedenknaald ter herinnering 
aan Justus Dirks

De gedenknaald ter herinnering aan Justus Dirks op het Seinpostduin. Misschien terugplaatsen op Sluiseiland...? 
Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Na twee jaar corona kan 
er eindelijk weer een Bazaar worden 
georganiseerd door de Baptistenge-
meente, Eemstraat 30 te IJmuiden. 
Deze vindt plaats op zaterdag 17 
september van 10.00 - 14.00 uur. 
Iedereen is welkom voor ko�e of 
thee, taart, hamburgers, suiker-
spinnen en popcorn én gezelligheid. 
Er is een rad van fortuin met leuke 

prijzen voor jong en oud en er is een 
rommelmarkt met onder andere 
kleding, speelgoed en hebbedinge-
tjes voor huis en tuin. Voor de 
kinderen is er een springkussen en ze 
kunnen ook geschminkt worden. De 
Baptistengemeente IJmuiden hoopt 
dat het net als andere jaren weer een 
gezellige en feestelijke dag wordt. Jij 
komt toch ook? 

Bazaar zaterdag 17 september 
Baptistengemeente IJmuiden

Een avond waarin de vrijwilligers 
elkaar konden zien, spreken en 
terugkijken op de rare afgelopen tijd 
waarin corona iedereen, op welke 
manier dan ook, in de tang had. 
Trots zijn op het feit dat ondanks dat 
Hospice de Heideberg ‘gewoon’ kon 
doorgaan met het meest humane 
werk dat er is; zorgen dat de laatste 
fase van het leven verlicht wordt 
door aandacht en zorg. Niet alleen 
voor de gasten maar ook voor hun 
naasten. Kinderen kunnen weer kind 
zijn in plaats van mantelzorger, part-
ners weer partner.

Voldoening 
Dat kan alleen met de inzet van vrij-
willigers, het grootste kapitaal van 
De Heideberg. Ze doen allerlei 
verschillende dingen. Het ene werk 
is praktischer dan het ander, de een 
‘werkt’ vaker dan de ander, de een 
gaat naar cliënten thuis en de ander 
werkt in de hospice – het is net wat 
bij iemand past. Maar voor iedereen 
geldt dat zij veel voldoening uit het 
werk halen. Je hoeft geen ervaring 
te hebben in de zorg. Wel moet je je 

wel aangesproken voelen tot dit 
soort werk: de palliatief terminale 
zorg. Dat betekent dat je aansluit bij 
de zorg voor zieke mensen in hun 
laatste levensfase. Je moet het dus 
�jn vinden om met mensen om te 
gaan, je moet wat tijd hebben en in 
een team kunnen werken. Er wordt 
gewerkt in diensten van 4 uur. Een 
paar uitspraken die aangeven dat 
het werken in de hospice heel veel 
voldoening geeft: ,,Soms zit ik alleen 
maar naast het bed, met een boek. 
Je bent er, en daar gaat het om.“ Of: 
,,Het contact met de mensen, de 
geweldige sfeer onder de collega’s 
en de samenwerking met de verple-
ging, het is allemaal even �jn.“ 

Wil je vrijwilliger worden?
Neem dan contact met De Heide-
berg op! Eén van de coördinatoren 
vertelt je wat de bedoeling is en 
beantwoordt al je vragen. Je kunt 
ook een keer komen kijken. Je bent 
altijd van harte welkom! En heel 
belangrijk: Je staat er nooit alleen 
voor! https://hospicedeheideberg.
nl/.

Voor Hospice de Heideberg zijn 
vrijwilligers het grootste kapitaal
Santpoort- De jaarlijkse barbecue van Hospice de Heideberg, mogelijk 
gemaakt door lokale ondernemers, de giften van dankbare families en de 
aanwezigheid van bijna alle betrokken vrijwilligers zit er weer op. Het 
was een heerlijke avond.

Hospice de Heideberg wordt ook wel het liefste huis van de gemeente Velsen 
genoemd. Foto: aangeleverd

Regio - Op vrijdag 16 september 
gaat de G-disco in Discovery 2.0 
weer van start. Na de zomerstop 
staan DJ Dylan en DJ Mervin weer 
klaar om de grootste hits voor de 
bezoekers te draaien. Deze maande-
lijkse discoavond is bedoeld voor 
mensen met een beperking, maar 
ook hun ouders of begeleiders zijn 
van harte welkom. Zij kunnen tijdens 

de disco in de voorzaal verblijven, 
een kopje ko�e of thee drinken en 
met elkaar in gesprek komen onder 
het genot van een lekker hapje. De 
G-disco vindt plaats van 20.00 tot 
22.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 4 euro (inclusief twee 
consumptiemunten). De locatie 
bevindt zich aan de Dorpsstraat 30 
(gebouw De Landbouw).

Ouders welkom tijdens G-disco



Alphense Boys-RKVV Velsen liet 
Velsen met lege handen achter
Driehuis - Het was rustig op Sportpark De Bijlen. Het mooie weer en wellicht de F1 op 
Zandvoort hadden waarschijnlijk invloed op de publieke belangstelling.

En zo verspeelde Velsen de drie punten en bleef 
met lege handen achter. Foto: aangeleverd

Velsen kreeg in de tiende minuut al een klein 
kansje. Een lange bal van Nabil Haddouzi was 
net even te hard voor Marc Kloosterboer. Bij een 
voorzet vanaf de rechterkant probeerde Daniël 
Sneekes met een omhaal doelman Jochem 
Lensen te verrassen, maar helaas ging de poging 
net over. Vervolgens een grote kans voor Bas 
Hak, maar bij de eerste paal kon Dennis Flecken 
redding brengen. Een minuut later een rush van 
Job Alderliefste die Floris Reurts aanspeelde, 
maar zijn voorzet werd net gemist door Nabil 
Haddouzi. In de acht en dertigste minuut werd 
de inzet van Jelle Hak uitstekend met de voet 
gered door Dennis Flecken en weerhield hij nog 
net voor rust een achterstand.

Na de rust
Na de rust een diepe bal op Daan Tervoort die 

een prima voorzet a�everde op Marc Klooster-
boer. De uitkomende doelman Jochem Lensen 
verkeek zich op de slimme kopbal van Marc 
Kloosterboer: 0-1. Na een uur een aanval over de 
rechterkant. De voorzet kwam op de binnenkant 
van de 2e paal en via de voet van Dennis Flecken 
in het doel caramboleerde: 1-1. Drie minuten 
later was het Luca Bavelaar die 2-1 direct binnen-
schoot. En zo keek Velsen binnen drie minuten 
tegen een achterstand aan. Het had nog erger 
gekund maar de kopbal van Strojan Cekic kwam 
recht in de handen van Dennis Flecken. Na de 
wissels door trainer Dooieweerd kon invaller 
Abdelmaijd Bouali de voorzet op aangeven van 
Nidal Hammaoui binnentikken: 2-2. In de drieën-
tachtigste minuut eenzelfde situatie waarna 
Nidal Hammaoui Daniël Man in staat stelde de 
2-3 te maken. Vijf minuten vóór tijd was het toch 
weer Alphense Boys die de gelijkmaker scoorde. 
Een aanval over rechts werd door het centrum 
binnen geschoten: 3-3. In blessuretijd werd 
Velsen weer verrast door een aanval over links. 
De voorzet werd snoeihard binnengeschoten: 
4-3. En zo verspeelde Velsen de drie punten en 
bleef met lege handen achter. 
Velsen: Dennis Flecken, Daan Tervoort, Richie 
Agyapong, Daniël Man, Marc Kloosterboer, Floris 
Reurts, Daniël Sneekes, Job Alderliefste (76: Nidal 
Hammaoui) , Nabi Haddouzi (53: Abdelmaijd 
Bouali) , Chris Snijders.

Debbie (clubmanager) ,,Personen ondersteunen 
naar een �t en gelukkig leven is als het aan ons 
ligt het mooiste werk dat is! Wij nodigen je graag 
uit om gezellig langs te komen en kennis te 
maken met ons. Sporten in een club met een 
�jne sfeer, ruime openingstijden (24/7), een 
groot aanbod aan groepslessen en begeleiding 
in voeding en training, is wat wij belangrijk 
vinden. Jong en oud, iedereen is welkom. Onder 
het genot van een lekkere bak ko�e of eiwit 
shake gaan wij graag met jou in gesprek over jou 
doelen en onze mogelijkheden. Samen zijn wij 
een team!’’

Groepslessen
Marjo(lid van Snap Fitness): ,,Meerdere keren in 
de week volg ik een groepsles. Het personeel is 

sportief, hulpvaardig, corrigerend, sociaal, 
meelevend, gezellig, oplettend en vakbekwaam. 
Ik behoor bij een oudere doelgroep en heb er 
heel veel pro�jt van. Trainen op eigen niveau 
wordt goed begrepen. Door mijn enthousiasme 
is zelfs mijn echtgenoot actief lid geworden.’’

Herstel bij blessure
Stephanie (lid van Snap Fitness): ,,Ik ben bij Snap 
Fitness begonnen omdat ik herstellende ben van 
een rugblessure. Hierbij heb ik passende bege-
leiding en oefeningen gekregen. Ook is het hier 
altijd een feest om te sporten! En dat is de 
grootste reden waarom ik voor Snap Fitness 
IJmuiden heb gekozen.’’
Snap Fitness, Betelgeuzestraat 14a IJmuiden. 
www.snap�tness.com/nl/ 

IJmuiden - Hé jij 
daar! Zin om te 
starten met 
bewegen? Debbie, 
Marjo en Step-
hanie vertellen 
waarom zij kiezen 
voor Snap Fitness 
in IJmuiden.

Snap Fitness vertelt waarom 
bewegen zo leuk én belangrijk is

Zowel leden als trainers 
zijn enthousiast over 
Snap Fitness. 
Foto: aangeleverd

in bewegingin bewegingin bewegingin bewegingVelsen 



Judo, Jiujitsu en Karate 
bij Aiki Budo Center Kops

IJmuiden - Het schoolseizoen is weer begonnen en veel ouders 
zoeken een leuke sport voor hun kinderen. Sporten moet leuk 
zijn, maar ook goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwik-
keling. De budosporten Judo, Jiujitsu, Aikido en Karate zijn 
vooral bedoeld door de Japanse grondleggers als lichamelijke en 
mentale opvoeding.

De fysieke kant in deze sporten is veelzijdig; letterlijk. Er wordt 
altijd rechts en links geoefend. De motoriek, lenigheid en balans 
worden vergroot door rollen, kruipen, duwen, trekken, tillen 
enzovoorts. Het bewegen dient te leiden tot gecontroleerd 
bewegen. Bij judo door mooie worpen, bij karate door gerichte 
trappen en stoten en bij jiujitsu een mengeling van beide, maar 
zonder de ander pijn te doen want dan doe je het fout.
De mentale opvoeding wordt zichtbaar in verschillende 
aspecten. Door deze contactsporten worden de deelnemers zich 
al snel bewust van wat ze wel en ook vooral wat ze niet kunnen 
doen met het lichaam van de ander. Zorg en respect voor de 
ander zijn dus een belangrijke basis. Als het wel eens fout gaat 
en er ruzie ontstaat, leren de kinderen dit op een bevredigende 
manier oplossen en leren ze dus socialiseren. Willen ze verder 
komen met hun mate van gevorderd zijn, zichtbaar door een 
gekleurde band of slip, dan dienen ze zich op de bewegingen te 
concentreren en vooral ook doorzettingsvermogen te ontwik-
kelen. Bij wedstrijdjes spelen ook tactiek, afzien en incasseren 
een belangrijke rol. Al met al zijn judo, jiujitsu en karate leuke 
sporten, goed voor de algemene ontwikkeling èn je kunt er een 
hoop plezier aan beleven! Voor informatie: www.abckops.nl  
06-43250737.

Sporten is leuk maar ook goed voor de lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling. Foto: aangeleverd

Karate

Ju-jutsu Judo

Aikido

Al meer dan 25 jaar vertrouwd in IJmuiden
Jos Kops 6e Dan Judo

Info 06 43 25 07 37 • www.abckops.nl 
Betelgeuzestraat 4 • IJmuiden

Karate

Ju-jutsu Judo

Aikido

Info 06 43 25 07 37 • www.abckops.nl 
Betelgeuzestraat 4 • IJmuiden

Doe mee met de Kangoeroe Klup 
bij DKV IJmuiden!

