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Sfeer Pierloop ondanks regen opperbest

IJmuiden - Tijdens de jeugdlopen, 
die eerder in de ochtend werden 
gehouden, bleef het op wat los-
se spetters na nog droog. Maar bij 
het startsein voor de loop over 15 
kilometer, dat om 11:15 uur werd 
gegeven, regende het al behoor-
lijk. Het foodcourt op het evene-
mententerrein bood voor me-

nig bezoeker een goede schuil-
plaats tegen de regen en de sfeer 
bleef, ondanks het tegenvallende 
weer, uitstekend. Wethouder Bram 
Diepstraten stond aan het eind 
van het evenement in de stromen-
de regen bij het erepodium om de 
winnaars hun medailles uit te rei-
ken, maar ook hij bleef er vrolijk 

onder. Naast de loop over 15 kilo-
meter waren er ook lopen over 10 
en 5 kilometer, die respectievelijk 
door Jurriën Hoffer uit Haarlem en 
Matthijs Wiggers uit Hoofddorp 
werden gewonnen.

De Pierloop kende dit jaar een op-
vallend hoog aantal voorinschrij-
vingen, namelijk 745. In voorgaan-
de jaren lag dat aantal lager en 
schreven veel deelnemers zich pas 
op de dag zelf in. Voor de organi-
satie was dus dit keer bij voorbaat 
al zichbaar dat er veel belangstel-
ling was voor de Pierloop. Dit jaar 

De 27e editie van de Pierloop is een kletsnat evenement gewor-
den. De uit Egmond afkomstige Ronald Schröer Legde de loop 
over 15 kilometer het snelst af. Met 47:59 als eindtijd liep hij bij-
na zes en een halve minuut sneller dan Koos-Jelmer de Vries uit 
Leeuwarden, de nummer twee op deze afstand. Derde werd Steve 
Bakker uit Santpoort-Noord.

Bosbeekschool viert feest
Santpoort - Deze week viert de 
Bosbeekschool feest. De onder-
wijsinstelling bestaat 150 jaar 
en viert dat uitbundig. Maan-
dagochtend werden de festi-
viteiten door burgemeester 
Frank Dales officieel geopend, 
ook werd een schoolfoto ge-
maakt in de tijd van toen.

Oud-leerlingen en oud-colle-
ga’s van School F/School 8 (1869-
1945), de Adolf van Nassauschool 
(1945-1974) en de Bosbeekschool 

(1974-heden) luidden maandag-
ochtend de schoolbel samen met 
Jake Werkhoven uit groep 1/2C, 
de jongste leerling van de Bos-
beekschool op dit moment. Met 
een tentoonstelling over 150 jaar 
openbaar onderwijs, oude lessen, 
een dansvoorstelling en een reü-
nie staat de school stil bij het bij-
zondere jubileum. 
Iedereen kan de hele week langs-
komen om de tentoonstelling te 
bekijken. Wie ook de reünie (za-
terdag 14 september van 11.00 

tot 16.00 uur) wil bezoeken, dient 
zich hiervoor via jubileumbos-
beekschool@opoijmond.nl aan 
te melden. Zaterdag wordt ook 
drie keer een theatrale rondgang 
door het schoolgebouw ver-
zorgd. Buurtbewoners en ande-
re belangstellenden zijn hierbij 
welkom om 11.30 uur, 12.00 uur 
of 13.30 uur. De Bosbeekschool 
is gevestigd aan de Burgemees-
ter Enschedélaan 6 in Santpoort-
Noord. (foto: Reinder Weidijk Fo-
tografie)

werd voor het eerst gebruik ge-
maakt van het Apollo Hotel op de 
Kennemer Boulevard als uitvals-
basis, hier werden de inschrijvin-
gen geregistreerd, konden deel-
nemers zich laten masseren en 
volgde na afloop van het evene-
ment een borrel voor de leden van 
de business teams. Het winnen-
de team van de businessloop over 
15 kilometer was een team van 
hoofdsponsor Cornelis Vrolijk, een 
ander team van dat bedrijf wist de 
businessloop over 5 kilometer te 
winnen. (Bos Media Services, foto: 
aangeleverd)
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De provincie Noord-Holland gaat samen met 
de gemeenten Velsen en Beverwijk 2 nieuwe 
busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een 
voet-fi etsonderdoorgang onder de Velsertra-
verse aanleggen. 
Omdat mensen zich zorgen maken over 
de  veiligheid bij de onderdoorgang én over 
het mogelijk verdwijnen van de gelijkvloerse 
oversteek, organiseren de provincie en de ge-
meenten Velsen en Beverwijk op maandag 16 
september een informatieavond. Het college 
hecht er waarde aan om de inbreng en menin-
gen van inwoners mee te nemen in het project. 
Tijdens deze avond wordt informatie gegeven 
over de nieuwe busverbindingen, de verande-
ring in haltes, de nieuwe voet-fi etsonderdoor-
gang, de gelijkvloerse oversteek, de route van 
de nieuwe fi etsverbinding en de ontwikkelin-
gen voor het gebied. Ook worden de mogelijk-
heid voor participatie en inspraak toegelicht. 

We luisteren naar wat de zorgen zijn en wat de 
wensen van aanwezigen zijn.  
Datum informatieavond: maandag 16 septem-
ber 2019

Waar: FCVelsenoord Sportpark, Rooswijk
Rooswijkerlaan 2, 1951 HH Velsen-Noord

Programma:
19.00 – 19.30 uur: inloop
19.30 – 19:45 uur: opening informatieavond 
wethouder Bram Diepstraten
19.45 – 21.30 uur: groepssessies met de moge-
lijkheid om in gesprek te gaan, informatie in te 
winnen en suggesties mee te geven.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

150 Jaar openbaar onderwijs in 
Santpoort

Wereld Alzheimer Dag staat in het 
teken van Samen bewegen
Op 21 september is het Wereld Alzheimer 
Dag. Dit jaar staat de Wereld Alzheimer 
Dag in het teken van ‘Samen Bewegen’. Van 
16 tot en met 20 september worden in de 
regio Midden-Kennemerland verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo ook in ge-
meenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Bewegen is belangrijk voor de kwaliteit van 
leven van mensen met dementie. Het is goed 
voor de gezondheid, en mensen hebben min-
der snel hulp nodig bij de dagelijkse activi-
teiten. Bewegen geeft veel mensen een goed 
gevoel. En samen bewegen is ook nog eens ge-
zellig!

In de week van 16 tot en met 20 september 
wordt daarom in het kader van Wereld Alzhei-

mer Dag aandacht gevraagd voor het belang 
van samen bewegen. Verschillende organi-
saties in de regio verzorgen activiteiten voor 
mensen met dementie, hun mantelzorgers of 
andere geïnteresseerden.

Wilt u meedoen? Of kent u iemand die mee 
      

 
voor details over de activiteiten in uw buurt. 
U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te 
melden. U bent van harte welkom!

Voor informatie over dementie en betrokken 
organisaties in de regio kunt u kijken op de 

    
nemerland - www.dementiemiddenkenne-
merland.nl 

Samen met een paar oud-leerlingen en 
de jongste leerling van de Bosbeekschool 
uit Santpoort-Noord luidden burgemees-
ter Frank Dales maandag 9 september de 
schoolbel,  als startsein voor de week 150 
jaar openbaar onderwijs in Santpoort.

Deze week viert de Bosbeekschool 150 jaar 
openbaar onderwijs in Santpoort met aller-
lei activiteiten zoals: tentoonstelling, thea-
trale rondgang, oude lessen, voorstelling en 
een reünie op zaterdag 14 september. (Foto 
Reinder Weidijk)

      
nemerboulevard in IJmuiden aan Zee de 
27e Pierloop Velsen.  Er werd  5, 10 of  15 kilo-
meter hardgelopen.  Ook was er een scholen-
loop en een guppenloop. Zo’n 300 kinderen 
zetten hun beste beentje voor om een blin-

kende medaille te behalen. Wethouder Bram 
Diepstraten gaf het startschot. In totaal wa-
ren er ruim 800 deelnemers. Het was weer 
een geslaagde, sportieve dag. (Foto Reinder 
Weidijk)

Een geslaagde en sportieve dag
Pierloop Velsen

Vanaf 16 september kunt u ervoor kiezen 
onze post over uw uitkering, de bijzondere 
bijstand of WMO op papier óf digitaal te ont-
vangen. U kiest zelf wat u prettig vindt. Wilt 
u deze brieven graag digitaal ontvangen? Dat 
kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Blijft u deze brieven liever per post ontvan-
gen? Dan hoeft u niets te doen. Twijfelt u? 
Lees dan de voordelen van digitaal post ont-
vangen.

Wat is het voordeel van digitaal post 
ontvangen?
Het voordeel van digitaal post ontvangen is 
dat het overzichtelijk, betrouwbaar en veilig 
is. U kunt uw post altijd en overal inzien in en 
u hoeft geen papieren post meer te bewaren. 
Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt 
u automatisch een e-mail. 

Ik wil post van de gemeente Velsen graag 
digitaal ontvangen. Wat moet ik doen?
Dat kan met de Berichtenbox van MijnOver-

heid. Dit is uw persoonlijke digitale brieven-
bus waarin u post van de overheid ontvangt. 
Om uw post digitaal te ontvangen, logt u in 
op mijn.overheid.nl en zet u het vinkje voor 
gemeente Velsen aan bij ‘Instellingen’. U ont-
vangt uw post dan voortaan digitaal. 

Vragen?
Heeft u nog vragen over digitaal post ontvan-
gen van de gemeente Velsen? Neem dan con-
tact met de gemeente op via telefoonnummer 
0255-567200. Meer uitleg over MijnOver-
heid en het aanmelden vindt u op de www.
mijn.overheid.nl.

Post van gemeente Velsen digitaal 
ontvangen?

Volgende week worden de lasers van de fo-
toregistratie en de verlichting in de glijbaan 
vernieuwd. Daarom kan de glijbaan vanaf 

maandag 16 september tot en met uiterlijk vrij-
dagmiddag 20 september  2019 niet gebruikt 
worden. Excuses voor het ongemak. 

Glijbaan zwembad Heerenduinen 
buiten gebruik
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Donderdag 5 september heeft wethou-
der Bram Diepstraten de Sportgids Velsen 
2019-2020 uitgereikt aan kinderen van ba-
sisschool De Origon in IJmuiden.

 Betrokken docenten en maar liefst 100 en-
thousiaste kinderen uit groet 6, 7 en 8 za-
ten op de tribune in de school waar wethou-
der Bram Diepstraten de kinderen toesprak. 
Twee leerlingen namen de boekjes in ont-
vangst waarna luid werd geapplaudisseerd.

Alweer voor het tweede jaar is er een groot 
sportaanbod te vinden in deze vernieuw-
de brochure. De Sportgids is bedoeld om 
de kinderen tot en met groep acht kennis 
te laten maken met verschillende sporten.

Diverse sportverenigingen bieden kennis-
makingslessen aan. De gids is rijk gevuld 
met sporten zoals o.a. atletiek, judo, klim-
men, krav maga, dansen en fi etscrossen.
Verder staat er informatie in over leuke buiten-
schoolse sportactiviteiten zoals Sportmix en 
de Schoolsportkalender. De Sportmix wordt in 
bijna elke wijk of dorp gegeven en kost € 1, - tot 
€ 3, - per keer.

Al deze activiteiten staan ook online, je kunt 
kennis maken door je in te schrijven via de site 
www.Sportpasvelsen.nl.

Wethouder Bram Diepstraten  wenst  alle kin-
deren veel sportplezier toe! (Foto Reinder 
Weidijk)

Sportgids uitgereikt op de Origon

Groen Velsen-Noord
Langs de Andreaweg, de Gildenlaan en 
Rijk de Waalweg in Velsen-Noord staan 
Canadese populieren. Ze zijn al wat ou-
der en daardoor kunnen de takken en de 
top makkelijk afbreken. De gemeente wil 
de veiligheid van voorbijgangers en het 
spoor blijven  garanderen. Daarom verwij-
dert de gemeente de populieren. 

Samen met bewoners hebben we een plan ge-
maakt hoe we het groen kunnen terugbren-
gen.              
Om tot dit plan te komen hebben we het vol-
gende gedaan:
•  In december 2018 stuurde de gemeente 

een enquête naar 550 bewoners in Vel-
sen-Noord, om te achterhalen hoe zij 

het groengebied gebruiken. 66 bewoners 
vulden de enquête in.

•  In maart 2019 kwam de gemeente samen 
met bewoners tot 2 ontwerpen.

•  In een vervolgenquête gaven 133 bewo-
ners hun voorkeur voor één van de ont-
werpen aan. Ruim 75% van hen koos 
voor ontwerp 1 (zie a� eelding).

Het college heeft ontwerp 1 dan ook vastge-
steld op dinsdag 3 september.
Vanaf week 39 (23 september 2019)  gaat de 
gemeente Velsen de resterende populieren 
tussen de Andreaweg, de Gildenlaan en Rijk 
de Waalweg in Velsen-Noord kappen. In het 
najaar starten we met het aanplanten van het 
nieuwe groen zoals in ontwerp 1.
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Open Monumentendag 
Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 14 september 2019.  Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘Plekken van Plezier’. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op woensdagmiddag 25 september or-
ganiseert gemeente Velsen samen met De 
BeestenBende, Pieter Vermeulen Museum, 
Stichting Welzijn Velsen, Wijkteam Velsen 
Noord, HVC, Politie, Woningbedrijf Velsen, 
Velison Wonen, Sociaal Wijkteam het eve-
nement Velsen-Noord Geen Bende.

Zwerfvuil oprapen en het in de juiste afvalbak 
doen mag natuurlijk altijd. Maar op deze dag 
bundelen we onze krachten en maken we er sa-
men een feestje van! Alle bewoners van de wijk 
zijn van harte welkom om op woensdagmiddag 
25 september van 14.00 tot 16.30 uur te komen 
helpen. Voor zowel jong als oud belooft het een 
mooie middag te worden. Hoe meer mensen, 
hoe meer handjes en hoe schoner de wijk weer 
zal worden.  
Het Stratingplantsoen is het hart van het eve-

nement. Een feestlocatie vol gezelligheid, in-
formatie en educatie. Hier kun je prikstokken, 
vuilniszakken en handschoenen lenen waar-
mee je op pad kunt gaan. Op pad? Ja! Verspreid 
over de wijk zijn expo-punten neergezet, en 
deze zijn echt de moeite waard om te bezoe-
ken. Onderweg prikken we het zwerfafval mee 
en bij inlevering van je opgehaalde afval krijg je 
een leuke verrassing. 

Velsen Noord Geen Bende; op een leuke manier 
samen opruimen, leren over zwerfafval en zor-
gen voor de natuur. 

Locatie: Stratingplantsoen, Velsen Noord
Datum en tijd: woensdag 25 september, 14.00 
– 16.30 uur

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl. 

Help je mee? 
Wij gaan voor een schone wijk! 
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De gemeente is nieuwsgierig naar hoe men-
sen elkaar ontmoeten. Dit om te weten te 
komen waar mensen elkaar ontmoeten. 
Maar ook wat ontmoetingen voor hen bete-
kenen en wat er anders of beter kan. De uit-
komsten van deze gesprekken geven rich-
ting aan hoe de wijken zo ingericht kunnen 
worden dat mensen elkaar makkelijk kun-
nen ontmoeten. Dat er zo min mogelijk be-
lemmeringen zijn.  De gemeente wil dit dan 
samen met inwoners, ondernemers en an-
dere partijen zo slim mogelijk organiseren.

 In ‘ De week van de ontmoeting’ tussen maan-
dag 23 en zondag 29 september gaan wethou-
ders, raadsleden, ambtenaren, leden van de par-
ticipatieraad, medewerkers van verschillende 
wijkorganisaties en inwoners als ‘ontmoe-
tingsreizigers’ in gesprek met buurtbewoners. 
Eerst in IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en 
Velserbroek. Volgend jaar ook in andere wijken 

in Velsen.
De gemeente zoekt nog mensen die ook als ont-
moetingsreizigers in gesprek willen met inwo-
ners. Wilt u meedoen? Dan vragen we enkele 
uren van uw tijd voor de voorbereiding en voor 
de gesprekken zelf. Dit kan op verschillende 
momenten in de Week van de Ontmoeting. U 
kunt zich tot 20 september aanmelden via ont-
moetingen@velsen.nl.  U krijgt dan de gelegen-
heid om u in te schrijven op momenten dat het 
u het beste uitkomt.

Doe mee met de Week van de 
Ontmoeting

Wil je uit je dak gaan, lekker zwemmen en 
misschien wel je verjaardagspartijtje vieren, 
kom dan naar de spectaculaire  After Sum-
mer Party.

 Van 18.00 t/m 21.00 uur kun je met vrienden en 
vriendinnen dansen op de muziek van onze DJ. 

Jij komt toch ook?  Neem je zomerhoed, zonne-
bril en andere zomerse spulletjes  mee. We ma-
ken er weer een te gek discofeest van met licht- 
en lasere� ecten!

Voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar.
Tarief: € 6,20

Discoseizoen zwembad van start 

Leerlingen ‘School van de week’ 
zwemmen voordelig
Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blij-
ven vinden. Als aanvulling op ons school-
zwemprogramma Swimming’s Cool benoe-
men we daarom wekelijks een ‘school van de 
week’. De school van de week krijgt van ons 
400 zwemkaartjes om die week aan hun leer-
lingen uit te delen. De leerlingen van deze 
basisschool mogen dan op een bepaalde za-
terdagmiddag tussen 12:00 - 16:00 uur ko-
men zwemmen tegen de voordelige prijs van
€ 2,00 i.p.v. € 4,90

Hier ziet u welke scholen de komende weken 
‘school van de week’ zijn:
21 september 2019:  De Origon
28 september 2019:  De Boekanier: 
28 september 2019: De Antoniusschool
5 oktober 2019: De Vliegende Hollander

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ba-
sisschool van uw kind, of neem contact op met 
zwembad De Heerenduinen via 0255-531888.

 De gemeente Velsen heeft in samenwerking 
met alle partners in het Havenkwartier ge-
werkt aan het opstellen van de gebiedsvi-
sie Havenkwartier. Hierbij heeft Zeehaven 
IJmuiden als groot grondeigenaar in dit ge-
bied een intensieve rol gespeeld. 

 Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie 
is het project “Viskade” aan de Halkade. Bij dit 
gezamenlijke project, op initiatief van Zeeha-
ven IJmuiden, wordt de openbare ruimte aan 
de Halkade vanaf De Hallen tot het water op-

nieuw ingericht. Omdat de bestaande steiger 
aan vervanging toe is komt er een nieuwe stei-
ger of een kade. 
Er wordt een partij gezocht die samen met de 
gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. 
het ontwerp voor de Viskade gaat afmaken dat, 
na goedkeuring, wordt uitgevoerd. De verwach-
ting is dat de uitvoering van deze werkzaamhe-
den plaatsvindt in 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: amulder@velsen.nl

Ondernemende partijen zoeken 
bouwpartner Viskade Haven-
kwartier

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw 
vragen of problemen waar u zelf 
niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970
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De raad van Velsen heeft verschillende manieren waarop u in-
vloed kunt uitoefenen. 

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

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

WIST U DAT...?  

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

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

Nieuws van de raad

SOCIAL MEDIA UPDATE

De Raad van Velsen is ook te volgen via social media. Volgt 
u ons als op Facebook of Instagram? 

Facebook https://www.facebook.com/raadvanvelsen
Instagram https://www.instagram.com/gemeenteraadvel-
sen/

WIST U DAT...?  

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
Iedere maand is er een nieuwsbrief 
waarin u de ontwikkelingen van de 
lokale politiek van Velsen kunt volgen. 
Heeft u interesse in deze nieuwsbrief? 
U kunt zich aanmelden via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad of stuur 
een mail naar griffi e@velsen.nl

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 31 augustus tot en met 6 sep-
tember 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Vijgenboomhof 7, gebruik woning voor kamer-
gewijze verhuur (29/08/2019) 75914-2019
Lorentzstraat 6, legaliseren pui (voorgevel) 
(02/09/2019) 74676-2019
Lariksstraat 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/09/2019) 75251-2019
Eenhoornstraat 2, tijdelijk (1 jaar) plaatsen 4 
klaslokalen (04/09/2019) 75535-2019
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw 
(05/09/2019) 76054-2019
Breesaapstraat 60A, uitbreiden en ver-
anderen hotel (05/09/2019) 76231-2019
Groeneweg 23, kappen boom (06/09/2019) 
76499-2019

Velsen-Zuid

s Gravenlust 11, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/09/2019) 74992-2019 75251-2019  

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen 2 bomen 
(03/09/2019) 75245-2019

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 272, oprichten woning 
(06/09/2019) 76745-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, dichtbouwen balkon  
(06/09/2019) 76454-2019 

Velserbroek
Dammersweg 15, uitbreiding / verbouwing 
van B&B (01/09/2019) 74269-2019  

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

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 A, legaliseren woning 
(02/09/2019) 55351-2019

Velserbroek
Hofgeesterweg 20, bouwen paardenschuur 
(02/09/2019) 50166-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Santpoort-Zuid
Blekersveld 25, plaatsen reclame 
(04/09/2019) 58470-2019
Bloemendaalsestraatweg 47, isoleren dak 
(04/09/2019) 58280-2019 (gemeentelijk mo-
nument)

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden
Talpa, Sla je Slag, op 13 september 2019 van-
af  7:30 uur, locatie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 (06/09/2019) 
76521-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 31 
augustus tot en met 6 september 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Strandrace IJmuiden, op 3 oktober 2020 van 
9.00 tot 19.00 uur, en 4 oktober 2020 van 9.00 
tot 18.00 uur, locatie nabij Kennemerboule-
vard (02/09/2019) 74535-2019
Havenrun, op 20 oktober 2019, van 18.30 tot 
20.30 uur, locatie: start / fi nish Trawlerkade 
(04/05/2019) 75603-2019

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 15 december 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Hagelinger-
weg en Hoofdstraat  (04/09/2019) 75645-
2019 
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Trompstraat 1, wijzigen bedrijfswoning 
naar burgerwoning (02/09/2019) 59885-
2019  
Margadantstraat 20, wijzigen ge-
vel en  wijzigen begane grond in kan-
toor (02/09/2019) 57164-2019
Lange Nieuwstraat 6A, gebruiken begane 
grond als woning (05/09/2019) 57168-2019
Zandvoortstraat t.v. 106 (Blokkenterrein), 
het tijdelijk (2weken) gebruiken terrein voor 
theatervoorstellingen (10/09/2019) 72506-
2019 

Santpoort-Zuid
Blekersveld 25, aanbrengen re-
clame  (02/09/2019) 52955-2019
Duinweg of Duivelslaan 4, kappen van 
een boom (02/09/2019) 66550-2019
Duinlustparkweg 73, legaliseren airco-bui-
tenunit (04/09/2019) 39335-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, verbouwen 
van Hoeve Duin en Kruidberg (04/09/2019) 
55733-2019  (gemeentelijk monument)

Velserbroek
De Zeiler 162, bouwen schuur (02/09/2019) 
66938-2019  
Zwanebloembocht 89, plaatsen raam  
(5/09/2019) 42913-2019

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

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 5, kappen boom (04/09/2019) 
41593-2019
Bloemendaalsestraatweg/ Van Dalenlaan, 
plaatsen 3 vlaggenmasten (04/09/2019) 
52982-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-

den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 
IJmuiden
Theatervoorstelling Luwte, op 10 sept. en 
op 12 t/m 15 sept.2019 dagelijks van 18:00 
tot 23:00 uur, locatie: Blokkentertein van 
RWS aan de Zandvoortstraat te IJmuiden 
(04/09/2019) 40694-2019

Clubwedstrijden Strandzeilen, op 
12 oktober 2019  van 9:00 tot 15: uur
26 oktober  2019  van 8:00 tot 14:00 uur
23 november 2019 van 8:00 tot 13:00 uur
7 december 2019  van 8:00 tot 12:00 uur
14 december 2019 van 10:00 tot 16:00 uur 
28 december 2019 van 10:00 tot 15:00 uur,
locatie zone 2 van het IJmuider strand te 
IJmuiden (05/09/2019) 60414-2019

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition 2019, op 12 en 
13 oktober 2019 dagelijks van 08:00   uur tot 
21:00 uur, locatie Recreatiegebied Spaarn-
woude te Velsen-Zuid. (06/09/2019) 64251-
2019   

Besluiten

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij op 3 september 2019 het 
wijzigingsplan “Van Diepenstraat” 
(idn: NL.IMRO.0453.WP0401VANDIE-
PENST1-R001)  hebben vastgesteld. Het 
ontwerpwijzigingsplan heeft hieraan 
voorafgaand vanaf vrijdag 31 mei 2019 
gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
geen zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt  in het braak-
liggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, 
Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te 
Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in 
het kader van kleinschalig opdrachtgever-
schap mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit 
het braakliggende terrein tussen de Wij-
kerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Die-
penstraat te Velsen-Noord.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigings-
plan “Van Diepenstraat” voor een ieder met 
ingang van vrijdag 13 september 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage.  
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. 
Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 
Hiervoor is een gri�  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

Downloads 
• Plantekst.pdf
• Verbeelding.pdf
• Bijlagen.pdf

Vastgesteld wijzigingsplan Van Diepenstraat Velsen-Noord
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De Cronjéstraat is een van de kor-
te straatjes tussen de Koningin Wil-
helminakade en de Bloemstraat in 
Oud-IJmuiden. Het ligt rechts naast 
de in 1907 in gebruik genomen 
Oudkatholieke Engelmunduskerk. 
De straat is in 1904 genoemd naar 
de boerengeneraal Piet Arnoldus 
Cronjé, bekend vanuit onder meer 
de Tweede Boerenoorlog (1899-
1902) in zuidelijk Afrika. De westzij-
de van de Cronjéstraat wordt in be-
slag genomen door de zijgevel van 
de Engelmunduskerk. Aan de oos-
telijke zijde vinden we onder meer 
op huisnummers 5 en 7 de voor-
malige wijnhandel en slijterij ‘De 
Oude Jutter’. Aan deze panden en 
het naastgelegen pand op num-
mer 9, dat op de hoek met de Ko-
ningin Wilhelminakade staat, kleeft 
een stukje typisch IJmuidense ge-
schiedenis.

Het pand op nummer 5 valt op 
door de gele luifeltjes boven de in-
gang en de naastgelegen vensters 
en door de zes blauwe laaddeu-
ren op de eerste verdieping. Op 
de luifeltjes staan de teksten ‘Wijn-
handel’, ‘de Oude Jutter’ en ‘Slijterij’. 
Het zijn stille getuigen van de ‘De 
Oude Jutter’ die in 2014 haar deu-
ren heeft gesloten. In mijn IJmui-
denverzameling prijken nog (reeds 
genuttigde) kruiken en �essen 
van onder meer Oud-IJmuiden-
se Graanjenever, Oud-IJmuidense 
Kruidenbitter en ’t Kolkie likeur van 
deze slijter.

Cronjéstraat 5 wordt in 1905 in op-
dracht van de IJmuidenaar W. Gra-
vemaker gebouwd als woonhuis 
door de IJmuidense �rma P. Heere. 
In 1919 wordt op de begane grond 
een garage ingebouwd. Num-
mer 7 wordt in 1909 door P. Hee-
re gebouwd als timmermanswerk-
plaats met opslagruimte voor ge-
bruik door zijn eigen aannemers-
bedrijf. In 1915 wordt het aan de 

zuidkant uitgebreid. Het hoek-
pand op nummer 9 wordt in 1908 
gebouwd en bestaat uit een gro-
te werkplaats met souterrain aan 
de Koningin Wilhelminakade en 
een apart kantoorgebouwtje aan 
de Cronjéstraat. Beide delen wor-
den eigendom van de Firma P. Hee-
re & Zonen. Deze IJmuidense �r-
ma staat bekend als timmer-, met-
sel- en aannemersbedrijf, makelaar 
en taxateur, en is eigendom van 
de broers Pieter en Cornelis Heere. 
In 1922 staan de panden op num-
mers 7 en 9 te koop en vestigt de 
Mineraalwaterfabriek N.V. Excelsior, 
tevens ‘hoofdagent van Heineken’s 
Bierbrouwerij’, zich hier. Een van de 
directeuren, en later enig directeur, 
is Anne Pieter Bakker.