Waar : Sporthal Zeewijk
  Adres: Planetenweg 301, 1973 BE IJmuiden

Wanneer : Elke zaterdagochtend (m.u.v. schoolvakanties)
Tijd : 10.15 uur tot 11.00 uur

Naast de wekelijkse trainingen op de zaterdagochtend 
organiseren wij ook een aantal activiteiten per jaar, zoals het 
grote Sinterklaasfeest, vossenjachten, knutselen en gaan we 
naar de speeltuin of naar Ballorig.

DKV

Wilt u meer informatie?
Stuur een mailtje naar: info@dkv-ijmuiden.nl of kijk op: www.dkv-ijmuiden.nl 

De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van
3 t/m 6 jaar waar ze leuke & sportieve spelletjes kunnen doen
samen met leeftijdgenootjes. DKV vindt het belangrijk dat kinderen 
op een veilige, laagdrempelige wijze kennismaken met bewegen 

en daarbij in contact komen met elkaar.    

Sinds een paar jaar korfballen zij op sportpark Zeewijk, dus nu 
wordt gesport midden in een levendige woonwijk. Korfbal is een 
teamsport, waarbij je leert om samen te werken. En het unieke is 
dat het een gemengde sport is. Bij DKV ben je niet alleen sportief 
en gezond bezig, maar deze vereniging is ook nog eens goed 
voor je sociale contacten. 

Naast het korfballen worden er bij DKV allerlei activiteiten geor-
ganiseerd, zoals de culinaire tocht, spelletjesavonden, jeugd-
kamp en het familietoernooi. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar heeft 
DKV de Kangoeroe Klup. De kinderen komen op zaterdagoch-
tend bij elkaar om samen te klimmen, klauteren, rennen en (bal)
spelletjes te doen. Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen trainen 
1 of 2 keer per week en spelen op zaterdag een wedstrijd. 

Lijkt het jou leuk om een keer bij ons te komen kijken en/of mee 
te trainen? Stuur dan een mailtje naar: 
info@dkv-ijmuiden.nl. Een kijkje nemen op de website kan via: 
www.dkv-ijmuiden.nl.

Korfbalvereniging 
DKV bestaat bijna 
zeventig jaar
IJmuiden - Korfbalvereniging DKV - Door Korfbal Vriend-
schap - bestaat al bijna zeventig jaar en is een leuke en 
gezellige vereniging die altijd op zoek is naar nieuwe leden.

Bij DKV ben je niet alleen sportief bezig maar het is ook goed voor de 
sociale contacten. Foto: aangeleverd

BodySculpting PRO is het allernieuwste op het gebied van body-
shaping en een enorme hit in Amerika. Afslankstudio Velser-
broek is een van de weinige aanbieders én de goedkoopste in 
Nederland. Het apparaat is ontworpen om mannen en vrouwen 
te helpen om een strakker en gespierder lichaam te krijgen en 
zorgt voor maximaal 30.000 sterke spiercontracties in slechts 30 
minuten. Dat zijn maar liefst 30.000 sit-ups of 30.000 squats of 
30.000 push-ups in een halfuur, nagenoeg zonder spierpijn. De 
krachtige pulsen zorgen voor spiercontracties die je niet kunt 
bereiken met een work-out in de sportschool. Het is een nieuwe, 
geavanceerde technologie die vetcellen verbrandt en de spieren 
opbouwt. Deze behandeling werkt door het afbreken van vet dat 
uw natuurlijke spierde�nitie dekt, terwijl tegelijkertijd de spieren 
groeien. Het leidt tot een slankere buik met een betere spierde�-
nitie en een strakkere en gelifte bil.
Kom nu vrijblijvend kennis maken met deze allernieuwste 
methode en pro�teer van de mooie aanbieding deze week! 
Afslankstudio Velserbroek, Klompenmakerstraat 7 Velserbroek. 
Tel. 023-5490556

De hit uit 
Amerika nu ook 
in Velserbroek
Velserbroek-In de bekende afslankstudio Velserbroek is er 
weer een nieuwe methode om een plattere en strakke buik, 
benen en billen te krijgen. BodySculpting PRO is een revolu-
tionaire bodyshaping behandeling waarmee je spiermassa 
opbouwt, je lichaam meer vormgeeft en je tegelijkertijd je 
vetweefsel verbrandt.
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KunstForm, Gemeente Velsen, Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
de Johan Cruy� Foundation bundelen met het project 
Cultuur@Cruy�Courts de krachten om kinderen en jongeren 
uit minder draagkrachtige wijken toegang te geven tot sport 
en cultuur dichtbij huis. Kinderen krijgen naast het al 
bestaande sportaanbod in Velsen ook de mogelijkheid kennis 
te maken met culturele activiteiten zoals Kunst op je iPad, 
Breakdance en musical. 

Concreet en bereikbaar cultuuraanbod
Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren 
als abstract en ver van hun bed. Door de Cruy� Courts wordt 
het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Is er thuis geen 
geld om op les te gaan? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat 
kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, tóch lid 
kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek of iets 
anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het 
fonds de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde 
attributen. 

Optimale ontwikkeling kinderen
Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en 
sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor 
het gezin en uiteindelijk de samenleving. De Johan Cruy� 
Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor 
kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen 
met een beperking, de Cruy� Courts en Schoolplein14 krijgen 
deze kinderen letterlijk de ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen 
ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij 
hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. 

De opening werd verricht door wethouder Marianne Steijn. Zie 
voor een uitgebreid verslag door Raimond Bos elders in deze 
editie. 

Kick-Off Cultuur@Cruyffcourts
IJmuiden - Vrijdag 2 september was de kick-o� van Cultuur@
Cruy�Courts in Velsen. Een landelijk project van het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur en de Johan Cruy� Foundation om 
kinderen kennis te laten maken met cultuur in de wijk. De 
feestelijke aftrap vond plaats op het Cruy� Court Velsen op 
het Pleiadenplantsoen. 
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Theater /  Iris  Stam in de aula van OBS de Pleiaden
Vrijdag 9,  16,  23 s eptember 15:00-16:00

LE GO  W eDo in de b ib liotheek van OBS de Pleiaden
Vrijdag  9,  16,  23 s eptember 15:15-16:45

Bouw jo uw huis  vd to ekomst Juliette Verhofstad
Tijd no g niet  b ekend

Hip Ho p /  Dance W o rks
Do nderdag 8,  15,  22 en 29 september 15:30-16:15

Mus ical  -  Zang /  Bij  Koel
Dins dag 6,  13,  20 en 27 september  16:00-17:00

Kom lang s  en doe gratis  mee!
C heck de ti jden en locatie  op de poster.

BreakDance /  DanceWorks
Dins dag  6,  13,  20 en 27 september  15:00-15:45

30 s eptemb er fees teli jke afsluiting vanaf 16:00

cultuurcruyffcourts.nl #cultuurscoort
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Wij zijn ook te volgen via:

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl September 2022

Het sportseizoen is weer begonnen. Huur bij ons online heel 
eenvoudig een gymzaal, sporthal, hobby- of vergaderruimte.
Tennispark Velserbeek verhuren we nog tot 1 oktober.
Een sportaccommodatie huren kan online via: 
www.sportloketvelsen.nl, telefonisch via 0255-567666 of stuur 
een mail naar sportloket@velsen.nl

Sleutels voor de gymzalen en tennisbaan kunnen tegen een 
borg van € 15,- op afspraak worden afgehaald in Sporthal IJmui-
den-Oost. U dient hiervoor contact op te nemen via

 06-34595809. Gaat u een sportief verjaardagsfeestje organise-
ren? Huur dan gelijk onze goed gevulde spelletjestas voor € 5,- 
erbij, ook hiervoor rekenen wij een borg van € 15,-.

Bij het terugbrengen van de sleutel en/of spelletjestas krijgt u 
de borg weer terug.

Sportloket Velsen | openingstijden: maandag t/m donderdag 
08.00-17.00 uur en vrijdag 08.00-12.00 uur | telefoon: 
0255-567666

Sportaccommodatie huren

Het nieuwe schooljaar is 
weer van start, dus ook 
de SportMix activiteiten.

De SportMix is een
naschoolse sport-
activiteit waarbij 
kinderen op een 
laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken 
met verschillende 
sporten.

Vaak worden de clinics 
aangeboden door 
verenigingen uit de 
buurt, zodat de drempel 
om lid te worden erg 
laag is.

De buurtsportcoaches organiseren wekelijks verschillende 
SportMixen op diverse locaties in de gemeente Velsen. 

Kijk op www.sportpasvelsen.nl voor het aanbod en informatie. 

SportMix

De nieuwe Schoolsportkalender 2022-2023 is voor de zomervakan-
tie naar alle scholen in de gemeente Velsen verstuurd. 
Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht van het 
aanbod van schoolsportactiviteiten waarvoor elke school zich kan 
inschrijven.

Schoolsporten worden meestal aangeboden door verenigingen 
uit de buurt, zodat de drempel om lid te worden erg laag is.

Informatie over, inschrijvingen, spelregels, speelschema’s zijn te 
vinden via de website: www.sportpasvelsen.nl

Schoolsportkalender 2022-2023

In zwembad De Heerenduinen is het aquasportseizoen weer van 
start gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl

Weg met die vakantie kilo’s

- Aquarobic
- Aquarobic 55+

- Aquagym
- Trimfit 

www.ltchofgeest.nl
Voor inschrijven en meer informatie zie

per onderdeel,

per koppel!

Inschrijfgeld*

€ 35,-

TENNIS: 11x zondagmiddag - 1 uur

HD, DD en GD

PADEL: 11x zondagmiddag - 1 uur

HD, DD en GD

TENNIS: 11x zondagmiddag - 1 uur

 11x zondagmiddag - 1 uur

HD, DD en GD

11x zondagmiddag - 1 uur

11x zondagmiddag - 1 uur

Inschrijven via toernooiklapper.nl

Informatie via ltchofgeestindewinter@gmail.com

PADEL: 11x zondagmiddag - 1 uur

HD, DD en GD

Inschrijving per koppel en informatie via

vcl@ltchofgeest.nl Inschrijfgeld overmaken op rek.

NL51INGB0007070984 t.n.v. LTC Hofgeest ovv

“WKC Padel 2022/2023” plus koppelnummer

2022 - 2023

 11x zondagmiddag - 1 uur

2022 - 2023
2022 - 2023

Winter Koppel 

Competitie

Velserbroek - Ook in het winterseizoen 2022 - 
2023 wordt op het ‘winterpark’ LTC Hofgeest 
Velserbroek weer een WinterKoppelCompetitie 
(WKC) gehouden voor zowel leden als niet-
leden. Dit seizoen start met een primeur: niet 
alleen WKC Tennis maar nu ook WKC Padel! 

Deze beide gezellige competities zijn geen 
KNLTB competities maar een competitie die 
door leden van LTC Hofgeest zelf wordt georga-
niseerd. De deelnemers spelen 11 zondagmid-
dagen in de winterperiode van begin 
november 2022 tot en met eind maart 2023 en 

de koppels worden op speelsterkte ingedeeld. 
Je kunt inschrijven voor tennis en padel in de 
categorieën HD, DD en GD (maximaal 2 onder-
delen). Inschrijving WKC Tennis www.toer-
nooiklapper.nl,  inschrijving WKC Padel vcl@
ltchofgeest.nl.  Het Inschrijfgeld voor tennis of 
padel is 35 euro per koppel en per onderdeel 
inclusief twee blikken ballen. 
Uiteraard zorgt de organisatie ervoor dat de 
kantine open is en voorzien is van (winterse) 
lekkernijen! Informatie WinterKoppelCompe-
titie: wkc@ltchofgeest.nl 

WinterKoppelCompetitie
bij LTC Hofgeest

WinterKoppelCompetitie (WKC) bij LTC Hofgeest. Foto: aangeleverd
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LESROOSTER  TVS  
SEIZOEN 2022 – 2023 TVS (Turn Vereniging 

Santpoort) is opgericht 
op 17 december 1925

TVS  is een ontzettend gezellige vereniging voor jong en oud. Het jongste 
lid is 2 jaar en het oudste lid 90+. We bieden niet alleen turnen, maar ook 
peuter- en kleutergym, bodyshape en volleybal aan. Onze zalen zijn in Sant-
poort-Noord, Driehuis en Velserbroek.

We houden ieder jaar 
onderlinge turn-
wedstrijden en club-
kampioenschappen.
Ook organiseren we 
ieder jaar een
kleuterdag, waar alle 
peuters en kleuters een 
verschrikkelijke leuke 
dag hebben. De zaal 
wordt dan omgetoverd 
tot een waar speel-
paradijs en ze worden 
geschminkt. 