Bakker start per 1 april 1916 ‘Hei-
neken’s Bierbottelarij’ naast de zaak 
in kruideniers- en grutterswaren in 
de Bloemstraat op nummer 104 op 
de hoek met de Prinsenstraat, de 
latere Kadestraat. De kruideniers- 
en grutterswarenzaak wordt tot 
ca. 1914 gedreven door de ouders 
van Bakker en wordt in maart 1919 
van Bakker overgenomen door Te 
Loo, die de zaak later verhuist naar 
de andere hoek, naar Bloemstraat 
102. In 1917 adverteren H.C. Bak-
ker en A.P. Bakker met de ‘Heine-
ken’s Bierbottelarij en mineraalwa-
terfabriek’, gevestigd in Den Hel-
der en IJmuiden. De bottelarij en 
opslagplaats bevinden zich in de 
Neptunusstraat 13 te IJmuiden. Zij 
leveren ‘Pilsner, Lager en Munche-
ner bieren en limonade-gazeuse 
op schroef- en kogel�esschen’. Alle 
bieren worden getapt met de ‘issu-
dorische biertapmachine’... Het be-
steladres is Bloemstraat 104. In juni 
1918 wordt champagnepils met de 
naam ‘De Stormvogels’ aan het as-
sortiment toegevoegd. In juli 1918 
verhuist de bottelarij en mineraal-
waterfabriek van Neptunusstraat 
13 naar Zeestraat 35, hoek Visse-

ringstraat. Enkele jaren later ver-
huist het bedrijf dus naar de pan-
den in de Cronjéstraat.

Medio jaren twintig vervangt Bak-
ker de kogel�esjes, die na opening 
niet gesloten kunnen worden, door 
de zgn. ‘klepbeugel�esjes’, die her-
sluitbaar zijn; voor die tijd best wel 
bijzonder. Sinds 1929 grossiert het 
bedrijf ook in gedestilleerd. In 1931 
adverteren A.P. Bakker & Zoon van 
Mineraalwaterfabriek ‘Excelsior’, 
Cronjéstraat 5-7-9, als adres voor 
‘Heineken’s Bieren, Limonades en 
Bronwateren’. De ‘N.V. Mineraalwa-
terfabriek en Bierhandel ‘Excelsior’ 
A.P. Bakker & Zoon’, kortweg ‘Bak-
ker Bierhandel’ overleeft de Twee-
de Wereldoorlog en blijft een be-
grip totdat ‘De Oude Jutter’ zich in 
de Cronjéstraat vestigt.

De meeste IJmuidenaren ken-
nen Anne Pieter Bakker als ‘Bak-
kertje Bier’ of ‘Dokter Bakker’. Hij 
staat vooral bekend om zijn inzet 
voor de gewonde medemens en 
het Nederlandse Rode Kruis. Bak-
ker en zijn vrouw zijn pioniers op 
het gebied van de EHBO en EHBO-
lessen. Voor het leveren van dran-
ken is Bakker in het bezit van een 
paardenkar en later van een Ford 
met open laadbak. Hij heeft altijd 
een ko�er met eerst-hulpmateriaal 
klaarstaan en, zodra er een nood-
melding is, rijdt Bakker er luid toe-
terend op af. Hij runt tientallen ja-
ren lang in z’n eentje de hele on-
gevallendienst van Velsen. Hier-
voor wordt hij in 1956 gehuldigd 
door de burgemeester van Velsen. 
In 1951 stelt de gemeente een on-
gevallendienst in, waarin Bakker 
en de broers Jasper en Hendricus 
Kloosterboer het vervoer verzor-
gen. Later neemt ‘Ziekenvervoer 
en Ongevallendienst Gebroeders 
Kloosterhuis’ de dienst over. Ook is 
Bakker in 1933 een van de initiatief-
nemers van de oprichting van de 
IJmuider Reddingsbrigade. 
In november 1969 overlijdt Bakker-
tje Bier op 80-jarige leeftijd in het 
Antonius Ziekenhuis. Met hem is 
een hardwerkende ondernemer en 
weldoener van het IJmuidense to-
neel verdwenen.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de panden van ‘Bakker-
tje Bier’ aan de Cronjéstraat.

Al bijna 50 jaar Kievit maaltijden
Regio - Kievit Maaltijdservice is 
al bijna 50 jaar gespecialiseerd 
in het bereiden en bezorgen van 
maaltijden. Elke dag voor jezelf 
een uitgebalanceerde maaltijd 
bereiden kan een grote opgave 
of zelfs een onmogelijkheid wor-
den. Dan is het �jn om te weten 
dat Kievit Maaltijdservice die zorg 
graag uit handen neemt. Zij be-
reiden elke dag verse, vitamine-
rijke maaltijden en brengen die 
gratis langs. Per dag is er de keuze 
uit drie verschillende menu’s. De 
maaltijden kunnen zowel warm 
als gekoeld bezorgd worden. Kie-
vit levert ook suikervrije, zoutar-
me en vegetarische maaltijden. In 
hun planning houden ze boven-
dien rekening met de vier seizoe-
nen. Elk seizoen kent zijn eigen 
speci�eke groentes. Dat zorgt 
voor afwisseling in de menu’s en 
dat is wel zo prettig. 
Kievit heeft ook een boodschap-
penservice. De boodschappen 

worden dan bij de maaltijd be-
zorgd. Ook mensen die geen 
klant van Kievit zijn kunnen ge-
bruik maken van deze bood-
schappenservice. 
Kievit levert ook een ruim assor-
timent vriesverse maaltijden. Zij 
werken voor deze maaltijdvoor-

ziening aan huis al jaren samen 
met Apetito. Zij leveren vriesver-
se maaltijden van uitstekende 
kwaliteit, die Kievit met het vol-
ste vertrouwen aan u voorscho-
telt. Voor meer informatie: www.
kievitbv.nl of neem contact op via 
023-5319143. (foto: aangeleverd)

Daniella verzorgt elke reis van A tot Z:
,,Graag vlieg ik ook 
de komende vijf jaar 
met u mee’’

Velsen - Wie lekker op vakantie wil 
en door het bomen het bos niet 
meer ziet, geen zin heeft om het 
zelf uit te zoeken en/of verzekerd 
wil zijn dat alles in orde, is doet er 
goed aan een afspraak te maken 
met Daniella Quaijtaal, reisadviseur 
bij The Travel Club. Het is haar dage-
lijks werk om vakantiegangers vol-
ledig te ontzorgen door alles van A 
tot Z voor ze te regelen.
Daniella Quaijtaal werkt al bijna 25 
jaar met veel plezier in de reisbran-
che. Volgende maand is het vijf jaar 
geleden dat ze gestart is met haar 
eigen reisbureau aan huis via The 
Travel Club. ,,Een sprong in het die-
pe en een goede beslissing’’, conclu-
deert ze. Daniella werkt vanuit haar 
knus ingerichte kantoor aan huis en 

op afspraak bij de klanten thuis. Sa-
men met de klanten stelt Daniel-
la een reis op maat samen, geba-
seerd op de speci�eke wensen en 
het beschikbare budget. ,,Mijn doel 
is altijd om de perfecte reis te vin-
den voor iedereen; van cruisen tot 
kamperen of all inclusive, van cam-
per tot autovakantie, zowel bin-
nen als buiten Europa.’’ Gedurende 
de afgelopen vijf jaar heeft Daniella 
zelf ook een aantal mooie bestem-
mingen mogen bezoeken om zo 
haar ko�ertje met ervaringen nog 
verder te vullen; Thailand, Emira-
ten, Spanje, Griekenland, Kaapver-
dië, Afrika, een cruise op de Middel-
landse Zee en een groot aantal ste-
den in Europa. Ook via de website 
van The Travel Club kan eenvoudig 
worden geboekt, vervolgens han-
delt Daniella het hele traject af, tot 
aan het persoonlijk a�everen van 
de tickets en het verzorgen van za-
ken als de stoelreservering en het 
inchecken. The Travel Club is aan-
gesloten bij de ANVR en de SGR, 
maar ook bij vrijwel alle reisorga-
nisaties in Nederland en Duitsland. 
Daniella: ,,Graag wil ik alle klanten 
bedanken die mij de afgelopen ja-
ren het vertrouwen hebben gege-
ven om hun reis te mogen verzor-
gen. Bedankt! Graag vlieg ik de vol-
gende vijf jaar ook weer met u mee.’’ 
(foto: aangeleverd)

Nieuw in IJmuiden: Frederik 
Ambachtelijke Friet
IJmuiden - Aan de Kennemerlaan 
21b is onlangs een bijzondere friet-
zaak geopend. Met een inrichting 
in de stijl van de jaren 30, luxer dan 
je van een snackbar zou verwach-
ten. Maar vooral met producten 
van hoge kwaliteit. 
Onder de naam Frederik Ambach-
telijke Friet hebben Remco Natzijl 
en zijn zoon Sem, beiden woon-
achtig in IJmuiden, een nieuw con-
cept neergezet dat inmiddels lo-
vende reacties heeft gekregen. 
Remco Natzijl begon enkel jaren 
geleden in Amsterdam als uitba-
ter van een frietzaak die inmiddels 
een uitstekende reputatie heeft 
opgebouwd. Hij vertelt: ,,De afge-
lopen anderhalf jaar had ik al een 
concept in mijn hoofd. Toen het 
pand aan het Kennemerplein vrij 

kwam, hebben we die kans ge-
pakt.’’ De naam Frederik Ambach-
telijke Friet refereert aan de Pruisi-
sche heerser Frederik de Grote, die 
in de 18e eeuw de aardappel popu-
lair maakte in ons land. De friet die 
Remco en Sem hun klanten voor-
schotelen (maar ook aan horeca-
bedrijven leveren) wordt dagelijks 
vers gesneden en is van voortre�e-
lijke kwaliteit. Verder bevat het as-
sortiment natuurlijk alle gangbare 
klassieke snacks, zoals de kaassouf-
�é, de mexicano en maar liefst zes 
verschillende kroketten, waaron-
der de ambachtelijke ambachtelijk 
handgedraaide kroketten van pa-
tisserie Holtkamp uit Amsterdam, 
die inmiddels gretig aftrek vinden 
in het nieuwe IJmuidense bedrijf. 
(foto: aangeleverd)

Minder Velsenaren 
leven in armoede
Velsen - Het aantal inwoners in 
de gemeente Velsen dat in ar-
moede leeft, is in de periode van 
2013 tot 2017 met een vijfde af-
genomen. Dat blijft uit cijfers van 
het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP). De organisatie zocht 
uit hoeveel mensen per gemeen-
te moeten leven van een inko-
men dat lager is dan het zoge-
noemde niet-veel-maar-toerei-
kendcriterium. In Velsen betrof 

het in 2017 4,9% van de totale be-
volking, tegen 5,9% in 2013. Het 
cijfer ligt daarmee nagenoeg ge-
lijk aan dat van 2011, toen leef-
de 5,0% van alle Velsenaren in ar-
moede. Overigens komt, procen-
tueel gezien, de grootste armoe-
de voor in de drie grootste steden 
van ons land. Daar overstijgt het 
percentage de 10%. De cijfers van 
het SCP werden vorige week be-
kend gemaakt.
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Restaurant Van der Meer 
viert eerste lustrum 
IJmuiden - Vrijdag 6 september 
was het 5 jaar geleden dat Ste-
fan van der Meer en zijn zoon 
Evert-Jan de deuren open-
den van hun gelijknamig res-
taurant aan de Wijk aan Zee-
erweg in IJmuiden. De combi-
natie van een gevarieerd keu-
kenproduct en een stukje gast-
vrijheid in een ongedwongen 
sfeer heeft geleid tot een sta-
biele bezetting en continuïteit 
in de loop der jaren.

Op 6 september is er op feeste-
lijke wijze aandacht besteed aan 
dit jubileum en werden de gas-
ten die gereserveerd hadden in 
een volgeboekt restaurant ont-
vangen met een sparkling cock-
tail en werd er een feestelijk 
4-gangen diner geserveerd. De 
avond werd muzikaal omlijst 
door de top-zangeres Esther de 
Haas, ook wel bekend als Funky 
Diva Ezz wat een zeer speciale di-
mensie gaf aan de totale sfeer. 

Het team van Van der Meer dankt 
al haar gasten voor hun sup-
port in de afgelopen periode en 
hoopt nog jaren op deze wijze 
het culinaire product en gastvrij-
heid voort te zetten. 

Van der Meer restaurant, Wijk 
aan Zeeërweg 31 in IJmuiden, 
tel. 0255-757555. Zie ook www.
vandermeerrestaurant.com. (fo-
to: aangeleverd)

Europa houdt van de Juke
IJmuiden - Nissan dealer 
Stormvogels in IJmuiden is 
per 1 september van start ge-
gaan met het inschrijven van 
liefhebbers voor de nieuwe 
Nissan Juke. Vanaf november 
wordt dit nieuwe model gele-
verd. In Europa zijn we klaar-
blijkelijk groot fan van de Nis-
san Juke. Het model is razend 
populair. Er wordt dan ook een 
stormloop op het nieuwe mo-
del verwacht. Wie deze als eer-
ste wil hebben kan de Juke bij 
Stormvogels alvast bestellen.
 
Nissan heeft de nieuwe genera-
tie Juke speciaal voor de Europe-
se autokoper ontwikkeld. Nog al-
tijd aanwezig zijn de coupélijnen 
en het ‘zwevende dak’. Ook ge-
bleven zijn de kenmerkende ron-
de koplampen, voortaan uitge-
rust met LD-techniek. De auto is 
ook iets groter geworden.
 
Nissan rust de Juke standaard 
uit met sportstoelen met vaste 
hoofdsteun. Optioneel zijn deze 
stoelen te bekleden met leder of 

alcantara. De eerste Juke had een 
middenconsole geïnspireerd op 
de tank van een motor�ets. Deze 
zit ook in het nieuwe model. De 
Juke heeft voor het eerst ProPilot 
technologie, die de bestuurder 
assisteert bij het sturen, versnel-
len en remmen. ProPilot is speci-
aal ontworpen voor ‘single Lane’ 
snelweg gebruik.
Ter introductie van de nieuwe 

generatie Juke komt Nissan met 
de Juke Premiére~Edition, uit-
gerust met onder meer Nissan-
Connect, parkeersensoren vóór 
en achter, een two-toen lak en 
19-inch lichtmetalen wielen.
Nissan Autobedrijf Stormvo-
gels B.V., IJmuiderstraatweg 
112, 1972 LG IJmuiden, telefoon: 
0255- 530804. (foto: aangele-
verd)

Budo: goed voor zelfvertrouwen 
en weerbaarheid
IJmuiden - Budo is een verzamel-
naam voor Japanse gevechtskun-
sten als judo, jujutsu en karate. De-
ze sporten worden al meer dan 40 
jaar gegeven bij Aiki Budo Cen-
trum Kops of afgekort: ABC Kops.
Eigenaar Jos Kops, 6e dan Judo en 
3e dan jujutsu, karate en aikido, 
heeft inmiddels al duizenden kin-
deren uit IJmuiden en omstreken 
lesgegeven in een van deze spor-
ten. 
Daarbij komt hij tot de conclusie, 
en met hem veel artsen, psycholo-
gen en onderwijzers dat de budos-
porten een goede ondersteuning 
bieden voor kinderen die wat meer 
zelfvertrouwen kunnen gebrui-

ken, die gepest of lastig gevallen 
worden. Spelenderwijs krijgen zij 
door de oefeningen en stoeispelen 
meer fysiek en mentaal evenwicht, 
zelfvertrouwen en zelfrespect. 
Als je deze sporten ontdoet van 
wedstrijdprestaties dan blijven ze 
over als assertiviteitstrainingen, 
waarbij ze zowel fysiek als mentaal 
beter voor zichzelf leren opkomen; 
ze laten zich niet zomaar van hun 
plek duwen of stoten. Juist omdat 
er met een lichte vorm van geweld 
wordt gewerkt, leren deelnemers 
beter met dit geweld om te gaan, 
zonder dat ze zich in een hoek la-
ten drukken of juist te agressief 
gaan reageren. Jos Kops heeft al 

honderden kinderen binnen ge-
kregen, waarbij er juist op dit punt 
van weerbaarheid min of meer een 
hulpvraag van ouders was. 
Jos is ook thuis in Neuro Linguïs-
tisch Programmeren, waarbij het 
overwinnen van angsten en het 
ombuigen van belemmerende 
overtuigingen belangrijke onder-
delen zijn. Budosporten zijn voor 
hem belangrijke interventies om 
gedragsverandering mogelijk te 
maken, terwijl dit gewoon in de 
groepslessen plaatsvindt met een 
hoop spelplezier. 
Voor meer informatie: 06-
43250737 of www.abckops.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Visrokerij Smeding opent 
kraam in Spaarndam
Velsen/Spaarndam - Visrokerij 
Smeding is een van de weinige 
bedrijven in Nederland waar vis 
nog op authentieke wijze wordt 
gerookt. De ambachtelijke ma-
nier van werken, op basis van 
echt vuur, zorgt voor een sublie-
me kwaliteit gerookte vis, die het 
bedrijf tot in de wijde omtrek een 
grote naam heeft bezorgd. Sinds 
donderdag 8 augustus heeft Vis-
rokerij Smeding een eigen vis-
kraam op het Vestingplein in Vel-
serbroek en vanaf vrijdag 13 sep-
tember is het bedrijf ook te vin-
den bij het �liaal van Albert Heijn 
aan de Lageweg in Spaarndam. 
Wekelijks wordt door het team 
een speciale proefschaal samen-
gesteld. 

Geert Smeding: ,,We willen de 
mensen graag een lekker stuk-
je vis laten proeven. De ene keer 
is dat een toastje met vissalade, 
de andere keer een stukje zalm 
of een stukje makreel. Zo kan ie-
dereen zelf ervaren hoe ontzet-
tend lekker onze vis is.’’ Visroke-
rij Smeding werd in 1933 opge-

richt en wordt inmiddels door de 
derde generatie binnen de fami-
lie geleid. Sinds 1966 is de roke-
rij gevestigd aan de Rondweg 36 
in IJmuiden. Het hele jaar door 
wordt er makreel, botervis, zalm 

(gestoomd + koud) en haring ge-
rookt. Op verzoek van klanten 
kunnen ook andere vissoorten 
worden gerookt. Kijk op www.vis-
rokerijsmeding.nl voor uitgebrei-
de informatie. (foto: aangeleverd)

Helemaal niet zo geheimzinnig als men denkt
Rare jongens, die vrijmetselaren?
Velsen-Zuid - De vrijmetselaren 
van de Velsense loge De Hoek-
steen zetten hun deuren weer 
open voor geïnteresseerden. 
Op diverse momenten dit na-
jaar kunnen belangstellenden 
kennis maken én al hun vragen 
stellen aan dit bijzondere club-
je.
 
Het gebouw waarin de Velsense 
vrijmetselaren hun wekelijkse bij-
eenkomsten houden bestaat dit 
jaar 250 jaar. Het is gebouwd als 
weeshuis door het bestuur van de 
naastgelegen Engelmunduskerk. 
Komend weekend staan de deu-
ren open voor nieuwsgierige Vel-
senaren. Een bijzondere plek in 
het gebouw wordt ingenomen 
door de werkplaats, waar de o�-
ciële bijeenkomsten worden ge-
houden.
Tijdens de jaarmarkt in Oud Velsen 
op zaterdag 28 september staat er 

zoals ieder jaar een mooie stand 
voor de deur met informatie. Ook 
dan is er gelegenheid het gebouw 
van binnen te bekijken.
 
Loge-voorlichter Rogier Cornelis-
se vertelt: ,,Tijdens alle evenemen-
ten de komende weken proberen 
wij 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 on-
derwerpen die er toe doen.”

De agenda ziet er alsvolgt uit:
Zaterdag 14 september: Dag van 
de Vrijmetselarij/Open Monumen-
tendag.
Zondag 15 september: Open Mo-
numentendag.
Zaterdag 28 september: Jaarmarkt 
Oud-Velsen.
Maandag 25 november: avond 
voor belangstellenden

Het logegebouw van de Velsen-
se vijmetselaars staat in de Toren-
straat 2 in Oud-Velsen.
Voor meer informatie: www.lo-
ge-dehoeksteen.nl. (foto: aange-
leverd)

Nieuw: Lux Hair & Colors
IJmuiden - Aan de Scheldestraat 
81-83 heeft Marloes Oudendijk 
vorige week haar eigen kapsa-
lon Lux Hair & Colors geopend. 
De 38-jarige IJmuidense knipte 
zelf het lint door en hief met de 
aanwezige genodigden het glas 
op dit nieuwe avontuur. Het kap-
persvak kent voor Marloes geen 
geheimen meer, want ze werkte 
maar liefst zeventien jaar als kap-
ster in loondienst.
,,Ik ben begonnen in Driehuis en 
later meeverhuisd naar Heem-
stede. Toen ook dat �liaal geslo-
ten werd, besloot ik om er weg te 
gaan. Ik wilde niet in een grotere 
stad werken, ik ben geen stads-
mens.’’ Marloes verliet het kap-
persvak en ging iets totaal an-
ders doen, maar kwam tot de 
conclusie dat ze de kapsalon te 
veel mist. Als dochter van een 
ondernemer (haar vader had 
achtereenvolgens een super-
markt en een café in Driehuis) 
koos ze voor een eigen kapsalon. 
,,Ik heb op mijn 38e het licht ge-

zien, vandaar de naam Lux’’, ver-
duidelijkt ze. In haar knusse en 
huiselijk ingerichte salon neemt 
ze uitgebreid de tijd voor elke 
klant. 
Naast het knippen en kleuren 
van haar en het verzorgen van 

make-up is Marloes vooral ge-
specialiseerd in het verzorgen 
van haar en make-up voor brui-
den. Kijk op www.facebook.com/
luxhairandcolors voor meer in-
formatie en leuke acties. (foto: 
aangeleverd)
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DCIJ-nieuws: Goede 
start Jan-Maarten Koorn
Velsen - Na de toernooiwinst 
van Jens Mischke (jeugd) en de 
gedeelde zege van Jacqueline 
Schouten en Jack van Buuren (se-
nioren) bij het Kerst de Jong toer-
nooi, was het ditmaal tijd voor de 
start van de onderlinge competi-
tie van Damclub IJmuiden (DCIJ). 
Door onder andere vakantie ont-
brak een aantal kanshebbers zo-
als titelverdediger Krijn ter Braake 
helaas nog. Voor concurrenten 
Jesse Bos en Martin van Dijk was 
dit de kans om alvast een voor-
sprong te nemen. 

Bij Bos haperde de motor echter. 
Tegenstander Jan-Maarten Koorn 
(links op foto), die bijna 400 ra-
tingpunten minder heeft, schoof 
na een moeizame opening en 
herstel in het middenspel vrijwel 
zonder problemen naar remise. 
Een knappe prestatie van Koorn, 
die dit seizoen de aanvoerders-
band van het tweede team aan 
het duo Klaas de Krijger en Max 
Doornbosch overdraagt. Van Dijk 
kwam wel tot een zege tegen 
Ron Tielrooij, die na een aantal ja-
ren afwezigheid weer tijd heeft 

om op vrijdag te spelen. Hij gaf 
een tempovoorsprong weg in de 
hoop om richting een goede klas-
sieke stand te schuiven. Tielrooij 
werd verrast door een stille zet en 
een forcing, toen zijn natuurlijke 
opbouw verstoord werd door een 
combinatie en hij een ander plan 
moest verzinnen. 
Max Doornbosch lijkt al een aan-
tal jaren kandidaat te zijn voor het 
eerste tiental, maar moet nog een 
laatste stap maken. Tegen eer-
ste tientalspeler Cees van der Vlis 
ging Doornbosch iets te fanatiek 
in de aanval, waardoor hij zichzelf 
opknoopte. In een slechte stand 
liep hij vervolgens in een dode-
lijke combinatie. Tot slot vond er 
een zusterstrijd plaats tussen Jac-
queline en Nicole Schouten. Ni-
cole nam in een onoverzichtelij-
ke stand brutaal de aanval. Nadat 
de kruitdampen waren opgetrok-
ken, won Jacqueline een schijf 
en later de partij. Het had echter 
heel anders af kunnen lopen als 
Nicole in de opening een winnen-
de combinatie gevonden had. Op 
de foto links Jan-Maarten Koorn. 
(foto: aangeleverd)

SVIJ voor KIKA
IJmuiden - De MO-11 van SVIJ is 
een gezellig team met leuke mei-
den. 
Ze trainen twee keer in de week 
en spelen op zaterdag een wed-
strijd. Langs de lijn van het voet-
balveld hangt een bord van KI-
KA, dit trok onlangs de aandacht 
van de kinderen. Zij werden zich 
ervan bewust dat het niet zo van-
zelfsprekend is dat alle kinderen 
lekker kunnen sporten. Hierdoor 

ontstond het idee om geld op te 
halen voor KIKA. De meiden heb-
ben allerlei verschillende klusjes 
gedaan voor hun ouders, de bu-
ren en voor SVIJ om zoveel moge-
lijk geld op te halen. 
Op deze manier hebben zij een 
mooi bedrag van 170 euro bij el-
kaar gespaard voor dit goede 
doel. Het geld is inmiddels ge-
stort op de rekening van KIKA. 
(foto: aangeleverd)

Klootschietnieuws
Velsen-Zuid - Op zaterdag 7 sep-
tember was het eindelijk weer 
zover, de klootschieters moch-
ten de wei weer in. Nou ja, ex 
wei, want de vroegere IJpolder 
is alweer tientallen jaren gele-
den omgevormd tot een prach-
tig en zeer gewaardeerd recrea-
tiegebied.
De regenachtige zaterdag, die 
de weervoorspellers hadden be-
loofd, gold niet voor Spaarnwou-
de, waar het vanaf half elf heel 
erg warm werd, zodat de meeste 
spelers zich genoodzaakt zagen 
letterlijk een jasje uit te trekken. 
Tijdens het spelen bleek de vorm 
van deze Full Speed leden nog 

ver te zoeken, want Jan G., Ard 
en Sonja hadden voor het afron-
den van het normale parcours 
103 schoten nodig. Een stuk be-
ter ging het met Willem Jr. en Ni-
co, die met 72 schoten een meer 
gewone score lieten noteren.
Weer terug in het clubhuis viel 
er toch opeens een regenbuitje, 
maar dat mocht de klootschie-
ters, die zich intussen tegoed de-
den aan broodjes worst, beren-
happen enz., die met de nodige 
zorg door Els en Monique bereid 
waren, niet deren. 
Ga voor meer info naar www.
fulspeedsport.club of bel even 
naar 06-24973470. (Nico Prins)

Kinderexcursie 
Op ontdekkingstocht 
door het uilenbos
Velsen-Zuid - Op zondag 15 sep-
tember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een leuke, leerza-
me bosexcursie in Spaarnwou-
de, voor kinderen van 4 tot en 
met 10 jaar. De kids gaan lekker 
wandelen door het Uilenbos, ter-
wijl ze meteen meer over de na-
tuur gaan ontdekken. Onderweg 
zullen ze de meest interessan-
te stukjes natuur tegenkomen! 
Denk aan een oude boomgaard, 
paddenstoelen, molshoopjes en 
vogels. De gidsen zullen zelf het 
een en ander vertellen, maar we 
moedigen de kinderen ook aan 
om vooral zelf vragen te stellen. 
Wilt u uw kind een superdag ge-
ven en hem of haar meteen meer 
leren over de natuur? Dan is hij of 
zij van harte welkom tijdens deze 
activiteit.

De excursie is enkel bedoeld voor 
kinderen. Ouders gaan niet mee.