GYMZAAL DE WEID TE VELSERBROEK, DE WEID 22

MAANDAG
Bodyshape  dames en heren 19.30 - 20.45 uur Marlinde Waasdorp

VRIJDAG
Peuter-kleutergym 3 - 5 jaar 16.00 - 17.00 uur Joyce Verhappen
Turnen jongens + meisjes 
6 - 8 jaar 17.00 - 18.00 uur Joyce Verhappen
Turnen meisjes  6 - 8 jaar 18.00 - 19.00 uur Joyce Verhappen
Turnen meisjes vanaf 9 jaar
en ouder 19.00 - 20.00 uur Joyce Verhappen

PARNASSIAZAAL TE SANTPOORT-NOORD, WULVERDERLAAN 3

WOENSDAG
Bodyshape  dames 19.30 - 20.30 uur Monique Schriever

DONDERDAG
Peuter-kleutergym 3 - 5 jaar 16.45 - 17.45 uur Monique Haleber 
Turnen meisjes  6 - 9 jaar 18.00 - 19.00 uur Dion de Vrij
Turnen meisjes 10 - 18 jaar 19.00 - 20.30 uur Dion de Vrij

WATERLOOZAAL TE DRIEHUIS, WATERLOOLAAN 3

DINSDAG
Turnen meisjes  6 - 9 jaar 17.00 - 18.00 uur Dion de Vrij
Turnen meisjes  10 - 18 jaar 18.00 - 19.00 uur Dion de Vrij
Bodyshape dames 19.00 - 20.00 uur Monique Schriever
Half uur conditie - half uur 
volleybal heren 20.00 - 21.00 uur Monique Schriever
Bodyshape dames 21.00 - 22.00 uur Monique Schriever

Voor alle uren kunt u op onze website kijken:

WWW.TVSONLINE.NL
Hopelijk blijft TVS nog
lang bestaan. Het is een
prachtige vereniging!
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Heeft het jou altijd al leuk geleken om een lekkere 
actieve, spannende en vooral gezellige sport te doen? Kom 
eens kijken bij onze volleybalclub: Smashing Velsen!
wij zijn op zoek naar enthousiaste volleyballers die com-
petitie willen spelen. We bieden veel uitdaging met onze 
damesteams in de 1e en 2e klasse en ons herenteam in de 
3e klasse.

Ook nieuwe jeugdspelers zijn van harte welkom. Vanaf 
6 jaar kan er bij de mini´s gestart worden. Daarnaast 
hebben we A, B en C jeugdteams, die vol met jonge 
enthousiastelingen zitten.

Ook als je alleen recreatief wil volleyballen ben je bij ons 
aan het goede adres. We hebben diverse recreantengroep-
en,  zowel beginners als gevorderden niveau.

De trainingen zijn afhankelijk van team/groep op 
maandagavond in de Boekanier te IJmuiden, dinsdag-
avond in de Zeewijkhal  te IJmuiden of donderdagavond in 
het Polderhuis te Velserbroek.
Neem eens een kijkje op onze trainingen en doe 3x gratis 
mee! Daarna wordt gekeken in welk team je het best past 
qua niveau en dan ben je binnen de kortste keren lekker 
aan het ballen!
Hebben we je kunnen overtuigen? Kom meedoen bij de 
gezelligste club van de gemeente Velsen! 

Meld je aan via onze technische commissie 
(tc@smashingvelsen.nl)

Wij zijn op zoek naar jou!!!

Velsen - Het zaalseizoen is weer gestart en de 
gezelligste club van Velsen, Smashing Velsen 
’96, is op zoek naar enthousiaste volleyballers.

De dames en heren competitieteams kunnen 
versterking goed gebruiken, dus heb je ooit 
gevolleybald en mis je de sport: kom vooral 
eens meetrainen. Uiteraard zijn ook nieuwe 
jeugdspelers van harte welkom. Vanaf 6 jaar 
kan bij de mini´s worden gestart. Daarnaast zijn 
er A, B en C jeugdteams, die vol met jonge 
enthousiastelingen zitten. Tevens is er een 
grote recreatieve volleybalafdeling op zowel 
beginners- als gevorderdenniveau. Kenmer-

kend voor het recreatieve volleybal is dat 
mannen en vrouwen samenspelen en dat er 
naast de training ruimte is voor het 
spelelement.
De trainingen zijn afhankelijk van team/groep 
op maandagavond in de Boekanier en dinsdag-
avond in de Zeewijkhal of donderdagavond in 
het Polderhuis. Onze competitieteams spelen 
hun thuiswedstrijden op vrijdagavond in de 
Zeewijkhal. Neem eens een kijkje op onze trai-
ningen en doe drie keer gratis mee. En voor je 
het weet volleybal je zelf bij de gezelligste club 
van de gemeente Velsen. Meld je aan via onze 
technische commissie (tc@smashingvelsen.nl). 

Kom Volleyballen bij 
Smashing Velsen ‘96

Bij het recreatieve volleybal spelen de mannen en de vrouwen samen. Foto: aangeleverd
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Het thema van de monumenten-
dagen 2022 is duurzaamheid; 
daarom organiseert de Stichting het 
Dorp Velsen een bijeenkomst over 
monumenten en duurzaamheid. 
Daarnaast is de gebruikelijke rondlei-
ding dit jaar voor het eerst gekop-
peld aan een bezoek aan de 
Engelmunduskerk. 

Workshop Monumenten en 
Duurzaamheid
De mogelijkheden om monumenten 
te verduurzamen zijn vanwege speci-
�eke regels en voorschriften anders 
dan bij reguliere panden. Voor 
monumenteigenaren in Velsen en 
belangstellenden organiseert de 
stichting Het Dorp Velsen in samen-
werking met de gemeente Velsen, 
afdeling Monumenten en een aantal 
experts een workshop Monumenten 
en Duurzaamheid. Na korte inlei-
dingen kunnen deelnemers vragen 
over bijvoorbeeld dak- en raamiso-
latie en zonnepanelen met de 
experts bespreken. De bijeenkomst is 
op zaterdag 10 september van 10.30 
uur tot 12.30 uur in de Goede 
Herderzaal in de Engelmunduskerk 
aan het Kerkplein in Oud Velsen. 

Wethouder Monumenten Sander 
Smeets is bij de bijeenkomst ook 
aanwezig. 
De workshop is gratis toegankelijk en 
belangstellenden worden verzocht 
zich vooraf aan te melden bij de 
Stichting Het Dorp Velsen via info@
dorpvelsen.nl onder vermelding van 
deelname workshop. Datum: 10 
september 2022 van 10.30 tot 12.30 
uur, locatie: Goede Herderzaal, Engel-
munduskerk, Kerkplein Oud Velsen. 
Aanmelden via info@dorpvelsen.nl. 

Monumentenwandeling dorp 
Velsen en de Engelmunduskerk
De Engelmunduskerk en Stichting 
het Dorp Velsen organiseren op 10 
september 2022 een rondleiding 
door het dorp én een bezoek aan de 
Engelmunduskerk. De wandelingen 
starten om 11.00 en 14.00 uur voor 
de ingang van de kerk, Kerkplein 1 
en eindigen met een bezichtiging 
van de kerk. De Engelmunduskerk is 
verder open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Aan de rondleiding kunnen minimaal 
5 tot maximaal 20 personen deel-
nemen. De deelname is gratis, maar 
graag vooraf aanmelden via www.
engelmunduskerkoudvelsen.nl. 

Activiteiten in het dorp Velsen 
tijdens Open Monumentendagen
Velsen - De Monumentendagen vinden plaats in het weekend van 10 en 
11 september 2022. Doel van de monumentendagen is de aandacht voor 
de monumenten te vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel 
erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een 
breed publiek.

Ook monumenteigenaren krijgen te maken met duurzaamheid. Foto: aangeleverd

Hiermee werd een lang gekoes-
terde wens voor de ‘Stichting Ook 
Voor Jou’ werkelijkheid. Na begelei-
ding aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking in 
de vorm van dagbesteding die zij 
bieden sinds 2006, kon de stichting 
nu ook kleinschalig wonen reali-
seren. Een kleinschalige woonvorm 
met 24 uurs zorg aan (jong) 
volwassenen met een verstande-
lijke beperking, midden in de 
woonwijk. Warme zorg met veel 

veiligheid en nabijheid, begeleidt 
door professionele begeleiders in 
een klein team. Aan de Annie 
Romeinstraat wonen en leven acht 
bewoners als een groot gezin 
samen. 
Uitgaanspunt is het realiseren van 
een zo gewoon mogelijk leven voor 
de bewoners en meedoen in de 
maatschappij. Inmiddels hebben 
de bewoners na die jaren echt hun 
plek gevonden in de wijk en kijken 
zij uit naar wat nog komen gaat.

Velserbroek - Het is alweer acht jaar geleden dat ‘Onder de Panne’ de 
deuren opende. Na een grondige verbouwing, waarbij ook begeleiders 
en familie en vrienden van de bewoners hielpen konden de bewoners 
hun intrek nemen aan de Annie Romeinstraat 2 in Velserbroek. Na een 
kort beraad met alle bewoners waren zij ook vrij snel uit de naam die op 
het naambordje op de gevel moest komen.

Kleinschalig wonen Onder 
de Panne bestaat acht jaar

Aan de Annie Romeinstraat wonen en 
leven acht bewoners als een groot 
gezin samen. Foto: aangeleverd

Geloof het of niet maar Jelle zit met 
z’n dertien jaar toch maar mooi in 
het derde leerjaar van het Ichthus 
Lyceum. Slimme en ook heel gezel-
lige knul dus. 
Wat hij ‘later als hij groot is’ wil 
worden weet hij nog niet zeker. Hij 
denkt aan het volgen van de pilo-
tenopleiding maar omdat duur-
zaamheid en proberen onze aarde 
zo mooi mogelijk te houden en 
zelfs terug te draaien wat er al mis 
is gegaan belangrijk is, twijfelt hij 
nog. Hoe dan ook, Jelle gaat goed 
worden in wat hij ook gaat doen. 
Dat merk je nu al. 

Beste baan
,,Ik loop de wijk rond de Westbroek-
plas, lekker met muziek in mijn 
oren. Waarschijnlijk zou het zonder 
muziek langzamer gaan, ik doe er 

nu ongeveer een uurtje of drie 
over. 
Het is best wel een grote wijk, er 
staan maar acht �ats in en �ats 
gaan natuurlijk sneller. Ik verdien 
11 euro per week en dat is best een 
goede prijs voor een krantenwijk. 
Vrienden van me bezorgen folders 
en die verdienen maar 5 of 6 euro. 
Het is echt de beste baan die je 
kunt hebben op je dertiende. Ook 
de enige baan dus dat komt goed 
uit.’’

Plannen
,,Het lukt prima hoor, ook met 
school en huiswerk. Gewoon een 
beetje plannen. Donderdag zit ik 
tot drie uur op school dus ben rond 
half 4 thuis en ga dan meteen mijn 
wijk lopen. Als er proefwerken of 
schoolonderzoeken zijn hou ik daar 

al tevoren rekening mee. Eind van 
dit jaar word ik 14 en heel eerlijk 
gezegd ga ik dan wel een andere 
baan zoeken, bij een supermarkt 
ofzo. 
Hoewel ik wacht tot de eindejaars-
wenskaartjes gelopen zijn want dat 
is een enorme klapper! Vorig jaar 
ruim 400 euro opgehaald. Een 
enorm groot bedrag. Mijn zusje 
wordt 12 en mijn moeder zou het 
�jn vinden als zij mijn wijk zou 
kunnen overnemen, misschien 
wacht ik tot zij 13 is met stoppen.’’

Gamen 
,,Gamen is wel mijn hobby en van 
het bedrag dat ik eind vorig jaar 
ophaalde heb ik, met een afbeta-
lingsregeling bij mijn ouders voor 
de rest, een spelcomputer gekocht. 
Ik heb best wel een �jn contact met 
de mensen in mijn wijk. 
Met fotograaf Reinder Weidijk zelfs 
zo leuk dat ik hem waarschuw als ik 
op vakantie ga. Dan moet je wel 
zorgen voor een vervanger maar 
dat lukt wel. Als ik per ongeluk een 
adres ben vergeten zorg ik dat er 
alsnog een krant in de bus komt.’’

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

Dik verdiende duim voor Jelle

De eindejaarswenskaartjes zorgen voor een klapper voor de bezorgers.
Foto: Reinder Weidijk

Velsen - De vrijmetselaars van de 
Velsense loge De Hoeksteen zetten 
hun deuren open. Dit najaar zijn er 
verschillende activiteiten waarbij je 
kennis kunt maken én al je vragen 
kunt stellen aan de leden van deze 
bijzondere club.
Komend weekend 11 en 12 
september staan de deuren van het 
historische gebouw open voor 
belangstellenden. Ook de Werk-
plaats, waar de o�ciële bijeenkom-
sten worden gehouden, is dan te 
bekijken. Loge-voorlichter Gerbrand 
Elkerbout vertelt: ,,Wij gaan 
proberen een eerste indruk te geven 
van wat de vrijmetselarij nou precies 
is: een plek waar je met gelijkge-
stemden in een prettige sfeer van 
gedachten kunt wisselen over 
onderwerpen die er toe doen.” Kijk 
ook op de website www.loge-
dehoeksteen.nl. 

Maak kennis met de 
vrijmetselarij in Velsen

Het markante gebouw uit 1769 van vrijmetselaarsloge De Hoeksteen in Oud Velsen 
is dit weekend te bezichtigen. Foto: aangeleverd 
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DONDERDAG 8 SEPTEMBER
Informatiebijeenkomst Leesclub Lite-
ratuur In de bibliotheek Velserbroek. 
Aanvang: 14.00 uur. Maan Bastion 476. 
Nieuwe leden van harte welkom. 

Filmtheater Velsen: 17.00 uur Pink 
Moon (12+), 20.00 uur Avec Amour et 
Acharnement (12+). https://stads-
schouwburgvelsen.nl/. 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Summer Park Sessions, het culturele 
festival in Velsen. Zie: https://www.
summerparksessions.nl/.

Buitenhuis Beeckesteijn: Huis open 
van 11.00- 13.00. Toegang 6 euro p.p. 
Tickets online www.museumhuizen.nl 
en aan de deur.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur Avec 
Amour et Acharnement (12+), 20.00 
uur Pink Moon (12+). https://stads-
schouwburgvelsen.nl/.

‘t Mosterdzaadje Santpoort start 
nieuwe concertseizoen met violiste 
Sarah Kapustin en altviolist Roeland 
Jagers. Aanvang 20.00 uur. http://
mosterdzaadje.nl/blog/?cat=317.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Summer Park Sessions, het culturele 
festival in Velsen. Zie: https://www.
summerparksessions.nl/.

Repair Cafe in ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 te Santpoort-Zuid.

Oldtimer-evenement op de weilanden 
aan de voet van de Tuïne van 
Brederode, 10.00-20.00 uur. Zie ook: 
www.oldtimerdagsantpoort.nl. Illus-
tratie: Eric J. Coolen

Workshop Monumenten en Duur-
zaamheid in Oud- Velsen, van 10.30 

uur tot 12.30 uur in de Goede Herder-
zaal in de Engelmunduskerk aan het 
Kerkplein in Oud Velsen. Wethouder 
Monumenten Sander Smeets is bij de 
bijeenkomst ook aanwezig. Toegang 
gratis, wel aanmelden via info@dorp-
velsen.nl. onder vermelding van deel-
name workshop.

Fimtheater Velsen: 11.00 uur Hit the 
Road (al), 14.00 uur uur Avec Amour et 
Acharnement (12+), 16.30 uur Elvis 
(12+), 20.00 uur Jaws (16+). https://
stadsschouwburgvelsen.nl/.

Monumentenwandeling dorp Velsen 
en de Engelmunduskerk De Engel-
munduskerk en Stichting het Dorp 
Velsen organiseren op 10 september 
2022 een rondleiding door het dorp 
én een bezoek aan de Engelmundus-
kerk. De wandelingen starten om 
11.00 en 14:00. De deelname is gratis, 
graag vooraf aanmelden via www.
engelmunduskerkoudvelsen.nl.

Buitenhuis Beeckesteijn: Open Monu-
mentendag: Huis open van 11.00 
-17.00. Toegang gratis. 

De vrijmetselaars van de Velsense 
loge De Hoeksteen zetten hun deuren 
open voor belangstellenden. Ook de 
Werkplaats, waar de o�ciële bijeen-
komsten worden gehouden, is dan te 
bekijken. Kijk ook op de website www.
loge-dehoeksteen.nl.

In Ruïne van Brederode speelt het 
Velsense salonorkest Café Noir. Zij 
spelen vooral muziek uit het begin 
van de vorige eeuw, de tijd die nu 
vaak de roaring twenties wordt 
genoemd. Aanvang 20.00 uur, entree: 
12,50 euro inclusief kop ko�e/thee, 
reserveren: www.ruinevanbrederode.
nl. Info: www.salonorkestcafenoir.nl. 
Foto: aangeleverd

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Summer Park Sessions, het culturele 
festival in Velsen. Zie: https://www.
summerparksessions.nl/. 

In de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid 
is er een bijzondere viering voor 
(groot)ouders en (klein)kinderen, of 

misschien ook wel achterkleinkin-
deren. Het thema is de ark van Noach 
en de regenboog. Neem allemaal je 
eigen dierenknu�el mee! Aanvang: 
10.00 uur.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Alcarrás 
(12+) https://stadsschouwburgvelsen.
nl/.

De vrijmetselaars van de Velsense 
loge De Hoeksteen zetten hun deuren 
open voor belangstellenden. Ook de 
Werkplaats, waar de o�ciële bijeen-
komsten worden gehouden, is dan te 
bekijken. Kijk ook op de website www.
loge-dehoeksteen.nl.

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

Reünie in het gebouw van het aposto-
lisch genootschap in IJmuiden. De 
aanvangstijd is om 14.00 uur en de 
reünie zal tot circa 17.00 uur duren. 
Adres: Doorneberglaan 29 te 
IJmuiden.

‘t Mosterzaadje Santpoort: Vanaf 15.00 
staat het hier in het teken van Robert 
Schumann met klarinettist Harry Imre 
Dijkstra en Irana Parfenova.

MAANDAG 12 SEPTEMBER
Postzegel Vereniging Santpoort start 
de clubavonden. Deze worden 
gehouden in Dorpshuis Het Terras aan 
de Dinkgeverlaan 17 Santpoort-
Noord. Op deze avond een veiling, de 
kavels kunnen vooraf bekeken 
worden. Aanvang 19.00 uur, contact: 
C. Bruin, tel. 023-5382274.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein start 
10.30 uur bij het seniorencentrum 260 
Zeewijkplein. Informatie: iej.bakker@
zorgbalans.nl of 023-8910503.

Bridgeclinic in ’t Brederodehuys. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 6 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal van 
Vereniging Santpoorts Belang, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid of te 
reserveren via www.santpoortsbe-
lang.nl.

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evenementen 
voor gehandicapten en ouderen in 

Velsen. 
Klaverjassen bij ATV de Hofgeest gaat 
weer van start. Iedere woensdag-
middag van 13.30 uur tot circa 16.30 
in clubgebouw ‘t Trefpunt, Spekken-
wegje 2 Santpoort-Noord. Kosten zijn 
3,50 euro per keer. Enthousiaste 
nieuwe spelers welkom! intake@
atvdehofgeest.nl.

Voorlezen op Zorgvrij door de vrijwil-
ligers. Locatie: Boerderij Zorgvrij, Tijd: 
15.00 uur, Kosten: Gratis, Leeftijd: Voor 
de kleintjes van 4 tot 7 jaar.

Gratis proe�es bij atletiekvereniging 
Suomi om het beweegdiploma te 
halen. Voor kinderen van 5 en 6 jaar 
om spelenderwijs en vooral met 
plezier alle belangrijke vormen van 
bewegen leren. Van 16.00 uur tot 
17.00 uur. https://www.avsuomi.nl/.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende aanmel-
ding 10.30 uur bij Beeckestijn. 
Aanmelden: info@ship-info.nl.

Opening nieuwe seizoen Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen. 
Theatervoorstelling Roué Verveer ‘Zo 
goed als nieuw. 

EXPOSITIES
Het Zee- en Havenmuseum is weer 
open op zaterdag-, zondag- en 
woensdagmiddag. Zaterdag 3 
september maritieme fotoruilbeurs 
van 13.00 tot 17.00 uur. Ruilbeurs van 
foto’s van iedere tak van de scheep-
vaart. De ruilbeurs is gratis na betaling 
van entree (museumkaart en vrijkaart 
geldig).Reserveren vooraf www.
zeehavenmuseum.nl. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl. 

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

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

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

seum.nl. 

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

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

Recreatieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude: ‘Koeiengeloei’ (tot en met 
december): leer meer over de koe. Tot 
9 oktober is er de schilderijen expo-
sitie De drie kwasten’. De drie kwasten 
brengen positieve kleurrijke schilde-
rijen’. Drie amateurschilders uit Velser-
broek ontmoetten elkaar bij de schil-
derlessen die ze onafhankelijk van 
elkaar bij dezelfde kunstenaar namen. 
Wat zij gemeen hebben is de positieve 
manier om in het leven te staan en dat 
zie je terug in de schilderijen. Caroline 
Vreeken, Agnes de Jonge en Monique 
van den Haak. Kijk voor het complete 
overzicht op: www.spaarnwoude.nl.

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

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

Kunstenaars Collectief Velsen expo-
seert in Raadhuis voor de kunst van 4 
tot en met 25 september 2022. Met 
onder andere werken van Kees 
Kalkman, Afke Spaargaren, Dakmar 
Scholten, Winnie Meijer, keramiste en 
Renske Tara. O�ciele opening op 
Monumentendag 10 september door 
wethouder Sander Smeets. . Raadhuis 
voor de Kunst , Torenstraat 7, 1981BC 
Velsen Zuid. Toegang gratis. http://
www.raadhuisvoordekunst.nl/.

Van 11 september tot en met 30 
oktober exposeert Peter Faber een 
veertigtal van zijn kleurrijke en vrolijke 
werken bij Mariartho aan de Manden-
makerstraat 13-15 in Velserbroek. De 
toegang is gratis. Iedere zaterdag en 
zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur te 
bezichtigen. 

Projectleider Sonja Jansma over glas-
vezel: ,,Tegenwoordig is goed en snel 
internet een basisbehoefte. We doen 
inmiddels zoveel via internet: thuis-
werken, leren, streamen, interactieve 
tv kijken, gamen, zorg op afstand, 
maar ook het op afstand bedienen 
van techniek in huis wordt steeds 
gebruikelijker. Ik zie de behoefte aan 
internetcapaciteit elk jaar groeien. 
Daarom ben ik blij dat we starten 
met een glasvezelcampagne in 
Velserbroek, een deel van Velsen-
Zuid en Spaarndam-West, zodat alle 
inwoners de mogelijkheid krijgen op 
een glasvezelaansluiting en daarmee 

toegang tot het netwerk van de 
toekomst,’’ aldus Jansma van DELTA 
Netwerk.

(Online) informatieavonden
Om inwoners zo goed mogelijk te 
informeren over glasvezel, de kosten, 
voorwaarden en de aanleg van glas-
vezel, organiseert DELTA Netwerk 
informatieavonden. Inloop is vanaf 
19.00 uur en vanaf 19.30 uur start de 
presentatie. Hierna is er alle gelegen-
heid om vragen te stellen. Deze 
informatieavonden vinden plaats op 
woensdag 5 oktober in Villa Westend 
aan de Westlaan 41 en op 

donderdag 6 oktober in de Oude 
kerk Spaarndam aan het Kerkplein 1. 
Ook is er een online een informatie-
avond. Op dinsdag 11 oktober vanaf 
19.30 uur kan iedereen deze 
eenvoudig volgen via een computer, 
tablet of telefoon. Meer informatie 
hierover of aanmelden voor deze 
informatieavond kan via deltanet-
werk.nl.

Wie is DELTA Netwerk? 
DELTA Netwerk is onderdeel van één 
van de snelst groeiende glasvezelbe-
drijven van Nederland. Zij zorgen 
voor de aanleg en het onderhoud 
van glasvezel in Nederland en 
hebben de ambitie om zo veel 
mogelijk mensen toegang te bieden 
tot hun razendsnelle glasvezelnet-
werk. Inmiddels hebben al zo’n 1 
miljoen huishoudens en bedrijven 
toegang tot het landelijke netwerk 

van DELTA Fiber. En daar komen 
iedere maand nog zo’n 30.000 
adressen bij. Op naar 2 miljoen huis-

houdens en bedrijven die in 2025 
gebruik gaan maken van het aller-
beste internet. 