Deelname is gratis en vooraf aan-

melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 12.00 uur bij de re-
ceptie van Boerderij Zorgvrij (Ge-
nieweg 50, Velsen-Zuid). De acti-
viteit zal ongeveer 1 uur duren. 
Meer informatie via Hans Smits, 
tel. 023-5848789 of kijk op www.
ivn.nl/zuidkennemerland. (foto: 
aangeleverd)

Repair Café in Santpoort
Santpoort-Zuid - Op zaterdag-
middag 14 september organi-
seert de Vereniging Santpoorts 
Belang in ’t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid weer een Repair 
Café. Vrijwilligers verrichten gra-
tis kleine reparaties aan elektri-
sche apparaten, meubeltjes, kle-
ding, � etsen, enz. Bijzonder is dat 
er in Santpoort-Zuid ook deskun-
digheid in huis is om sieraden of 
klokken en horloges te restau-
reren, maar ook kan men er met 
problemen met laptop, (mobie-
le) telefoon of (wi� ) modem te-
recht. Niet alles zal altijd gerepa-
reerd kunnen worden, maar een 
advies of het nog moeite waard is 
om naar een professionele repa-
rateur te gaan, is ook nuttig.
De � loso� e achter het Repair Café 
is duurzaamheid; men wil graag 
voorkomen dat we onze kostbare 
grondsto� en uitputten en de af-
valberg maar groter en groter la-
ten worden. 
Een belangrijke doelstelling van 
het Repair Café is ook dat de repa-

ratie zoveel mogelijk samen met 
de ‘klant’ wordt uitgevoerd, opdat 
men ziet dat repareren vaak niet 
moeilijk, maar leuk en nuttig is.
Een andere doelstelling is het so-
ciale contact: terwijl je op je beurt 
zit te wachten met een drankje 
kun je gezellig een praatje ma-
ken, of al meekijkend inspiratie 
opdoen hoe je zelf voortaan de 
ketting van je � ets kunt spannen 
of een band kunt plakken. Ook 
als men niets te repareren heeft 
is men welkom om eens een kijk-
je te nemen in ‘t Brederode Huys, 
een drankje te bestellen en bij te 
dragen aan de gezellige sfeer.
In principe wordt er in ’t Brede-
rode Huys elke tweede zaterdag-
middag van de maand van 13.30 
tot 16.30 uur een Repair Café ge-
organiseerd, behalve in juni, ju-
li en augustus. Adres: Bloemen-
daalsestraatweg 201, Santpoort-
Zuid.
Voor meer informatie zie: www.
repaircafe.nl of www.santpoorts-
belang.nl.

Openingsweekend 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen opent het nieuwe seizoen 
in festivalsfeer voor jong en oud. 
In een afwisselende theatertien-
daagse komen alle theatergenres 
aan bod. Toptheater in alle soor-
ten en maten.
De feestelijke seizoensopening 
start in het weekend van zater-
dag 14 september en zondag 15 
september. Met theater, rond-
leidingen inclusief demonstra-
ties van de theatertechniek, live-
muziek, kinderactiviteiten, een 
buitenbar en eetkramen. In het 
theater en buiten op het plein. 
Op zondagmiddag 15 septem-
ber wordt het startschot van het 
nieuwe seizoen gegeven met de 
succesvoorstelling Woiski vs. Woi-
ski, het bejubelde Surinaams-Ne-
derlandse theaterspektakel van 
het gerenommeerde theaterge-
zelschap Orkater. De meeste ac-
tiviteiten zijn gratis toegankelijk.

De .IJmuiden-letters van Citymar-
keting stonden deze zomer op 
verschillende locaties in IJmui-
den. Voor de gelegenheid staan 
de letters in het openingsweek-
end op het plein vóór de Stads-
schouwburg. Mensen konden in 
augustus kaarten winnen voor 
voorstellingen in de festival-
maand september met een Face-
book campagne. Om deel te ne-
men moesten ze zichzelf op de 
foto zetten met de .IJmuiden-
letters die op allerlei plekken in 
IJmuiden staan.

Open Monumentendag
Op zaterdag 14 september neemt 
de Stadsschouwburg deel aan de 
Open Monumentendag in Velsen. 
Het thema dit jaar is ‘plekken van 
plezier’. Vanaf 11.00 uur is men 
welkom voor rondleidingen van 
60 minuten. Hierbij komt de ge-
schiedenis van het 80-jarige the-
ater via kijkjes voor én achter de 
schermen uitgebreid aan bod. 
Daarnaast is er in de foyer een ex-
positie te zien van de geschiede-
nis van de Stadsschouwburg. Tij-
dens de rondleidingen is de foyer 
open voor een drankje en/of hap-
je en staan medewerkers klaar 
om verder te informeren over de 
voorstellingen in het nieuwe sei-
zoen. Gratis rondleidingen: 11.30 
uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 
uur. Reserveren kan, maar is niet 
verplicht.

De overige voorstellingen in 
September festivalmaand:
Dinsdag 17 september Erik van 
Muiswinkel en Kasper van der 
laan
Donderdag 19 en vrijdag 20 sep-
tember Showponies 2 door Alex 
Klaasen
Zondag 22 september Nijntje op 
de � ets - dé hit voor 2+ om 09.30 
en 11.00 uur
Woensdag 25 september The Sto-
ry of George Michael met o.a. 
Charly Luske.
Meer informatie op: www.stads-
schouwburgvelsen.nl/openings-
festival. (foto: aangeleverd)
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OPENINGSWEEKEND | De Stadsschouwburg Velsen opent het nieuwe seizoen in festivalsfeer voor 
jong en oud. In een afwisselende theatertiendaagse komen alle theatergenres aan bod. Toptheater in 
alle soorten en maten.  

De feestelijke seizoensopening start in het weekend van zaterdag 14 september en zondag 15 
september. Met theater, rondleidingen incl. demonstraties van de theatertechniek, live-muziek, 
kinderactiviteiten, een buitenbar en eetkramen. In het theater en buiten op het plein. Op 
zondagmiddag 15 september wordt het startschot van het nieuwe seizoen gegeven met de 
succesvoorstelling Woiski vs. Woiski, het bejubelde Surinaams-Nederlandse theaterspektakel van het 
gerenommeerde theatergezelschap ORKATER. De meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk.   

SAMENWERKING CITYMARKETING IJMUIDEN | De .IJmuiden-letters van Citymarketing stonden deze 
zomer op verschillende locaties in IJmuiden. Voor de gelegenheid staan de letters in het 
openingsweekend op het plein vóór de Stadsschouwburg. Mensen konden in augustus kaarten 
winnen voor voorstellingen in de festivalmaand september met een Facebook campagne. Om deel te 
nemen moesten ze zichzelf op de foto zetten met de .IJmuiden-letters die op allerlei plekken in 
IJmuiden staan.  

OPEN MONUMENTENDAG | Op zaterdag 14 september neemt de Stadsschouwburg deel aan de 
Open Monumentendag in Velsen. Het thema dit jaar is ‘plekken van plezier’. Vanaf 11.00 uur is men 
welkom voor rondleidingen van 60 minuten. Hierbij komt de geschiedenis van het 80-jarige theater 
via kijkjes voor én achter de schermen uitgebreid aan bod. Daarnaast is er in de foyer een expositie 
te zien van de geschiedenis van de Stadsschouwburg. Tijdens de rondleidingen is de foyer open voor 
een drankje en/of hapje en staan medewerkers klaar om verder te informeren over de voorstellingen 
in het nieuwe seizoen.  
Gratis rondleidingen: 11.30 uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Reserveren kan, maar is niet 
verplicht.  

Kunstenaars exposeren
in Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Veertien kunste-
naars die werken met verschil-
lende disciplines in uiteenlopen-
de stijlen, magisch realistisch, ab-
stract, abstraherend, minimalis-
tisch of expressief, bieden de be-
zoekers 
ee keur aan perspectieven in 
een nieuwe expositie in Raad-
huis voor de Kunst in Oud Velsen. 
Schilderijen, keramiek, gra� ek, 
textiele metamorfoses, compo-
sities, fotogra� e, beelden en ob-
jecten.
Exposanten: Annelies van Nieuw-
megen, Annet Verplanke, Afke 
Spaargaren, Nettie Veen, Yvonne 
Piller,
Petra C.M. Meskers, Henk Zwa-
nenburg, Winnie Meijer Rob, Di-
anne Vivian Robinson, Renske de 
Jong, 
John van den Goorbergh, Betti-
ne Heslinga, Mariksa Hofman en 
gastexposant Laura Crochet 

Naast de gezamenlijke expositie 
die van 14 september tot 6 okto-
ber is te bezoeken, is er in het ka-
der van het thema ‘Plekken van 

Plezier’ van het Monumenten-
weekend op zaterdag 14 septem-
ber van alles te beleven, georga-
niseerd in en door “Dorp Velsen” 
en door Raadhuis voor de Kunst. 
• Neem voor deelname aan de 
gratis rondwandelingen contact 
op met info@dorpvelsen.nl. 
• Kom voor de trouwfoto (in je 
trouw-out� t) vanaf 11.00 uur naar 
de oude Raadzaal. 
• Kom voor deelname aan de 
miniworkshops van 12.00 tot 
15.00 uur op de begane grond 
van het oude Raadhuis.
Iedereen is van harte welkom 
bij de opening van de exposi-
tie op zondag 14 september om               
16.30 uur. 

De Expositie is te zien van 14 sep-
tember tot en met zondag 6 ok-
tober. Het adres is Torenstraat 
7, 1981BC Velsen Zuid. Meer in-
formatie: www.raadhuisvoorde-
kunst.nl. De expositie is altijd gra-
tis toegankelijk. De openingstij-
den: vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Bridge- en klaverjas-
drive in de Naaldkerk
Santpoort - In het kader van het 
Pinkenveilingweekend zal er ook 
dit jaar weer een bridge-en kla-
verjasdrive gehouden worden op 
zondag 13 oktober in de Naald-
kerk gelegen aan de Frans Net-
cherlaan 12, Santpoort-Noord. 
Aanvang van de bridge- en kla-
verjasdrive is 13.00 uur. De Naald-
kerk is open vanaf 12.30 uur. 
Graag opgeven vóór 6 oktober. 
Aanmeldingen het liefst per mail.
Voor klaverjas: naam, e-mail 
adres en telefoonnummer mel-
den. Voor bridge ook de naam 
van uw partner en de lijn, A of B.
Opgeven: loesduineveld@hot-
mail.com of 06-27072434. Na af-

loop van de bridge-en klaverjas-
drive komt de organisatie met 
een collecteschaal langs. De op-
brengsten zijn voor het onder-
houd van de kerk. (foto: aange-
leverd)Vrijwilligers gezocht

om taalles te geven
IJmuiden - Voor anderstalige 
vrouwen en mannen zoekt Stich-
ting Welzijn Velsen met spoed 
vrijwilligers die les/taalcoaching 
aan huis willen geven. Het gaat 
om één uur per week gedurende 
20 weken.  De vrijwilliger hoeft 
niet te beschikken over een on-

derwijsbevoegdheid. Mensen 
die het leuk lijkt om een anders-
talige te helpen bij het leren van 
de Nederlandse taal kunnen con-
tact opnemen met: Nurcan Arslan 
in Buurtcentrum de Spil, 0255-
510186/06-83132300 of mail ars-
lan@welzijnvelsen.nl.

Klaverjassen in Brulboei
IJmuiden - In Buurthuis de Brul-
boei start het klaverjassen weer. 
Elke dinsdagmiddag is deze ge-
zellige kaartmiddag die start om 
13.30 uur. Men wordt ontvan-
gen met een gratis kopje ko�  e of 

thee. Iedereen is welkom, ook als 
men eerst eens wil komen kijken. 
De kosten zijn 2,50 euro per keer. 
De start is op dinsdag 17 sep-
tember. Meer weten? Bel:0255-
510652.





Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 SEPTEMBER
Chau�eur Rolstoelbus Velserduin   vac.nr: 1901
Met bewoners van Velserduin rondrit maken of begeleiden bij uit-
stapjes.

Schoonmaakvrijwilliger voor Zee- en Havenmuseum 
   vac.nr: 1898
Ondersteunen van het schoonmaakteam op maandag- en donder-
dag ochtend.

Gastheren en Gastvrouwen voor Stichting Vier het Leven
   vac.nr: 1888
Begeleiden van mensen die niet gemakkelijk alleen op stap gaan 
naar voorstellingen en musea.

Overblijfmedewerkers voor de Brederode Daltonschool
   vac.nr: 1886
Begeleiden van leerlingen die tussen de middag op school blijven 
eten

Klusjes in en om huis voor Stichting Wonen Plus  vac.nr: 1887  
Door het doen van kleine klusjes er voor zorgen dat ouderen langer 
zelfstandig kunnen wonen

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Alzheimer week bij SWV
In de Wereld Azheimerweek zijn er bij Stichting Welzijn Velsen een 
aantal verschillende activiteiten. U kunt meedoen met een wandeling 
van Buurtsport, naar een informatiebijeenkomst in De Spil of naar de 
Wereld Alzheimerdag bij De Dwarsligger. Hieronder vindt u meer in-
formatie over deze activiteiten.

Wandelen tegen dementie
Buurtsport - Het klinkt te mooi 
om waar te zijn maar uit onder-
zoek blijkt dat een verkwikken-
de wandeling ideaal is om de 
hersenen te stimuleren. Probeer 
het gewoon, loop eens mee met 
een van de wandelgroepen (voor 
45+ers) in Velsen!
Maandag 16 september
10.00 - 12.00 De Spil (�inke wan-
deling)
10.00 - 10.45 Het Terras (rustig 
tempo)
09.30 - 10.30 De Stek (vitale ou-
deren)
Dinsdag 17 september
09.45 - 10.45 De Spil (iedereen, 
met natuurgids)
13.30 - 15.30 De Spil (aanmelden 
verplicht)
12.30 - 13.15 De Stek (via huisart-

senpraktijk)
Woensdag 18 september
10.00 - 12.00 uur De Dwarsligger 
(gevorderden)
Donderdag 19 september
09.45 - 10.45 De Spil (iedereen, 
met natuurgids)
10.00 - 12.00 De Hofstede (rede-
lijk tempo)
Vrijdag 20 september
09.00 - 10.00 Het Terras (pittig 
tempo, niet gratis)
Aanmelden:
In de Alzheimerweek (16 tot 20 
september) kunt u gratis mee-
wandelen, u moet zich voor de-
ze wandelingen wel van tevoren 
aanmelden. Bel of mail naar Ni-
cole Sheridan in Buurtcentrum 
de Spil tel: 0255-510186 of mail: 
buurtsport@welzijnvelsen.nl

Informatiebijeenkomst
De Spil - Op dinsdag 17 sep-
tember is er van 11.00 tot 12.00 
uur een informatiebijeenkomst 
over Alzheimer in Buurtcen-
trum de Spil. De bijeenkomst 

is voor iedereen die hier iets 
meer over wil weten, ook hier-
bij graag van tevoren even aan-
melden.
Meer weten? Bel 0255-510186.