Velserbroek - DELTA Netwerk start na de succesvolle campagne die 
gevoerd is in Santpoort-Noord en -Zuid nu ook met een glasvezelcam-
pagne in Velserbroek, een deel van Velsen-Zuid en Spaarndam-West 
(gemeente Haarlem). Als 20 procent van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de 
aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 30 november 2022 een abon-
nement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel.

Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet en haarscherpe tv

DELTA Netwerk organiseert in oktober informatieavonden over glasvezel. 
Foto: aangeleverd



Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (hierna: HNS) zijn van 
plan een transportnetwerk voor waterstof te realiseren in het Noordzeekanaalgebied. In deze kennisgeving leest 
u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?
Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijk waterstofnetwerk van 

HNS (een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie), dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, 

met waterstof opslag en met het buitenland verbindt. Het project zal uit bestaande en nieuwe buisleidingen bestaan. Deze 

infrastructuur kan in de toekomst worden uitgebreid voor nieuwe waterstof-producenten en -afnemers.

Wat doet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? 
Voordat het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied kan starten, is een ruimtelijk besluit nodig van de minister voor 

Klimaat en Energie in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het ministerie van EZK is 

aangewezen als het coördinerend bevoegd gezag in het Besluit Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling op de landelijke 

infrastructuur voor het transport van waterstof. Het ministerie van EZK stemt de procedures op elkaar af. Dit wordt aangeduid 

als coördinatie. De Rijkscoördinatie ziet  erop toe dat alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig wordt ingepast en vastgelegd in 

een Rijksinpassingsplan. De coördinatie zorgt er ook voor dat alle procedures (ruimtelijk besluit en de benodigde vergunningen) op 

elkaar worden afgestemd. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure

 in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Inloopbijeenkomsten
Hee�  u vragen over het Waterstofnetwerk project?

Kom langs voor informatie over het project en de 

procedure op:

•  Donderdag 22 september van 17 tot 20 uur in Rhône 

Congrescentrum, Rhoneweg 12 Amsterdam (Sloterdijk)

•  Dinsdag 27 september van 19 tot 21 uur in het 

Kennemertheater, Kerkplein 1 Beverwijk

•  Woensdag 28 september van 19 tot 21 uur in de kantine 

van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord

•  Donderdag 29 september van 19 tot 21 uur in het 

Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam

Wilt u reageren?
Dat kan van vrijdag 9 september 2022 tot en met 

donderdag 20 oktober 2022. Bekijk de documenten op 

www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg 

Op papier kunt u de documenten tijdens reguliere 

openingstijden inzien op het Stadhuis Beverwijk, 

Stadhuis Velsen, Stadhuis Zaanstad, 

Gemeente Haarlemmermeer - locatie Beukenhorst en 

Gemeente Amsterdam - Stadsloket Nieuw-West. 

Ga voor uw bezoek de openingstijden na. 

U kunt op drie manieren reageren. 

  Digitaal: via de www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg  

   Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur 

via telefoonnummer 070 379 89 79.

     Per post:

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Waterstofnetwerk NZKG 

Postbus 111, 9200 AC Drachten 

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres 

vermelden? Dan sturen wij u per brief een 

ontvangstbevestiging.  

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de 

concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD), en 

om het participatietraject verder uit te werken. Hierin 

staat welke tracés in de volgende fase van het project 

worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. 

De c-NRD ligt naar verwachting begin 2023 ter inzage.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over 

Waterstofnetwerk Noordzeekanaal-

gebied en alle bijbehorende 

documenten vindt u op 

www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg

en www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied. Hee�  u 

vragen over de procedure? Bel dan met 070 379 89 79. Of 

stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk
Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het 

ministerie van EZK en HNS vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen 

en mee te denken bij het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen 

worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit betre�  het participatieplan en dat wordt vervolgens opnieuw 

geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project. 

Samenhang met andere projecten
Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijke waterstofnetwerk, dat de 

vijf industrieclusters in Nederland verbindt met elkaar, met opslag en met het buitenland. Op dit netwerk wordt mogelijk een 

regionaal lage druk waterstofnetwerk in de Amsterdamse haven aangesloten.

Waarom is dit project nodig?
In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer 

worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit te mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om 

waterstof te transporteren. Het landelijk waterstofnetwerk wordt ontwikkeld als een open systeem zodat zowel toeleveranciers 

als gebruikers van waterstof er gebruik van kunnen maken. In het Noordzeekanaalgebied wordt veel vraag verwacht naar het gebruik 

van waterstof. Ook zijn hier initiatieven voor productie van groene waterstof. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied 

kan de productie en het gebruik van waterstof in deze regio versnellen.

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied 
Kennisgeving voornemen en participatie 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (hierna: HNS) zijn van 
plan een transportnetwerk voor waterstof te realiseren in het Noordzeekanaalgebied. In deze kennisgeving leest 
u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?
Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijk waterstofnetwerk van 

HNS (een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie), dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, 

met waterstof opslag en met het buitenland verbindt. Het project zal uit bestaande en nieuwe buisleidingen bestaan. Deze 

infrastructuur kan in de toekomst worden uitgebreid voor nieuwe waterstof-producenten en -afnemers.

Wat doet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? 
Voordat het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied kan starten, is een ruimtelijk besluit nodig van de minister voor 

Klimaat en Energie in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het ministerie van EZK is 

aangewezen als het coördinerend bevoegd gezag in het Besluit Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling op de landelijke 

infrastructuur voor het transport van waterstof. Het ministerie van EZK stemt de procedures op elkaar af. Dit wordt aangeduid 

als coördinatie. De Rijkscoördinatie ziet  erop toe dat alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig wordt ingepast en vastgelegd in 

een Rijksinpassingsplan. De coördinatie zorgt er ook voor dat alle procedures (ruimtelijk besluit en de benodigde vergunningen) op 

elkaar worden afgestemd. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure

 in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Inloopbijeenkomsten
Hee�  u vragen over het Waterstofnetwerk project?

Kom langs voor informatie over het project en de 

procedure op:

•  Donderdag 22 september van 17 tot 20 uur in Rhône 

Congrescentrum, Rhoneweg 12 Amsterdam (Sloterdijk)

•  Dinsdag 27 september van 19 tot 21 uur in het 

Kennemertheater, Kerkplein 1 Beverwijk

•  Woensdag 28 september van 19 tot 21 uur in de kantine 

van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord

•  Donderdag 29 september van 19 tot 21 uur in het 

Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam

Wilt u reageren?
Dat kan van vrijdag 9 september 2022 tot en met 

donderdag 20 oktober 2022. Bekijk de documenten op 

www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg 

Op papier kunt u de documenten tijdens reguliere 

openingstijden inzien op het Stadhuis Beverwijk, 

Stadhuis Velsen, Stadhuis Zaanstad, 

Gemeente Haarlemmermeer - locatie Beukenhorst en 

Gemeente Amsterdam - Stadsloket Nieuw-West. 

Ga voor uw bezoek de openingstijden na. 

U kunt op drie manieren reageren. 

  Digitaal: via de www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg  

   Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur 

via telefoonnummer 070 379 89 79.

     Per post:

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Waterstofnetwerk NZKG 

Postbus 111, 9200 AC Drachten 

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres 

vermelden? Dan sturen wij u per brief een 

ontvangstbevestiging.  

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de 

concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD), en 

om het participatietraject verder uit te werken. Hierin 

staat welke tracés in de volgende fase van het project 

worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. 

De c-NRD ligt naar verwachting begin 2023 ter inzage.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over 

Waterstofnetwerk Noordzeekanaal-

gebied en alle bijbehorende 

documenten vindt u op 

www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg

en www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied. Hee�  u 

vragen over de procedure? Bel dan met 070 379 89 79. Of 

stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.
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Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het 

ministerie van EZK en HNS vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen 

en mee te denken bij het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen 

worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit betre�  het participatieplan en dat wordt vervolgens opnieuw 

geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project. 
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Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijke waterstofnetwerk, dat de 

vijf industrieclusters in Nederland verbindt met elkaar, met opslag en met het buitenland. Op dit netwerk wordt mogelijk een 

regionaal lage druk waterstofnetwerk in de Amsterdamse haven aangesloten.

Waarom is dit project nodig?
In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer 

worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit te mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om 

waterstof te transporteren. Het landelijk waterstofnetwerk wordt ontwikkeld als een open systeem zodat zowel toeleveranciers 

als gebruikers van waterstof er gebruik van kunnen maken. In het Noordzeekanaalgebied wordt veel vraag verwacht naar het gebruik 

van waterstof. Ook zijn hier initiatieven voor productie van groene waterstof. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied 

kan de productie en het gebruik van waterstof in deze regio versnellen.
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Horizontaal 1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering);
12. Pan American Airways (afk.); 13. gezelschapsspel; 14.
afstammeling; 15. economische zaken (afk.); 17. toilet; 19.
zuivelproduct; 21. muzieknoot; 22. brandje; 24. plaats in Zee-
land; 27. licht slaapje; 28. bevallig en mooi; 30. afgemat; 31.
Europeaan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige
plant; 37. vogeleigenschap; 38. streek in Noord-Brabant; 41.
kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. in hoge mate
(hevig); 47. metaal; 48. beweegreden (gevolg); 49. windrich-
ting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage
temperatuur; 56. opstootje; 58. heel kwaad; 61. plechtige
belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67.
voor (Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver;
73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77. gouverneur-
generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81.
laatstleden (afk.); 82. boerderijdier; 83. graansoort; 84.
muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3.
ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de elven; 6. snijwond; 7.
steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Euro-
pees record (afk.); 11. Friese balsport; 16. trek (animo); 18.
rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werk-
schuw (laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27.
sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaalblad voor
huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht
houden; 37. klein hertje; 39. Franse wijnstreek; 40. windrich-
ting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag
(flop); 46. zorgafstemmingsgesprek (afk.); 51. bejaard; 53.
handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Enge-
land; 56. kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer;
59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62. Nederlands
dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw
of zet; 69. fotografische term; 71. nachtroofvogel; 73. groot
roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzens-
lang; 80. waadvogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.
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Win een Body 
Sculpting Pro 
behandeling 
van Beauty & 
Afslankstudio 
Velserbroek
Klompenmaker-
straat 7 in 
Velserbroek,
tel. 023-5490556

Puzzel mee 
en win een 
TC-Cryo 
behandeling 
van Beauty & 
Afslankstudio 
Velserbroek!
Mail de 
oplossing voor 
woensdag 
14 september 
naar: puzzel@
jutter.nl vermeld 
hierbij uw naam, 
adres 
en telefoon-
nummer.

De torens aan de Oude Pontweg 1 
in Velsen-Zuid zijn van dichtbij te 
bekijken. Er worden doorlopend 
rondleidingen gegeven door het 
binnenste van de tunnel. Geïnteres-
seerden krijgen zo de kans om 
onder meer de oude bedienings-
ruimte, het ondergrondse bluswa-
terreservoir en verschillende techni-
sche ruimtes te bekijken.  De 
tunnelbuis is geen onderdeel van 
de rondleiding, omdat de Velser-
tunnel gewoon open is voor 
verkeer. Een basisconditie is vereist 
in verband met de vele trappen. 
Aanmelden is niet nodig. Elk uur 
starten twee rondleidingen. Per 
rondleiding kunnen maximaal 10 
personen mee. Leeftijd vanaf 10 
jaar. Voor kinderen is er een work-
shop bloembommen maken op het 
terrein. Je kunt een weginspecteur 
ontmoeten en er is een fototen-
toonstelling in de ontvangsthal te 
zien. Zeker de moeite waard om te 
komen kijken. 

De Hyacinten: mooi én 
functioneel
De lage torens dienden voor de 
aanvoer van verse lucht en de hoge 
torens voeren verontreinigde lucht 
af. Ze werden tussen 1952 en 1957 
gebouwd naar ontwerp van de 
architect Dirk Roosenburg, die de 
hyacintvorm bedacht als verwijzing 
naar het bollenteeltverleden van 
het gebied. De ventilatietorens van 
de Velsertunnel worden gezien als 
schoolvoorbeeld van een geslaagde 
balans tussen schoonheid en functi-
onaliteit. In 2007 kregen ze de 
status van rijksmonument.

Rijksmonumenten
Elk jaar worden tijdens Open Monu-
mentendag de deuren van een 
aantal Rijkswaterstaatwerken 
geopend. Rijkswaterstaat beheert 
175 monumenten zoals sluizen, 
stuwen, tunnels, bruggen en vuur-
torens. Deze bouwwerken spelen 
een belangrijke rol voor de scheep-
vaart en het wegverkeer. En alle-
maal hebben ze hun eigen karakter. 
Dat is te danken aan hun functie, 
hun ontwerpers én aan de loop van 
de geschiedenis. In totaal beheert 
Rijkswaterstaat 6.600 bouwwerken, 

waarvan er bijna 1.700 dateren van 
vóór 1966. Iets om trots op te zijn en 
daarom worden ze goed beheerd. 
Meer informatie over de monu-
menten van Rijkswaterstaat en de 
Open Monumentendag 2022 is te 
vinden op www.rijkswaterstaat/
onzemonumenten. 

Praktische informatie
Kom met de �ets of lopend in 
verband met beperkte parkeermo-
gelijkheden in de omgeving. Rond-
leidingen max 10 personen. Leeftijd: 
vanaf 10 jaar. Basisconditie noodza-
kelijk vanwege de trappen. Beperkt 
aantal rondleidingen mogelijk maar 
ook zonder rondleiding is er 
voldoende te zien. Aanmelden 
hoeft niet. Er zijn toiletvoorzie-
ningen aanwezig. 

Velsen - Rijkswaterstaat opent vanwege Open Monumentendag op 
zaterdag 10 september van 10.00 tot 15.00 uur de deuren van de ventila-
tietorens van de Velsertunnel. De karakteristieke hyacintvormige ventila-
tietorens, die als bakstenen bloemen boven de Velsertunnel uittorenen, 
zijn door middel van een rondleiding te bezoeken. 

Open Monumentendag 10 september: 
ventilatietorens Velsertunnel

De karakteristieke hyacintvormige ventilatietorens, die als bakstenen bloemen 
boven de Velsertunnel uittorenen, zijn door middel van een rondleiding te 
bezoeken. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Afgelopen zaterdag 
organiseerde Schaakclub Santpoort 
midden in het winkelcentrum van 
Velserbroek een schaaksimultaan 
tegen oud-wereldkampioene en inter-
nationaal meester Tea Lanchava.
Lanchava nam het tijdens de simul-
taan in 15 schaakpartijen tegelijk op 
tegen belangstellenden. Bij het 
eindigen van een partij mocht iemand 
anders de plek innemen en een 
nieuwe partij starten. En belangstel-
ling was er genoeg!. Winkelend 
publiek van jong tot oud en enkele 
clubschakers hielden de borden de 
volle drie uur bezet. Ook rondom de 
borden en het extra grote schaakbord 
was het de hele middag gezellig druk. 
Lanchava zette uiteindelijk een puike 

prestatie neer door in 40 partijen 
slechts twee keer te verliezen en één 
keer remise te spelen. De gelukkige 
winnaars waren Neeraj Agrawal en 
Schaakclub Santpoort speler Jelle van 
den Broek.

Smaak te pakken? 
Voor degenen die de simultaan gemist 
hadden en voor iedereen die de 
smaak van schaken te pakken heeft of 
het wil leren is er goed nieuws. Elke 
dinsdag kan er geschaakt worden in 
het Polderhuis te Velserbroek. De 
jeugdlessen zijn tussen 17.00 en 19.30 
uur en de senioren starten om 20.00 
uur met de competitie. Voor meer 
informatie zie www.schaakclubsant-
poort.nl. Of bel 06 28984000.

Schaaksimultaan tegen
oud-wereldkampioene

Lanchava zette een puike prestatie neer. Foto: aangeleverd
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Santpoort-Zuid - Na een zomerstop 
van drie maanden zitten op zaterdag 
10 september enthousiaste repara-
teurs vanaf 13.30 tot 16.00 uur weer 
voor u klaar. 
U kunt dan terecht met klokken en 
horloges waar een probleem mee is 
of met meubeltjes, elektrische appa-
raten, kleding, �etsen, computer of 
telefoon, sieraden en noem maar op. 

Denk ook aan uw �etsverlichting in 
de donkere dagen die gaan komen! 
Dus, zit er een stoelpoot los, heeft u 
een gaatje in uw mooie trui, moeten 
de remmen van uw �ets bijgesteld, 
voor bijna alles biedt het Repair Café 
een oplossing. U bent van harte 
welkom, ook al komt u alleen voor de 
gezelligheid in ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 te Santpoort-Zuid.

Repair Café in ‘t Brederode Huys
De enthousiaste reparateurs zitten weer klaar in het Repair Café. Foto: aangeleverd

Velsen - Voorlezen: het is leuk én ook 
nog eens goed voor de taalontwikke-
ling. Maar vanaf hoe oud kun je je 
kindje eigenlijk gaan voorlezen? Dat 
kan al als je kindje een paar maanden 
oud is. Ook al kunnen ze nog niets 
terugzeggen, ze nemen het wel in 
zich op en later komt het eruit. 
Kinderen die al op jonge leeftijd 
worden voorgelezen hebben vaker 
een voorspong als ze naar de basis-
school gaan. Dus hoe eerder je 
begint, des te beter.

Vanuit Bibliotheek Velsen wordt dit 
gestimuleerd. Daarom wordt op 
vrijdag 23 september in Velserbroek 
en op vrijdag 7 oktober in IJmuiden 
om half elf de allereerste BabyBieb 
georganiseerd. Er worden boekjes 
voorgelezen en daarna wordt aan de 
slag met liedjes gegaan met versjes 
en spelmaterialen. Na a�oop is er 
gelegenheid om tips en ideeën uit te 
wisselen over boekjes en voorlezen. 
Het belooft een gezellig uurtje te 
worden. BabyBieb is bedoeld voor 
baby’s van vier maanden tot 1.5 jaar 
oud. Er is plek voor zes baby’s, dus 
schrijf je baby snel in om zeker te zijn 
van een plekje. Maximaal twee bege-
leiders mee per baby.
Ook BoekStartPret gaat weer van 
start! Tijdens dit uurtje wordt een 
boekje voorgelezen en een kleine 
activiteit gedaan. Ouders kunnen 
direct advies krijgen over voorlezen 
aan de jongste lezertjes. BoekStart-
Pret is er voor kindjes van 0 tot 4 jaar. 
In Velserbroek starten we op vrijdag 
9 september en in IJmuiden op 30 
september om half elf. Houd de 
agenda van de website in de gaten 
voor de overige data en locatie.
De Bibliotheek ondersteunt het voor-
lezen aan de allerkleinsten helemaal. 
Ouders van baby’s ontvangen via de 
gemeente en het consultatiebureau 
een bon voor een gratis lidmaat-
schap. Bij inschrijving krijgen de 
ouders ook het BoekStartko�ertje 
cadeau. In dit ko�ertje zitten twee 
boekjes om direct voor te lezen. Kijk 
voor meer informatie op www.biblio-
theekvelsen.nl. 

BabyBieb in de Bieb

Santpoort - Zaterdagavond 10 
september speelt in het romantische 
decor van de Ruïne van Brederode het 
Velsense salonorkest Café Noir. Zij 
spelen vooral muziek uit het begin van 
de vorige eeuw, de tijd die nu vaak de 
roaring twenties wordt genoemd. 
Popmuziek moest nog worden uitge-
vonden, maar de polka’s, paso dobles, 
marsen, two steps, walsen en tango’s 
zou je de popmuziek van toen kunnen 
noemen met volop hits als’ Cowboy’, 
‘Doux baiser’, ‘Vesuviana’, ‘Florida’, ‘Nick’ 
en ‘Shinaniki-da’. 
Salonmuziek Salonmuziek is vooral 
amusementsmuziek, die toen tot 
leven kwam onder de palmen in het 
Kurhaus en Tuschinsky, maar nu 
dankzij Café Noir helemaal tot zijn 
recht komt in de Middeleeuwse sfeer 
van de Ruïne van Brederode. Deze 
licht verteerbare muziek zal de 
concertbezoeker verrassend bekend 
in de oren klinken. De avonden 
kunnen frisser worden, dus houd daar 
rekening mee. Aanvang 20.00 uur, 
entree: 12,50 euro inclusief kop ko�e/
thee, reserveren: www.ruinevanbre-
derode.nl. adres: Velserenderlaan 2, 
Santpoort Zuid. Info: www.salonor-
kestcafenoir.nl. 

Café Noir in de Ruïne 
van Brederode

IJmuiden - In 1878 werd Evert 
Horsman in IJmuiden aangesteld als 
vuurtorenwachter op de in dat jaar in 
werking gestelde vuurtorens. Evert was 
lid van de toenmalige apostolische 
zendingsgemeente en kreeg van 
daaruit de opdracht om in IJmuiden 
een apostolisch gemeenschap te 
stichten. 
Tijdens de kerstdienst dat jaar werden 
de eerste leden ingeschreven en was 
deze apostolisch gemeenschap 
geboren. Daarmee werd het één der 
eersten geloofsgemeenschappen in 
het nog prille IJmuiden. Nadat deze 
gemeenschap 143 jaar heeft bestaan, 
heeft zij op 9 januari van dit jaar samen 
met de gemeenschap Heemskerk de 
nieuwe gemeenschap Kennemerland 
gevormd. Met het Pieter Vermeulen 
Museum zijn ondertussen afspraken 
gemaakt over de overname van het 
huidige gebouw aan de Doorneber-
glaan voor de nieuwe huisvesting van 

hun museum. Om deze periode af te 
sluiten en om nog één keer in de plaats 
van samenkomst IJmuiden elkaar te 
kunnen ontmoeten, nodigen we allen 
uit die ooit in de gemeenschap 
IJmuiden hebben gevolgd voor een 
reünie op 11 september 2022. De 
aanvangstijd is om 14.00 uur en de 
reünie zal tot circa 17.00 uur duren. 
Adres: Doorneberglaan 29 te IJmuiden. 

Reünie apostolisch 
genootschap IJmuiden

Het huidige gebouw van het 
apostolisch gemeenschap. 
Foto: aangeleverd

Kennismaken met Altraitalia 
Op zondag 11 september 2022, van 
12.00 tot 16.30 uur kun je een beeld 
krijgen van de taalschool, de lessen, 
de lesmethode, de leerboeken en de 
(culturele) activiteiten die Altraitalia 
regelmatig organiseert. De kennis-
making vindt plaats in de Tettero-
destraat 34 rd. in Haarlem. Om 13.00 
uur is er een proe�es voor beginners 
en om 14.00 uur vertelt Altraitalia 
over de reis naar de Biennale di 
Venezia en naar Toscana en de 
andere culturele activiteiten. Dit jaar 
wordt nog op afspraak gewerkt. Meld 
je dus zo snel mogelijk aan voor 11 
september en wel via info@altraitalia.
nl of 06 2700 1640.

Over de lessen
Altraitalia geeft taallessen op alle 
niveaus, van A1 tot en met C1. De 
lessen duren 75 minuten met een 
zelfstudie van 2 á 3 uur per week. 
Schrijf snel in, want door de kleine 
groepjes is het aantal plaatsen 
beperkt. De lessen beginnen in de 
week van 19 september.

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

Altraitalia, al meer dan 15 jaar het 
vertrouwde adres voor Haarlem en 

omstreken, waar je de Italiaanse taal 
en cultuur echt beleeft. Zie ook www.
altraitalia.nl. Inschrijven kan op de 
kennismakingsdag en via de website 
www.altraitalia.nl. 

Open deur dag Altraitalia
op zondag 11 september
Regio - Altraitalia, al jarenlang dé Italiaanse taalschool, heeft ook in het 
nieuwe cursusseizoen een interessant aanbod van individuele, duo- en 
groepslessen, op alle niveaus. Ook online-lessen zijn mogelijk. 

Alessandra Murmura.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Aan het einde van elk 
seizoen houdt de bekende herenmo-
dezaak Van Delden op Plein 1945 52 
een restantenmarkt. Dit jaar van 8 tot 
en met 10 september aanstaande. 
In dat weekend wordt merkkleding 
voor bodemprijzen aangeboden. Let 
op: het gaat alleen om dat weekend! 
Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor 
de nieuwe collecties en kunnen de 
klanten pro�teren van de extra 
sterkte kortingen. Broeken, jacks, 
polo’s en truien, de keuze is reuze 
maar wees er snel bij want op is echt 
op. Dus heeft u nog een leuk nazo-
mers feestje? Grijp dan helemaal uw 
kans want de zomer colberts en 
kostuums zijn nu ook sterk afge-
prijsd. Dus allemaal naar Van Delden 
Herenmode waar de ko�e voor u 
klaar staat. 