Wereld Alzheimerdag 
Zeewijk
De Dwarsligger/Zeewijk - Jaar-
lijks staat het ‘haperende brein’ 
centraal tijdens Wereld Alzhei-
merdag. Het aantal ouderen met 
dementie neemt snel toe en veel 
ouderen wonen langer thuis. Hoe 
gaan we daarmee om? In het Se-
niorencentrum Zeewijk is ieder-
een welkom op donderdag 19 
september voor een informatie-
bijeenkomst over dementie die 
verzorgd wordt door Zorgba-
lans i.s.m. Stichting Welzijn Vel-
sen. ’s Middags wandelen we 
met bezoekers naar Kweek aan 
Zee. Kweek aan Zee ligt naast 

Buurtcentrum de Dwarsligger 
met moestuinbakken, planten, 
bloemen en een sportveldje. De 
groep krijgt een rondleiding en 
we sluiten deze dag af met thee 
en lekkers. De informatiebijeen-
komst duurt van 10.00 tot 13.00 
en is kosteloos voor alle wijkbe-
woners. U kunt zich aanmelden 
via bisschop@welzijnvelsen.nl 
of bij de bar in het Seniorencen-
trum. Wilt u meewandelen naar 
Kweek aan Zee dan moet u uiter-
lijk 13.30 uur verzamelen in het 
Seniorencentrum. U hoeft zich 
hiervoor niet aan te melden.

Filmavond voor vrouwen
De Brulboei - Buurthuis de Brulboei 
start een nieuw seizoen �lmavon-
den op woensdag 9 oktober met 
The wife. Een �lm over de vrouw 
die haar literaire ambities opzij zet 
voor de carrière van haar man en al 
die tijd zijn ontrouw negeert. Wan-

neer hij de Nobelprijs voor Litera-
tuur wint, neemt ze een ingrijpend 
besluit. Een prachtige �lm voor een 
mooi avondje uit. Kaarten à 3,00 eu-
ro zijn verkrijgbaar aan de zaal. De 
�lm begint om 20.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Burendag barbecue 
voor ouderen in Zeewijk
Zeewijk - Het Oranjefonds on-
dersteunt jaarlijks initiatieven die 
buren met elkaar verbinden. Kent 
u uw buren? Maakt u wel eens 
een praatje of drinkt u wel eens 
een kopje ko�e samen? En heeft 
u zo uw dagelijkse contacten? 
Voor veel mensen is dit niet ge-
woon meer in ons vaak drukke en 
hectische leven. We voelen ons 
niet altijd meer deel van een ge-
meenschap maar iedereen heeft 

behoefte om ergens bij te horen. 
Voor de ouderen in Zeewijk is er 
op zondag 29 september een ge-
zellige kleine barbecue in de tuin 
van Seniorencentrum Zeewijk. U 
mag met en zonder buurvrouw 
of buurman komen. De barbecue 
begint om 14.00 uur, drankjes zijn 
voor eigen rekening. U kunt zich 
aanmelden via bisschop@wel-
zijnvelsen.nl of bij de bar in het 
Seniorencentrum.

SWV ruim vertegen-
woordigd op welzijnsmarkt
Zaterdag 28 september is het zo-
ver en wordt voor de eerste keer de 
Markt Thuis in de Toekomst Velsen 
georganiseerd. De Markt biedt or-
ganisaties de mogelijkheid om Vel-
senaren te informeren en advise-
ren over de variatie en onvermoede 
mogelijkheden in het actuele aan-
bod van wonen, welzijn en zorg. De 
markt is een initiatief van gemeen-
te Velsen, samenwerkende oude-
renbonden, diverse maatschappelij-
ke organisaties en woningcorpora-
ties. Stichting Welzijn Velsen is één 

van deze organisaties en is dan ook 
ruim vertegenwoordigd met diverse 
informatie over onze activiteiten en 
diensten. Op de markt vindt u van 
Stichting welzijn Velsen: wijkcen-
tra activiteiten, wonenplus Velsen, 
Buurtbemiddeling, Buurtsport voor 
volwassenen, Buuv, felicitatie dienst, 
taal actief Velsen, en service centrum 
vrijwilligerswerk Velsen. De markt 
thuis in de toekomst is van 11.00 uur 
tot 16.00 uur in het Gemeentehuis. 
Ingang Plein 1945. Meer weten? Kijk 
op www.marktthuisindetoekomst.nl

Open dag op Boerenmarkt
Het Terras - Op zaterdag 14 sep-
tember staan wij wederom op de 
gezellige Santpoortse Boeren-
markt aan het Spekkenwegje 8 
met de Open dag van Dorpshuis 
het Terras. Bij onze kramen kunt u 
informatie krijgen over alle activi-
teiten die plaatsvinden in Het Ter-
ras. Een aantal medewerkers en 
docenten van onze activiteiten 
zijn ook aanwezig bij onze kraam, 
dus u kunt hen dan alles vragen 

over de activiteiten en cursussen. 
Daarnaast kunt u ook ons nieuwe 
programma-overzicht krijgen. Op 
deze dag is ook de kick-o� van 
ons nieuwe initiatief ‘De Talenten-
Tuin’. Hierover leest u meer elders 
op deze pagina. De Open dag 
op de Boerenmarkt is van 10.00 
tot 16.00 uur. Kom gezellig langs 
er is van alles te beleven op de-
ze markt! Meer weten? Bel 023-
3031228

IJmuiden wat 
vertel je me...
De Brulboei - ‘IJmuiden wat...!’ 
gooit de trossen weer los voor 
een nieuw seizoen op donder-
dag 26 september. We varen mee 
en maken kennis met het reilen 
en zeilen van de containercarri-
er ‘Shanghai Express’. In de pauze 
onze traditionele loterij en daar-
na zijn we getuige van goede 
en slechte tijden van de trawler-
man uit Schotland en Ierland. De 
eerste �lm begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 3,00 euro zijn verkrijg-
baar aan de balie van uw buurt-
huis en op de avond zelf ook aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

De Brulboei - Zondag 6 okto-
ber vanaf 10.00 is er een rommel-
markt in Buurthuis de Brulboei, 
entree is gratis.Wilt u een kraam 
huren? Deze kost 3,50 euro en u 
kunt de kraam op zaterdag 5 ok-
tober tussen 10.00 en12.00 uur 
inrichten. Graag opgeven vanaf 
heden, telefoon 0255-510652. 

Rommelmarkt

De gemeente Velsen vindt het be-
langrijk dat inwoners elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarom gaan 
‘Ontmoetingsreizigers’ de wijk 
in, in DE WEEK VAN DE ONTMOE-
TING van 23 tot 29 september. De 
‘Ontmoetingsreizigers’ zijn twee-
tallen die in gesprek gaan met 
u, als u dat wilt. Wat vindt u van 
‘ontmoeten’? Wat vindt u van de 
mogelijkheden in Velsen om an-
deren te ontmoeten? Wat wilt u? 
Wat kan volgens u anders? Deze 
‘ontmoetingsreizigers’ zijn buurt-
bewoners, leden van de parti-
cipatieraad, sociale wijkteams, 
ambtenaren, raadsleden, wet-
houders, jongerenwerkers, buurt-
huiswerkers, enz. De ‘Ontmoe-
tingsreizigers’ vindt u op straat, 
op de markten, in Buurtcentrum 
de Spil, Jongerencentrum de Koe, 
op de Welzijnsmarkt in het ge-
meentehuis, enz. De Week van de 
Ontmoeting is nu eerst in IJmui-
den-Noord, IJmuiden-Zuid en in 
Velserbroek. Volgend jaar komen 
andere wijken aan de beurt. 

Ontmoetings-
reizigers 
de wijk in

De Stek - Om uw creatieve talen-
ten te ontwikkelen of om gezellig 
samen creatief bezig te zijn start 
in Wijkcentrum de Stek in Velsen-
Noord op donderdag 10 oktober 
de Crea Bea’s. De club waarbij ie-
der zijn creatieve hobby mee-
neemt en gezamenlijk voeren zij 
hun hobby’s uit. Misschien kun-
nen de deelnemers van elkaar 
wat leren. Kaarten maken, dia-
mond painting, handwerken al-
les is mogelijk. U bent van harte 
welkom iedere donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten: 30 euro per seizoen of 1 eu-
ro per keer. Schuif gezellig aan in 
Wijkcentrum de Stek, info 0251-
226445.

Crea Bea’s

Het Terras - Een nieuw initiatief 
bij Dorpshuis Het Terras is de Ta-
lentenTuin. Er zijn veel mensen 
die iets goed kunnen en voldoe-
ning halen uit een bepaalde be-
zigheid. Je kan dit omschrijven 
als een ‘talent’. Talent kan van al-
les zijn, van haren knippen tot 
hondenoppas, koken, iemand ge-
zelschap houden, dingen repa-
reren of overhemden strijken, je 
kan het zo gek niet noemen. Wij 
willen deze mensen in Dorpshuis 
het Terras de gelegenheid bie-
den om hun talenten aan te bie-
den door middel van de Talenten-
Tuin. De TalentenTuin is er voor ie-
dereen, maar ook voor volwasse-
nen die niet meedoen aan de ar-
beidsmarkt waardoor het niet al-
tijd eenvoudig is om aansluiting 
te vinden bij de maatschappij en 
hun talenten te ontwikkelen. Tij-
dens de Open Dag (zie elders op 
de pagina) introduceren wij de 
eerste talent-aanbieders. Bij vol-
doende belangstelling willen wij 
dit initiatief op de 4e zaterdag-
middag van de maand vanaf ok-
tober, voortzetten in Dorpshuis 
het Terras. Heeft u ook een talent 
neem dan contact op met Janne-
ke Cluistra, tel: 023-3031228, of 
meld u aan bij de Open Dag.

De Talententuin

De Stek - Voor alle keuken prin-
sen en prinsessen in Velsen-
Noord start 26 september het kin-
derkoken in Wijkcentrum de Stek 
in Velsen-Noord weer. Samen ge-
zellig koken en bakken, de ene 
week zoet en de andere week har-
tig. 5 weken achter elkaar maak jij 
de heerlijkste gerechten of bak-
sels. En het leuke is dat je het eten 
wat jij zelf hebt gemaakt  mee 
naar huis mag nemen. Ga jij thuis 
iedereen  met jouw kookkunsten 
verassen? De kookcursus bestaat  
uit 5 lessen en kost 20 euro. De 
cursus  is voor kinderen uit groep 
5 t/m 8. Startdatum is donderdag 
26 september van 15.00 tot 17.00 
uur. Aanmelden voor 19 septem-
ber bij Wijkcentrum de Stek. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Crea koken 
voor kinderen

De Stek - Vind u de zondag soms 
ook zo lang duren? Of vind u het 
gewoon gezellig om gezamen-
lijk te lunchen? Kom dan naar 
de maandelijkse zondaglunch in 
Wijkcentrum de Stek. Iedere éér-
ste zondag van de maand zullen 
onze vrijwilligers u gaan verassen 
met een andere  lunch. De eer-
ste lunch vind plaats op 6 okto-
ber in Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord. Aanmelden kan tot 
de woensdag vóór de lunch. De 
lunch kost 5 euro en is van 12.00 
tot 13.00 uur. Voor informatie of 
aanmelden: 0251-226445

Maandelijkse 
zondaglunch

De Brulboei - Het ZondagMiddag-
Podium brengt u weer een nieuw 
seizoen met een aantal prachti-
ge voorstellingen. Om te begin-
nen komt Het Amsterdams Volks-
koor op zondag 13 oktober voor u 
optreden in Buurthuis de Brulboei 
in IJmuiden. Heerlijke meezingers, 
prachtige luisterliedjes en leuke 
acts passeren de revue tijdens de 
voorstelling. Het koor is ontstaan 
door een groep ras-Amsterdam-
mers met een grote liefde voor het 
Amsterdams/Jordanese lied. Het 
koor staat onder muzikale leiding 
van accordeonist Piet Schmidt. Het 
belooft een heel gezellige middag 
te worden! Het optreden begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is 
de zaal open. Kaarten à 5,00 euro 
zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-lo-
caties en ook aan de zaal.

Amsterdams 
Volkskoor
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G-Disco
Regio - Vrijdag 13 september is 
er in Discovery in Castricum een 
G-disco (disco voor mensen met 
een beperking). Het thema is 
glitter en glamour. Deze avond 
wordt er gedraaid door DJ Myt-
rem (foto boven) en DJ Dylan (fo-
to onder). De entree is 4 euro, in-
clusief 2 consumptiemunten. Ook 
op 11 oktober, 8 november en 13 
december staan er G-disco’s ge-
pland. (foto’s: aangeleverd)

Telstar onderuit tegen SC Cambuur
Velsen - Het geluk zat Telstar 
afgelopen zaterdag niet mee 
in de thuiswedstrijd tegen SC 
Cambuur. Na 90 minuten stond 
de uitslag 0-2 op het scorebord.

De wedstrijd is net onderweg als 
Telstar goed weg komt. Robin 
Maulun neemt een vrije trap. De 
bal wordt door een aantal Friezen 
op een haar na gemist. De ploeg 
van trainer/coach Henk de Jong 
is in de beginfase dan wel het 
meeste aan de bal maar creëert 
weinig. In de 21e minuut wordt 
een schot van Sven van Doorm 
onbedoeld van richting veran-
derd. Uit de hoekschop kopt Be-
naissa Benamar de bal over. Zes-
tig tellen later zet David Sam-
bissa de bal voor. De kopbal van 
Giovanni Korte eindigt op de 
paal. Twee minuten verder neemt 
Robin Maulun weer een vrije trap. 
Senne Lynen keert op de doel-
lijn het schot van Mees Hoede-
makers. In de rebound is Jamie 
Jacobs wel succesvol: 0-1. Telstar 
komt wat beter in de wedstrijd 
maar kansen worden niet gecre-
eerd. In de 30e minuut wordt Cal-
vin Mac-Intosch geen strobreed 

in de weg gelegd. Via hem en 
Robert Mühren komt uiteinde-
lijk Jamie Jacobs aan de bal. Uit 
zijn lage voorzet schiet Benaissa 
Benamar de bal bijna in zijn ei-
gen doel. Eén minuut later is een 
communicatiefout de oorzaak 
dat Robert Mühren vrije door-
gang krijgt. De Volendammer 
stift de bal over het doel van An-
thony Swolfs. In de 35e minuut 
lijkt Anthony Berenstein te sco-
ren. Met een geweldige re�ex 
voorkomt Sonny Stevens de ge-
lijkmaker. Vlak voor rust voorko-
men Frank Korpershoek en An-
thony Swolfs in eendrachtige sa-
menwerking dat Robert Mühren 
de score naar 0-2 tilt.