Bij Van Delden Herenmode 
nog steeds zomerse kortingen

Dit weekend merkkleding voor 
bodemprijzen bij Van Delden 
Herenmode. Foto: aangeleverd

De belangrijkste activiteiten voor de 
IJmondloge zijn momenteel de 
nodige voorbereidingen op de 
viering van hun 100-jarig bestaan. 
Op 5 oktober bestaat deze loge exact 
100 jaar. Een groot spandoek aan de 
voorgevel van hun logegebouw aan 
de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, 
maakt dit sinds kort voor alle 
passanten duidelijk.

Goed gesprek
Door beide loges wordt ook de 
nodige aandacht besteed aan de 
groei van het ledenaantal. Wie 
belangstelling heeft voor het doen 
en laten van de Odd Fellows, wordt 
aangeraden hun website eens door 
te lezen. Wie een goed gesprek waar-
deert in een sfeervolle omgeving, 
waarbij vooral ook naar jou geluis-
terd wordt, is van harte welkom. Odd 
Fellows zijn positief ingestelde 
mensen, die aan zichzelf en aan de 
samenleving willen werken en die in 
alle vertrouwelijkheid samen met 
anderen tot bezinning en verdieping 
willen komen. Dat alles met zoveel 

mogelijk een open oog, oor en hart.

Sociaal contact
De behoefte aan sociaal en fysiek 
contact is en blijft voor veel mensen 
nog steeds belangrijk, mede omdat 
het hun mentale gezondheid ten 
goede kan komen. Velsense Odd 
Fellows kunnen die behoefte aan 
sociaal contact helpen invullen. Er 
voor elkaar zijn en samen werken aan 
een goede levenshouding zijn moge-
lijk door je als belangstellende aan te 
melden.

Wilt u eens een van de werkzittingen 
of bijeenkomsten bijwonen, meld u 
zich dan even aan middels onder-
staande emailadressen of telefoon-
nummers. De contact-emailadressen 
zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 
40ijmond@oddfellows.nl. U kunt ook 
bellen met dhr. H. Bouma, 
06-5369.8497 of mevr. N. Dekker, 
06-5369.2779. Voor meer informatie: 
zie de logewebsite: www.oddfellows-
velsen.nl  en de landelijke website: 
www.oddfellows.nl. 

Actief najaar van Odd Fellows
Velsen/Regio - De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor 
mannen) zijn na een welverdiende zomervakantie weer op hun vaste 
basis teruggekeerd, hetgeen wil zeggen dat zij begin september weer 
met hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten zijn begonnen. De leden van 
deze loges pakken ook weer hun sociale activiteiten op. Door corona is 
enige vertraging in de afwerking ontstaan, maar deze worden dit najaar 
snel afgewerkt. Een aantal Velsense verenigingen/instellingen kunnen 
weer een mooie donatie tegemoet zien.

Odd Fellows bestaat dit jaar precies 100 jaar. Foto: aangeleverd
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In de Naaldkerk Santpoort-Noord 
zullen ook dit jaar weer boeken 
verkocht worden. Vrijwel iedereen 
heeft wel boeken in de boekenkast 
staan die slechts eenmaal zijn 
gelezen en daarna niet meer van hun 
plaats komen. Met deze boeken kunt 
u de Naaldkerk Santpoort-Noord 
helpen. Het geld dat de verkoop van 
de boeken oplevert, wordt gebruikt 
voor het onderhoud van het kerkge-
bouw. Met het doneren van de 
boeken ruimt u de boekenkast lekker 

op. Een vriendelijk verzoek om de 
boeken aan te leveren op donder-
dagavond 15, 22 of 29 september 
tussen 19.00 uur en 20.00 uur bij de 
Naaldkerk bij de zijdeur van de kerk 
(bij de pastorie) aan de Frans 
Netscherlaan te Santpoort Noord. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om de boeken te brengen bij de 
Naaldkerk dan kunt u contact 
opnemen met Joke van Baekel, 
mobiel 06-30548718.

Ruim uw boekenkast lekker op
Santpoort-Noord -In het kader van het Pinkenweekend 2022 wordt op 
zaterdag 8 oktober van 09.00 tot 14.00 uur rond de Naaldkerk in Sant-
poort weer een pinkenmarkt gehouden. Met boeken kunt u de Naaldkerk 
Santpoort Noord helpen. Dus ruim uw boekenkast op en gun de boeken 
een tweede leven.

Verkoop boeken in de kerk Foto: Frans Looij

Stiltehuisjes geven een plek aan 
ieder kind. Een plek om tot rust te 

komen en even weg te zijn van alle 
prikkels waar een school of een BSO 

zo vol van zit. Kinderen komen in de 
stiltehuisjes weer tot zichzelf 
dankzij verschillende stilte-activi-
teiten. Ze leren om zelf verantwoor-
delijkheid te nemen voor eigen 
gedrag en emoties en dat in een 
pauzestand staan hierbij helpend is. 
Na gebruik van het stiltehuisje voelt 
een kind zich beter. Dit levert meer 
rust voor het kind op én brengt rust 
in de groep, een verbeterde 
concentratie en actieve deelname 
aan lessen en activiteiten. 
De kosten van een stiltehuisje zijn 
erg hoog en dat budget heeft de 
school niet. 
Een leerkracht van De Beekvliet 
heeft contact gezocht met De 
Schakel in Haarlem met de vraag of 
zij misschien met leerlingen een 
stiltehuisje kunnen maken. Zij 
hebben daar techniek lessen en een 
heel mooi technieklokaal en namen 
met plezier deze opdracht aan. En 
nu staan er op de Beekvliet twee 
stiltehuisjes. De samenwerking is 
goed bevallen en wordt dit school-
jaar voortgezet.

Velserbroek - Op basisschool de Beekvliet in Velserbroek bestond de 
wens om voor kinderen die even een time-out nodig hebben een plek te 
creëren waar dit mogelijk is binnen een bedrijvige school. Na wat onder-
zoek leek een zogenaamd ‘stiltehuisje’ geschikt om in de school te 
plaatsen.

Leerlingen De Schakel bouwen 
stiltehuisjes voor De Beekvliet

De samenwerking tussen De Schakel in Haarlem en De Beekvliet in Velserbroek 
resulteert in een stiltehuisje waar kinderen even tot rust kunnen komen.
Foto: aangeleverd

Een manier waarop DCIJ dit probeert 
te doen is het organiseren van een 
vijfdelige damcursus voor volwas-
senen. Deze cursus gaat op vrijdag 
30 september van start. Informatie 
over de lessen en het aanmelden zijn 
te vinden op de website en Face-
bookpagina van DCIJ. Eén van de 
cursisten is een oude bekende. Kees 
van Nie, die nog lid was toen DCIJ 
nog in het Jan Ligthartgebouw 
speelde, kwam langs voor een 
hernieuwde kennismaking en wist 
cursusleidster Jacqueline Schouten 
knap op remise te houden. Een 
andere nieuweling, Marcel de Vries, 
had bij de Santpoortse Feestweek de 
beste schatting gemaakt van het 
aantal schijven in de vaas en ontving 

daarvoor een waardebon uit handen 
van Nicole Schouten. In een oefen-
potje wist hij dezelfde Nicole met 
wat tips die ook terugkomen in de 
cursus te verslaan. 
Laatste woord
Ook Ron Tielrooij was weer aanwezig. 
In een �ankpartij verraste hij Max 
Doornbosch met een geniepige 
combinatie. Daarnaast spelen de 
meeste jeugdleden nu ook mee bij 
de volwassenen. Moritz Woestenburg 
versloeg verrassend Jens Mischke en 
Malak El Abbassi rekende af met Alex 
Kistemaker. Youssef Laassri moest het 
tegen jeugdleider Martin van Dijk 
opnemen en werd met een ketting-
stelling geconfronteerd. Youssef 
hield het meer dan een uur vol, maar 

moest uiteindelijk capituleren. Het 
laatste woord was aan Jan-Maarten 
Koorn en Stijn Tuytel. Nadat Tuytel 
een Ghestem-doorstoot plaatste, 
schoot hij een bok (zie foto). Koorn 
zag de verrassende combinatie naar 
dam echter over het hoofd en trapte 
daarna zelf in een combinatie. 

IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden (DCIJ) is door de jaren heen, mede door 
de vijf landstitels, de lat vaak hoog gelegd. Hierdoor viel het voor nieuw-
komers vaak niet mee om zich te mengen in al het damgeweld. Dit 
seizoen echter gaat DCIJ bewust de clubavond laagdrempeliger maken, 
zodat het niet alleen voor de toppers leuk is om vaak te spelen.

DCIJ: Nieuwe gezichten en oude 
bekenden bij start competitie

Billenknijpen voor Tijn Tuijtel 
(met zwart) na een blunder. 
Foto: aangeleverd

,,We heten iedereen welkom om met 
eigen ogen ‘De wereld van staal’ en 
alles daaromheen te komen 
ontdekken”, aldus Bram Nugteren, 
omgevingsmanager van Tata Steel en 
gastheer van het Tata Steel Festival. 
,,Wij zijn graag op een goede manier 
in contact met de omwonenden. 
Juist nu, met onze ambities voor 
groen staal in een schone omgeving. 
We pakken dit jaar groter uit dan 
eerdere edities met een tweedaags 
festival met meerdere activiteiten. 
We hopen vele geïnteresseerde 
buren, toekomstige collega’s en 
andere geïnteresseerden te mogen 
ontmoeten.”

Tata Steel by Night
Op beide festivaldagen worden 
verschillende rondleidingen en work-
shops verzorgd. Nugteren vertelt: ,,In 
een groot artikel in Elsevier Weekblad 
deze zomer vergeleek een buurman 
zijn uitzicht op de skyline van Tata 
Steel en de vele lichtjes als een blik 
op ‘Paris by Night’. Op veler verzoek 
organiseren we daarom op vrijdag-
avond 23 september voor de eerste 
keer een aantal rondleidingen in het 
donker: een primeur! Voor mensen 
die willen weten hoe het is om te 
werken bij 24-uurs bedrijf is het 
bovendien een uniek kijkje achter de 
schermen. Een leuke avond die muzi-
kaal omlijst wordt door een optreden 
van het Tata Steel Orkest.”

Nieuwe collega’s gezocht
Nugteren gaat verder: ,,Potentiële 
nieuwe werknemers kunnen tijdens 
het festival kennismaken met de vele 
uiteenlopende beroepen en de 
uitdagende technische projecten bij 
Tata Steel. Werkzoekenden kunnen 
op beide festivaldagen kennismaken 
met Tata Steel als werkgever, colle-
ga’s op de werkvloer en hoe zij met 
ons samen werk kunnen maken van 
de toekomst. Bij de juiste klik en 
wederzijds enthousiasme kan men 
zelfs op dezelfde dag met een o�-
cieel aanbod naar huis. Een baan in 
één dag! Ook dat hebben we nooit 
eerder gedaan.”

Totale programma
Rondleidingen, een banenmarkt, 
optredens, bezoek aan het Hoog-
ovensmuseum, activiteiten voor 
kinderen, informatieve themabijeen-
komsten over groen staal in een 
schone omgeving en nog veel meer. 
Het totale programma van het Tata 
Steel Festival is te vinden op www.
tatasteelfestival.nl. 
Tata Steel by Night start op vrijdag 23 
september vanaf 19.00 uur. De 
Burendag en Banendag zijn op 
zaterdag 24 september van 10.00 – 
16.00 uur. Aanmelden is voor een 
aantal onderdelen nodig (bijvoor-
beeld de rondleidingen tijdens Tata 
Steel by Night en het optreden van 
het Tata Steel Orkest). De toegang is 
gratis en iedereen is welkom!

Tata Steel zet deuren open 
tijdens het Tata Steel Festival
Velsen - Tata Steel organiseert op vrijdag 23 september en zaterdag 24 
september voor omwonenden, werkzoekenden en andere geïnteres-
seerden het allereerste Tata Steel Festival. Op deze twee dagen worden 
verschillende activiteiten georganiseerd.

Velsen - Tijdens de culturele markt 
Summer Park Sessions in park 
Velserbeek op 10 en 11 september 
is ook de Historische Kring Velsen 
van de partij. In samenwerking 
met boomdeskundige John Todi-
rijo organiseert de HKV een zeer 
interessante wandeling door en 
langs het park Velserbeek. 