Na rust gebeurt er weinig. SC 
Cambuur leunt achterover en 
wacht af. Pas na de dubbele wis-
sel laat Telstar van zich horen. Uit 
een lage voorzet van Reda Khar-
chouch, en het handige over-
stapje van Glynor Plet schiet Tuur 
Houben de bal in. Ook nu komt 
Sonny Stevens als winnaar uit de 
strijd. Vier minuten verder legt 
Senne Lynen de bal prima terug 
op Anass Najah. Hij mikt te hoog. 

In de 78e minuut kopt Frank Kor-
pershoek de bal uit een corner 
op het Leeuwarder doel. Op de 
doellijn staat Ragnar Oratman-
goen en werkt het leer weg. Nog 
geen minuut verder speelt Char-
lie Gilmour het leder naar Glynor 
Plet. Hij legt de bal panklaar neer 
voor Senne Lynen. Zijn ziedende 
schot verdwijnt net naast de paal. 
In de 85e minuut gooit SC Cam-
buur de wedstrijd de�nitief in het 
slot. Invaller Alex Bangura rondt 
het voorbereidende werk van 
Stanley Akoy doeltre�end af: 0-2. 
Telstar probeert in de resteren-
de speeltijd het tij te keren. Ech-
ter het geluk zit niet mee. (Tekst: 
Marja Korbee, foto: 1963-pictu-
res.nl)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Re-
douan El Yaakoubi, 6. Frank Kor-
pershoek, 8. Senne Lynen, 9. Re-
da Kharchouch (83e min. 19. Ri-
chelor Sprangers), 11. Anthony 
Berenstein, 14. Marcus McGua-
ne (60e min. 29. Glynor Plet), 17. 
Sven van Doorm (60e min. 30. 
Tuur Houben), 18. Benaissa Bena-
mar en 21. Anass Najah.

Alzheimer 
Trefpunt
Velserbroek - Op maandag 16 
september is het volgende Alz-
heimer Trefpunt in Velsen. Het 
onderwerp is:  ‘verschillende vor-
men van dementie’. Dementie is 
het gevolg van schade in de her-
senen. Deze schade wordt ver-
oorzaakt door hersenziekten, die 
van elkaar verschillen in ziekte-
verschijnselen en beloop. Als de-
mentie is vastgesteld, is het be-
langrijk te achterhalen welke 
ziekte de oorzaak is; de moge-
lijkheden voor behandeling en 
begeleiding verschillen per aan-
doening. De oorzaak en het ge-
drag kunnen dus heel verschil-
lend zijn. Maar welke weg moet 
je bewandelen voor de diagno-
se? En op welke manier wordt 
deze vastgesteld? Gesprekslei-
der Mick Flieringa gaat over dit 
onderwerp uitgebreid in ge-
sprek met Teije Hooghiemstra, 
specialist ouderengeneeskun-
de (niet praktiserend). Tijdens de 
avond is er volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Het 
Alzheimer Trefpunt is in Wijkcen-
trum de Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227, 1991 PT Velserbroek. 
De ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en eindigt rond 21.00 uur. Ie-
dereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en 
professionals. Het belooft een 
bijzondere avond te worden. 
De toegang is laagdrempelig en 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Muntenclub
in Het Terras
Santpoort-Noord - Het is weer 
september en ook de Munten-
club begint weer. Op maandag 
16 september houdt men een 
bijeenkomst met een veiling en 
natuurlijk een verloting. Op de-
ze avond geven de jongste le-
den van de Muntenclub uit-
leg over digitale oplossingen, 
die kunnen worden gebruikt 
bij het verzamelen en ordenen 
van verzamelingen, en als het 
internet meezit natuurlijk een 
kleine demonstratie. De loca-
tie van de bijeenkomst is in Het 
terras, Dinkgrevelaan 17, Sant-
poort-Noord. Vanaf 19.00 uur 
kan men hier terecht, er is vol-
doende parkeergelegenheid 
en iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over de Mun-
tenclub? Bel S. Wagner op 06-
26404240.

Gemeente wil vergroenen:
Bijna honderd
plekken zijn te grijs
Velsen - Op bijna honderd loca-
ties in de gemeente mag, wat de 
inwoners betreft, wel wat groen 
komen. In het afgelopen voorjaar 
peilde de gemeente Velsen de 
meningen van de inwoners over 
het thema ‘van grijs naar groen’ 
en dat leverde heel wat reacties 
op. De komende drie jaar wordt 
een aantal van de aangedragen 
suggesties uitgevoerd.

Niet op alle plaatsen is het moge-
lijk om het grijs van de straatste-
nen of stoeptegels (deels) te ver-
vangen door groen. In veel geval-
len biedt de ondergrond, door de 
aanwezigheid van kabels en lei-
dingen, niet voldoende mogelijk-
heden om struiken of bomen aan 
te planten zonder dat dit gevol-
gen zou hebben. Toch zet de ge-
meente in op een zo groen mo-
gelijke gemeente, waarmee hit-
testress en wateroverlast zo veel 
mogelijk moeten worden voorko-
men. Veel tegels en weinig groen 
maken dat met name IJmuiden-
Noord en Velsen-Noord last heb-
ben van deze klimaatverschijnse-
len. Groen zorgt bovendien voor 
een prettige leefomgeving. Geen 
groen daarentegen zorgt voor 

een negatief beeld. Een bewo-
ners gebruikt zelfs de term ‘naar-
geestig’ wanneer het gaat over 
de situatie in de Grahamstraat in 
IJmuiden, waar zwerfvuil rond-
slingert en auto’s vaak met vier 
wielen op het trottoir geparkeerd 
staan. De gemeente heeft laten 
uitzoeken of hier bomen kun-
nen worden geplaatst en dit blijkt 
het geval te zijn. Een bewoner uit 
Velsen-Noord vraagt aandacht 
voor de Wijkerstraatweg, waar 
voorheen kastanjebomen ston-
den: ,,Ik mis ze nog elke dag, het 
maakte de straat prachtig.’’ Ook 
voor deze locatie bekijkt de ge-
meente welke mogelijkheden er 
zijn, daarbij heeft het de voorkeur 
om de gehele straat als één pro-
ject op te pakken. In totaal heb-
ben 68 bewoners een of meer 
suggesties aangedragen. Inmid-
dels is een lijst opgesteld waarin 
staat welke locaties de gemeen-
te de komende drie jaar wil ver-
groenen. In 2019 zijn dat zes lo-
caties, waaronder de kruisingen 
Van Rijswijkstraat/Duinvlietstraat 
en Frans Naereboutstraat/Tromp-
straat. In 2020 en 2021 krijgen 
nog eens tien straten een groen 
uiterlijk.

OIG-IHD zoekt vrijwilligers
Velsen - De stichting OIG-IHD 
vervoert ouderen en gehandi-
capten en organiseert daarvoor 
ook diverse  activiteiten. Dat alles 
wordt bekostigd uit de inzame-
ling van gebruikte kleding door 
middel van de bekende onder-
grondse en bovengrondse con-
tainers.
Voor deze kledinginzameling 
zoekt OIG-IHD vrijwilligers die 
een ochtend in de week willen 

meehelpen om met de vrachtwa-
gen de kleding op te halen.
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden op: info@oig-ihd.nl , 
via de centrale post op telefoon 
0255-515133 tussen 9 en 12 uur 
of langskomen dinsdagmorgen 
in gebouw De Abeel, op de Abe-
lenstraat 1. De stichting neemt 
daarna contact met de aanmel-
ders op voor nadere afstemming. 
(foto: aangeleverd)

fie e e 
door Spaarnwoude
Velsen-Zuid/Spaarndam - Maak 
kennis met Grote Klaas, Mooie 
Nel en Dappere Hansje. Het land-
schap als geschiedenisboek, 
dwars door het veenweidegebied 
Spaarnwoude. Beleef het tijdens 
een afwisselende �etstocht die 
IVN Zuid-Kennemerland op zon-
dag 15 september van 13.00 tot 
14.30 organiseert door het veen-
weidegebied Spaarnwoude met 
veel aandacht voor de rijke histo-
rie van dit gebied.

Spaarnwoude staat bekend om 
haar mooie Hollandse polders 
met monumentale boerderijen 
en molens. Goed te zien is hoe 
het landschap in de loop der eeu-
wen is veranderd.
Ruim 5000 jaar geleden lag de 
kustlijn van Nederland bij het hui-
dige dorpje Spaarnwoude, waar 
het karakteristieke kerkje op een 
oude duintop ligt. Landinwaarts 
was een enorm waddengebied, 
dat later in een moerasgebied 
veranderde waarin een veenlaag 
ontstond.

Veel van die oude landschaps-
kenmerken zijn nog te vinden, 
evenals sporen van de strijd te-
gen het water van bewoners uit 
die tijd.
De �etstocht voert langs monu-
menten en oude veenrivieren zo-
als De Liede en het Spaarne, waar 
de oer-Hollandse strijd tegen het 
water nog goed zichtbaar is. We 
besteden natuurlijk ruim aan-
dacht aan de weidevogels en de 
�ora en fauna van het weideland-
schap.
Het is raadzaam stevige schoe-
nen te dragen en een verrekijker 
mee te nemen. Kinderen vanaf 12 
jaar zijn welkom.

Verzamelen op de Spaarndam-
merdijk bij het standbeeld van 
Hansje Brinkers in Spaarndam.
Bij voorkeur aanmelden via 
j.eij�erts@live.nl of bij Jannie Eijf-
ferts op 06-24178657. Deelname 
is gratis.
Meer informatie over IVN en haar 
activiteiten is te vinden op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Muziekvoorstelling ‘De Hoofdpersoon’ 
en het Koetshuistrio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Musici van het Resi-
dentie Orkest en een jazz-zangeres 
spelen op vrijdag 13 september om 
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje de try-
out van hun muziekvoorstelling ‘De 
Hoofdpersoon’. Muziek op het snij-
vlak van klassiek, pop en jazz om-
lijsten �loso�sche en poëtische tek-
sten. Vier professionele en veelzijdi-
ge musici, belichten de verschillen-
de kanten van emoties. ‘De Hoofd-
persoon’ is een theatraal concert in 
een verhaal. 
De muziekgroep Revolve bestaat uit 
Justyna Brie�es (viool), Natasza Ku-
rek (stem), Petra Wolters (piano, fa-
got, �uit, duduk) en Roelof Meijer ( 
contrabas, gitaar, basgitaar, ukelele, 
mandoline.) Oprichter van Revolve 
is Roelof Meijer, contrabassist bij het 
Residentie Orkest en docent aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Liefhebbers van klassiek, jazz, 
pop en wereldmuziek komen ruim 
aan hun trekken, maar ook mensen 
met interesse in poëzie en literatuur.
Zondag 15 september om 15.00 uur 

is Het Koetshuistrio (foto) in ‘t Mos-
terdzaadje te gast. De musici zijn 
Froukje Wiebenga - �uit, Frank Goos-
sens - altviool en Wim Voogd - piano. 
Het programma met duidelijk Fran-
se kenmerken bestaat uit werken 
van Gaubert, Huybrechts, Clement, 
Debussy, Ravel, Loivet, Messiaen 
en Duru�é. De stukken zijn gedra-
peerd rond een nieuw stuk van Do-
miny Clement die het speciaal voor 
het Koetshuistrio componeerde. Het 
ene muziekstuk komt uit het ande-

re voort. Soms door een overeen-
komst, soms juist door een tegen-
stelling. In alle muziekstukken is er 
sprake van een zekere ruimtelijkheid 
en vervoering die mogelijk een spi-
rituele ervaring oproepen. Dromen, 
geuren en herinneringen. ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord, 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook: www.mos-
terdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Huldiging kampioenen LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - Onder het 
motto ‘beter laat dan nooit’ heeft 
bij Tennisvereniging Groeneveen 
op 8 september toch nog een ver-
late huldiging plaatsgevonden 
van de kampioenen van de voor-
jaarscompetitie 2019. Maar liefst 
11 van de 13 deelnemende teams 
werden kampioen. 
De Technische Commissie kon 
zich niet herinneren dat er ooit 
zoveel kampioenen waren in 
een competitie. Vijf heren-dub-
belteams op vrijdag, zaterdag en 
zondag en let op, zeven dames-

dubbelteams op dinsdag, don-
derdag, vrijdagavond, zaterdag 

en zondag. Pro�ciat aan allen! (fo-
to: aangeleverd)
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12 SEPTEMBER
Gieteling Open Gemengd tot en 
met zondag 22 september op 
Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord. Zie ook www.tennisclub-
degieteling.nl.

Informatiebijeenkomst ‘Stoppen 
met roken’ in het restaurant (2e 
etage) van het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. Van 19.30 
(zaal open 19.15 uur) tot 21.00 
uur. Toegang gratis, graag aan-
melden via het aanmeldingsfor-
mulier op www.rkz.nl

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

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

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

13 SEPTEMBER
Bibliotheek IJmuiden: Boekstart-
pret van 10.00 tot 10.45 uur. Van 
10.00 tot 12.00 uur Praathuis. 

Buitenplaats Beeckestijn: huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

Bibliotheek Velserbroek: Bricks 
Challenge Velserbroek van 15.00 
tot 16.30 uur. (foto: aangeleverd)

Feestelijke opening De Hypothe-
ker IJmuiden, Marktplein 40A. 
Van 17.00 tot 19.00 uur.

G-Disco bij Discovery in Castri-
cum, met DJ Mytrem (foto) en DJ 
Dylan. (foto: aangeleverd)

Muziektheater door Revolve ‘De 
Hoofdpersoon’ in ‘t Mosterdzaad-

je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem.

14 SEPTEMBER
Open Monumentendag. Zie ook 
www.openmonumentendag.
nl en de gemeentepagina deze 
week in deze krant.

Open dag Het Terras op de Sant-
poortse Boerenmarkt, Spekken-
wegje 8 in Santpoort-Noord. Van 
10.00 tot 16.00 uur.

Open Monumentendag. Buiten-
plaats Beeckestijn: huis open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 eu-
ro per persoon.

Theatrale rondgang door de Bos-
beekschool aan de Burgemees-
ter Enschedélaan 6 in Santpoort-
Noord. Deze rondgang wordt ver-
zorgd in het kader van het 150-ja-
rig bestaan van de school. Er zijn 
drie vertrekmomenten: 11.30 uur, 
12.00 uur en 13.30 uur. Ook een 
reünie voor oud-leerlingen van 
11.00 tot 16.00 uur.