John zal van alles vertellen over de 
historie en inrichting van het park en 
vele wetenswaardigheden over de 
prachtige oude bomen die in het 
park staan. John is eigenaar van een 
adviesbureau voor tuin- en land-
schapsinrichting met projecten in 
binnen- en buitenland en is gedu-

rende 18 jaar eindverantwoordelijk 
geweest voor alles wat groen is in de 
gemeente Bloemendaal. Hij is dus 
expert op groengebied en heeft zich 
nu ook verdiept in park Velserbeek. 
Deze kennis wil hij tijdens de wande-
ling graag met u delen. 

Wandeling
De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur en start beide dagen 
om 14.00 uur bij kraam nummer 7 
van de Historische Kring Velsen. U 
kunt zich aanmelden via secreta-
riaat@historischekringvelsen.nl of 
vóór aanvang van de wandeling aan 
de kraam. Er kunnen maximaal 20 
mensen meewandelen en er zijn 

geen kosten aan verbonden. De 
culturele markt duurt op 10 
september van 12.00 tot 19.30 uur 
en op 11 september van 12.30 tot 
19.00 uur. Aan de kraam kunt u 
vragen stellen over de historie van 
Velsen, uw verhaal vertellen of oude 
foto’s laten zien. Er zijn mooie 
boeken over Velsen te koop en ook 
meerdere jaargangen van het Veli-
sena jaarboek, tegen gereduceerd 
tarief. Op zondag 11 september is 
historicus en archeoloog Arjen 
Bosman aanwezig om vragen te 
beantwoorden over de nieuwste 
ontdekking van het legioenskamp 
bij Velsen 2 (Castra Flevum) en om 
zijn boeken te verkopen. 

HKV organiseert bomenwandeling 
tijdens Summer Park Sessions
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Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 
13 september geeft Hans Kelder in ‘t 
Brederode Huys een bridgeclinic over 
‘die ene extra slag’. 
Bij het afspelen kom je soms die ene 
slag tekort of haal je een slag minder 
dan andere paren. Die avond wordt 
heel interactief gekeken naar het 
maken van een goed afspeelplan. 
Welke keuzes maak je en waar denk je 
aan bij het maken van een plan? 
Succes niet direct verzekerd dat je die 
ene slag extra gaat maken, maar wel 

dat je in een goede richting gaat om 
meer slagen te gaan halen. Hans 
Kelder is technisch directeur bij de 
Nederlandse BridgeBond/Topbridge. 
De inhoud van deze avond sluit uitste-
kend aan bij de cursussen die worden 
gegeven in ’t Brederode Huys en 
elders en zeker toepasbaar in de A-,B- 
of C-lijn. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à  
6 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal van 
Vereniging Santpoorts Belang, Blekers-
veld 50 in Santpoort-Zuid of te reser-
veren via www.santpoortsbelang.nl

Bridgeclinic in Brederode Huys

De ‘oude duinen’ zijn duizenden jaren 
geleden ontstaan, lang voor de 
duinen zoals iedereen die nu kent, de 
‘jonge’ duinen. Deze oude duinen 
worden ook wel strandwallen 
genoemd. Steden als Den Haag en 
Haarlem zijn ontstaan op de oude 
duinen. Ze zijn tegenwoordig vooral 
herkenbaar aan de vele oude land-
goederen, zoals De Horsten bij 
Wassenaar en de vele landgoederen 
in Zuid-Kennemerland, die vanaf de 
17de eeuw op de schrale zandbo-
dems zijn aangelegd.
De biefstukzwam doet zijn naam eer 
aan: hij is behoorlijk groot, roodbruin 
en voelt vlezig aan. Als het regent 
kunnen er rode, een beetje bloede-
rige druppels van de hoed afdruipen. 
Hij is ook eetbaar, maar smaakt niet 
naar biefstuk.

De biefstukzwam is het vruchtli-
chaam van een schimmel die het 
hout van de vaak nog levende eiken 
aantast. Het is een typische houtpad-
denstoel: hij zit als een dikke, half-
ronde schijf, zonder steel, op eiken-
stammen. Hij groeit bijna altijd onder 
aan de boomstam, vaak op de voet 
van de boom, vrijwel altijd op oude 
eiken en een enkele keer op een 
tamme kastanje. Net als de meeste 
houtzwammen is het een buisjes-
zwam. Aan de geelbruin gekleurde 
onderkant van de hoed zitten geen 
plaatjes maar �jne gaatjes waar de 
sporen uit komen.
De biefstukzwam is een mooie 
paddenstoel die in de goede tijd 
gemakkelijk te vinden is. Neem hem 
niet mee, dan kunnen anderen er 
ook van genieten!

Vandaag in het duin: 
Op zoek naar de biefstukzwam
Regio - De biefstukzwam is een opvallende en gemakkelijk herkenbare 
paddenstoel. Deze mooie houtzwam is vooral in september en oktober te 
vinden. Hij is vrij algemeen in oude bossen met grote eiken in de binnen-
duinen en in landgoedbossen op de oude duinen van Noord- en 
Zuid-Holland.

Wandelnetwerk Noord-Holland 
verbindt ommetjes en langere 
wandeltrajecten tot één groot 
wandelgebied. Via de website en app 
kiezen wandelaars uit een ruim 
routeaanbod of stellen zelf een route 
samen via keuzepunten. Buiten in 
het veld wijzen gekleurde pijlen de 
weg en de app toont onderweg de 
route en locatie van de wandelaar. 
Verdwalen is bijna onmogelijk.

Verbeterde 
gebruiksvriendelijkheid
In de loop der jaren klonken steeds 
vaker speci�eke wensen van gebrui-
kers van website en app. Daarom 
werd het tijd voor een 2.0 versie. De 
uitstraling is veranderd en beide zijn 
sneller geworden. Daarnaast zijn er 
verschillende nieuwe functionali-
teiten. In de planner en het route-
overzicht is nu bijvoorbeeld direct te 
zien of er een afsluiting is vanwege 
het broedseizoen. En zoeken op 
routes waar honden zijn toegestaan 
of routes van speci�eke afstanden 

zijn handige nieuwe items. De 
gebruikers worden op hun wenken 
bediend.

Wandelen na coronapandemie
De informatiekanalen van Wandel-
netwerk Noord-Holland zijn erg 
populair. In 2021 werd de website 
bijna een miljoen keer bezocht en 
behaalde de app 38 duizend down-
loads. Nederland ging massaal aan 
de wandel. De coronacrisis en over-
heidsmaatregelen verklaren de 
opvallende bezoekpieken in de afge-
lopen twee jaar. Uit onderzoek van 
Stichting Wandelnet bleek dat ruim 
83 procent van de Nederlanders ook 
na de pandemie wilde blijven 
wandelen. De statistieken van 
Wandelnetwerk Noord-Holland 
geven dat ook aan; het gemiddeld 
aantal unieke websitebezoekers per 
maand is nu al verdubbeld ten 
opzichte van 2019.

Noord-Holland bomvol routes
Dankzij de samenwerkingen met vele 

gemeenten en de provincie Noord-
Holland wachten in bijna de hele 
provincie vele routes op de grote en 
kleine wandelaar. Wandelnetwerk 
Noord-Holland bestaat momenteel 
uit ruim 3500 kilometer routes in 
zeven regio’s: Alkmaar, Kop van 
Noord-Holland, Laag-Holland, 
Midden-Kennemerland, Westfries-
land, Gooi en Vechtstreek en Amstel-
land. Vanaf 2023 sluit de regio Zuid-
Kennemerland zich bij dit lijstje aan.

Regio - De wandelwebsite en app van Wandelnetwerk Noord-Holland zijn 
de afgelopen jaren intensief gebruikt. In 2021 werd de website bijna een 
miljoen keer bezocht en behaalde de app de 38 duizend downloads. De 
feedback van enthousiaste wandelaars heeft Recreatie Noord-Holland, 
beheerder van website en app, gebruikt als basis voor de updates. Door 
de nieuwe versies is de organisatie de wandelaar nog beter van dienst.

Wandelnetwerk Noord-Holland 
lanceert vernieuwde website en app

Wandelnetwerk Noord-Holland 
lanceert vernieuwde website en app.
Foto: aangeleverd

Regio - Dinsdag 13 september orga-
niseert het Spaarne Gasthuis een 
informatiebijeenkomst over borst-
kanker. Deze informatiebijeenkomst is 
voor mensen met borstkanker en hun 
naasten. U krijgt uitleg over wat 
hormoontherapie is, wanneer hormo-
ontherapie nodig is, welke hormoont-
herapieën er zijn en over de bijwer-
kingen. Ook kunt u uw vragen stellen 
en ervaringen delen. Sprekers: 
Verpleegkundig specialisten onco-
logie van het Spaarne Gasthuis. Tijd: 
14.00-15.30 uur. Locatie: Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 51, 

2071 BH Santpoort-Noord. U kunt zich 
voor deze bijeenkomst aanbelden bij 
onderstaande centra voor leven met 
en na kanker: Het Adamas Inloophuis 
via mail@adamas-centrum.nl of 
(0252) 680 233 of het Inloophuis 
Kennemerland via info@inloophuis-
kennemerland.nl of (023) 888 5367.  
Heeft u vragen over deze bijeen-
komst? Neem dan contact op met de 
afdeling patiëntenvoorlichting van 
het Spaarne Gasthuis via patienten-
voorlichting@spaarnegasthuis.nl of 
via (023) 224 2060. Of belt u met een 
van de inloophuizen. 

Informatiebijeenkomst hormonale 
therapie bij borstkanker

IJmuiden - De havens en de bedrijvigheid in IJmuiden blijven een geliefde plek voor fotografen om een sfeervolle foto 
te maken. Dit keer bij avondlicht waardoor alles een bijna romantische uitstraling krijgt, hoe industrieel de omgeving 
ook is. De foto is van Mattijs Kuiper die dit najaar exposeert in de bibliotheek van Velsen met zijn eigen werk.

IJmuiden bij avond

IJmuiden - Het nieuwe schooljaar 
van het tender College ging van start 
met een sportieve openingsactiviteit: 
het trefbaltoernooi. Donderdag 1 
september organiseerde het Tender 
College een trefbaltoernooi om het 
nieuwe schooljaar in te luiden. 
Klassen 1 en 2 gingen de strijd met 
elkaar aan om de eerste plek te 
bemachtigen. Zowel leerlingen als 
docenten werkten samen in teams 
om te strijden voor de overwinning. 
Een zonnige dag met een heerlijke 
temperatuur om actief bezig te zijn 
met sport en spel. Een goed begin 
van het schooljaar.

Tender College trefbaltoernooi

Het was een zonnige dag met een heerlijke temperatuur om te sporten. 
Foto: aangeleverd 

IJmuiden - Het gezelligheidskoor de 
Delta Singers uit IJmuiden is 
begonnen aan het zeventiende 
seizoen. De start van het nieuwe 
seizoen gaat een feestelijk tintje 
krijgen door verschillende 
activiteiten. 
Vrijdagmiddag 9 september aanvang 
17.00 uur openen de Delta Singers 
het Culturele Festival van Velsen: De 
Summer Park Sessions. De door 
Corona uitgestelde viering van het 
15- jarig bestaan vindt plaats op 9 
oktober, aanvang 14.00 uur in Buurt-
huis De Brulboei. De Brulboei bestaat 
65 jaar. Deze middag heet: Muziek 
voor de Wijk en de entree bedraagt 
2,50 euro inclusief consumptie. 
Kaartverkoop start 1 september bij 
de receptie van de Brulboei. Het feest 

wordt gepresenteerd door de IJmui-
denaar Jan Kieftenbeld. De muziek 
wordt verzorgd door Maarten 
Redeker, John Bosschert en De Delta 
Singers. Aan de knoppen Peter Uiter-
wijk Winkel. Op donderdagavond 27 
oktober als afsluiting de jaarlijkse 
feestavond in Zalencentrum Velser-
duin voor de leden van de Delta 
Singers. 
De Delta Singers is een enthousiast 
koor dat altijd nieuwe leden kan 
gebruiken, vooral mannen. Kom 
geheel vrijblijvend naar een of meer-
dere optredens kijken of kom een 
keer langs tijdens een oefenavond in 
Buurthuis De Brulboei aan de Kanaal-
straat 166 te IJmuiden. Voor verdere 
informatie: 06-10318237 of www.
deltasingers.nl

Feest bij De Delta Singers