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

Repair Café in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot 
16.30 uur.

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

De natuur als apotheek. Samen 
met herborist Corina Busman een 
workshop volgen hoe je je weer-
stand kan verhogen met behulp 
van de natuur. De wandeling 
start om 14.00 uur in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zie ook 
www.nm.nl/gezond. (foto: aange-
leverd)

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem.

15 SEPTEMBER
Open Monumentendag. Zie ook 
www.openmonumentendag.nl

Collecte Nierstichting tot en met 
21 september.

Lezing door Anne-Marie Wegh in 
De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

▲

Kinderexcursie ‘op ontdekkings-
tocht door het uilenbos’. Verza-
melen om 12.00 uur bij receptie 
Boerderij Zorgvrij, Genieweg 50 
Velsen-Zuid. (foto: aangeleverd)

Op avontuur in de duinen met 
Bosw8er voor kinderen vanaf 5 
jaar. Georganiseerd door #BRAK  
IJmuiden. Aanmelden: www.bra-
kijmuiden.nl.

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

Hank Valley treedt op in het Seni-
orencentrum Zeewijk. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Zaal open vanaf 
13.00 uur.

IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert een �etsexcursie door 
Spaarnwoude. Verzamelen om 
13.00 uur op de Spaarndammer-
dijk bij het standbeeld van Hans-
je Brinkers in Spaarndam. Deel-
name gratis. Excursie duurt tot 
14.30 uur.

Angels in De Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis, collecte bij 
de uitgang.

Het Koetshuis Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Stadsschouwburg Velsen: Woiski 
vs Woiski door Orkater. Aanvang 
15.30 uur. (foto: So�e Knij�)

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

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

Bibliotheek IJmuiden: Cursus Klik 
& Tik. Van 10.30 tot 12.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Muntenclub in Het Terras, Dink-

grevelaan 17 Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur.

Alzheimer Trefpunt met als on-
derwerp ‘verschillende vormen 
van dementie’. Wijkcentrum de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 
Velserbroek. Ontvangst vanaf 
19.00 uur, eindigt rond 21.00 uur.

17 SEPTEMBER

Budget-kookcursus in Wijkcen-
trum De Stek in Velsen-Noord. 
Van 09.00 tot 11.00 uur. Deelna-
me is kosteloos. Aanmelden kan 
via Judith de Ruyter, deruyter@
welzijnvelsen.nl. (foto is van de 
budgetkookworkshop voor jon-
geren afgelopen jaar)

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

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

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Bibliotheek IJmuiden: Praat-
huis van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
14.00 tot 16.00 uur Taalspreek-
uur. (foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over alz-
heimer in De Spil in IJmuiden. 
Van 11.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Puzzel- en spelletjesruilbeurs 
in De Spil, Frans Halsstraat 29 
IJmuiden. Van 10.30 tot 11.30 
uur.

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

Informatiemiddag voor senio-
ren over rouw, verlies en nala-
tenschap in de parochiezaal bij 
de Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg 113 in Driehuis. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open 13.30 
uur. Einde circa 16.00 uur.

Bibliotheek Velserbroek: Voor-
leesfeest. Van 14.30 tot 15.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Sliptong eten bij Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 18.00 uur. Inschrijven 
aan de bar.

Bibliotheek IJmuiden: Van 19.00 
tot 21.00 uur Craft Café. (foto: 
aangeleverd)

19 SEPTEMBER
Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 

16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Bibliotheek IJmuiden: Cursus 
‘Hoe en wat met android tablet/
smartphone. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Taalspreekuur van 10.00 tot 
12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem.

Stadsschouwburg Velsen: De Alex 
Klaaseen Revue - Showponies 2. 
Aanvang 20.15 uur. (foto: Mark 
Engelen) 

Rob Christiaans 
Koninklijk onderscheiden
IJmuiden - Vorige week dinsdagavond was het feest in de brandweer-
post in de Eenhoornstraat in IJmuiden. Burgemeester Frank Dales 
kwam op bezoek om Rob Christiaans in het zonnetje te zetten. De 
brandweerman kreeg een koninklijke onderscheiding opgespeld. Het 
verhaal over die onderscheiding stond vorige week al in de Jutter en 
de Hofgeest, maar de foto kwam helaas pas binnen op onze redactie 
toen de kranten al bij de drukker lagen. Daarom alsnog de foto bij dit 
verhaal. De editie van vorige week gemist? Op www.jutter.nl is de di-
gitale versie van de kranten nog in te zien. (foto: aangeleverd door Vei-
ligheidsregio Kennemerland)

VV IJmuiden fris en fruitig
Velsen-Zuid - Met de doorstroming 
van 13 spelers vanuit de JO-19 waar 
de club trots op kan zijn en de komst 
van 4 andere spelers zal de selectie 
van VV IJmuiden er dit jaar anders 
uit zien. Door het stoppen van 15 
selectiespelers is er genoeg ruimte 
voor de talenten om door te ontwik-
kelen. De 15 gestopte selectie spe-
lers zullen voornamelijk het nieu-
we IJmuiden 4 gaan vormen. Ook 
zijn er twee nieuwe trainers: Tom Ja-
cobs en Robin Ernst. De groep is gre-
tig en jong.
Zoals het ernaar uitziet zal de groep 
moeten gaan meedoen om de prij-
zen in hun competitie. De beker-
wedstrijden zijn ze in ieder geval 
goed begonnen. Voor het eerste 
was er winst tegen Haarlem/Kenner-

meland en Westzaan, respectievelijk 
7-2 en 3-1 en het tweede speelde 
2-2 en 3-1. Voor allebei een goede 
basis om een ronde verder te gaan. 
De competitie zal op 21 september 
van start gaan. Voor het eerste staat 
dan de uitwedstrijd tegen HYS op 
het programma. Zaterdag zullen de 
mannen tegen Alcmaria/Victrix uit-
komen om 14.30 uur in Alkmaar. De 
rest van de club is ook weer in trai-
ning op de groene grasvelden van 
Schoonenberg. Met 28 jeugdteams 
en 12 seniorenteams zal het ook dit 
jaar druk en gezellig gaan worden 
op en langs de velden. De club heeft 
zin in de start van de competitie en 
hoopt op een mooi jaar voor ieder-
een, zowel de voetballers als de sup-
porters van VV IJmuiden.
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Samen van Grijs naar Groen
Velsen - In het opwarmende kli-
maat kampen scholen regelma-
tig met te warme leslokalen en 
onder water gelopen school-
pleinen. Hoe scholen dit tegen 
kunnen gaan met maatrege-
len zoals een groen dak is vaak 
nog een uitdaging, ook in de 
gemeente Velsen. In zo’n warm 
leslokaal van het Tender Colle-
ge in IJmuiden brainstormden 
docenten vorige week maan-
dag over de vergroeningsmo-
gelijkheden. 

Het Tender college is een pilot 
school binnen het project ‘Van 
Grijs naar Groen’ van het Pieter 
Vermeulen museum/Brak! in sa-
menwerking met de Universiteit 

Leiden. Komende maanden gaan 
zij de vergroeningsmogelijkhe-
den verder onderzoeken en door-
voeren met leerlingen en relevan-

te partners zoals het Hoogheem-
raadschap Rijnland. Na het ver-
groenen van de school zullen de 
leerlingen onderzoeken wat de 
voordelen zijn voor biodiversiteit, 
temperatuur en waterberging 
met behulp van ‘citizen science’. 
Uiteindelijk zal er een toolkit wor-
den samengesteld met handva-
ten voor andere scholen die aan 
de slag willen met het vergroe-
nen van hun leefomgeving. 
De ideeën van de docenten en 
leerlingen zullen in oktober ver-
der worden uitgewerkt tijdens de 
kick-o� bijeenkomst. Interesse in 
deze bijeenkomst of het project, 
laat het dan weten aan Emma.
vandersteen@pieter-vermeulen-
museum.nl. (foto: aangeleverd)

Wereld Alzheimer Dag 2019
in teken van ‘Samen bewegen’
Regio - ‘Samen bewegen’ is dit 
jaar het thema van Wereld Alz-
heimer Dag. Het is de dag waarop 
wereldwijd aandacht wordt ge-
vraagd voor dementie, een ziek-
te die grote impact heeft op het 
leven van veel mensen. Zoals ge-
bruikelijk wordt deze dag gevierd 
op zaterdag 21 september, alhoe-
wel er ook in de week ervoor of 
erna activiteiten plaatsvinden.
Een aantal activiteiten op deze 
dag zal in het teken van ‘bewe-
gen’ staan, in verband met het 
thema. ,,Bewegen kan de kwali-
teit van leven van mensen met 
dementie vergroten. Bovendien 
is het niet alleen gezond, maar 

ook leuk om samen te doen. Bij-
voorbeeld met mantelzorgers of 
andere mensen uit de omgeving’’, 
zegt Gerjoke Wilmink, directeur 
van Alzheimer Nederland. 
In dat kader organiseert de Ke-
ten dementie van de regio Mid-
den-Kennemerland de Wereld 
Alzheimer Week van maandag 16 
tot en met vrijdag 20 september. 
In deze week verzorgen de zorg- 
en welzijnsorganisaties van de 
5 gemeenten (Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen) veel activiteiten voor men-
sen met dementie, hun naasten 
en eenieder die geïnteresseerd is. 
Met als doel iedereen waardevol-

le momenten te bezorgen.
Er is ook dit jaar weer een mooi en 
gevarieerd programma. Men kan 
bijvoorbeeld meedoen met diver-
se wandelingen, koorzang, koers-
bal en shake�etsen. Maar belang-
stellenden kunnen ook luisteren 
naar lezingen over dementie en 
de boekpresentatie “alle ouderen 
naar buiten”. 
Een overzicht van alle activiteiten 
is te vinden op de website van 
de afdeling Midden-Kennemer-
land van Alzheimer Nederland: 
www.alzheimer-nederland.nl/re-
gios/midden-kennemerland. (fo-
to: aangeleverd)

Nijntje als vertelvoorstelling
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Speciaal voor de aller-
kleinste theaterbezoekertjes pro-
grammeert de Stadsschouwburg 
Velsen op een aantal zondagen 
mini-vertelvoorstellingen in haar 
theaterfoyer. 
Juist in die minder formele set-
ting, waarbij de 2+bezoekers er 
letterlijk en �guurlijk met hun 
neus bovenop zitten, komen die 
voorstellingen extra goed tot hun 
recht en kunnen de theaterbe-
zoekertjes van 2+ nóg meer mee-
leven en meedoen. 
Op zondag 22 september staat 
in de theaterfoyer de muzikale 

vertelvoorstelling  ‘Nijntje op de 
�ets’ geprogrammeerd. Vorig sei-
zoen trok de kinderhit al volle za-
len. Actrice Marianne van Hou-
ten kruipt in de huid van het we-
reldberoemde konijntje en neemt 
met liedjes en een tekeningen-
decor van Dick Bruna de kinde-
ren op de �ets mee langs de boer-
derij, de speeltuin en naar Opa en 
Oma Pluis. 

De voorstellingen zijn om half 
tien en elf uur en een kaartje 
kost 10 euro. (foto: Willem Scha-
lekamp)

Historisch spektakelstuk Willem van 
Oranje extra geboekt in Stadsschouwburg
Velsen - Theatergroep Noma-
de specialiseerde zich in locatie-
theater. En dan vooral in histo-
rische spektakelstukken die bij 
voorkeur op passende, onge-
wone speelplekken worden ver-
toond. Voor de nieuwe produc-
tie Willem van Oranje koos regis-
seur/hoofdrolspeler Ab Gietelink 
de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Maar de weersom-
standigheden zaten niet mee. 
Een aantal van de geplande voor-
stellingen moest vanwege regen 
en wind worden afgelast. Daaron-
der ook de landelijke première. In 
overleg met de Stadsschouwburg 
Velsen, een van Nomade’s vaste 
presentatiepartners, krijgen de 
teleurgestelde bezoekers van de 
afgelaste voorstellingen een her-

kansing. Op donderdag 26 sep-
tember staat het historische epos 
rond de Vader des Vaderlands op-
nieuw op Velsense bodem, maar 
dan (zonder regen en wind) in de 
Velsense schouwburg. En daar is 
genoeg zaalcapaciteit zodat ook 
nieuwe bezoekers zich nog kun-
nen melden. 
In Willem van Oranje voert No-
made, met een lichte eigentijdse 
swing,  het leven van Willem van 
Oranje ten tonele. Alle dramatis-
he gebeurtenissen trekken voor-
bij: vanaf de ‘Hollandsche op-
stand’, het beleg van Haarlem en 
de abdicatie van Keizer Karel V tot 
aan de moord op het Delfste Prin-
senhof. 
de voorstelling begint om half ne-
gen en een kaartje kost € 24,50. 

(foto aangeleverd via Ab Giete-
ling)

Citymarketingcafé .IJmuiden
over recreatie in Velsen
Velsen - Citymarketing .IJmui-
den wil bezoekers, bewoners 
en bedrijven met elkaar ver-
binden en organiseert daarom 
meerdere keren per jaar een 
citymarketingcafé in het kerk-
je aan de Helmstraat. Daarbij 
staat elke keer een ander the-
ma centraal. 

Het citymarketingcafé op donder-
dag 10 oktober staat in het teken 
van recreatie in Velsen. Wat doet 
u als inwoner in uw vrije tijd? Fiet-
sen, wandelen of misschien wel 
windsurfen? Welke kansen ziet u 
als ondernemer? In de gemeen-
te Velsen zijn volop recreatiemo-
gelijkheden, maar waar bent u nu 
echt trots op? Over deze en an-
dere vragen gaan Citymarketing 
.IJmuiden en de gemeente Velsen 
graag met u in gesprek!

De aftrap van het citymarketing-
café wordt verricht door bos-
wachter Theo Brouwer van Recre-
atie Noord-Holland (foto). Hij ver-
telt over de vele recreatiemoge-
lijkheden in Spaarnwoude en de 

andere delen van Velsen, zoals 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, de buitenplaatsen en het 
IJmuiderstrand. Theo is naast bos-
wachter en toezichthouder ook 
actief op het gebied van educatie.

Het citymarketingcafé duurt van 
17.00 tot 19.00 uur en heeft een 

informeel karakter. Aanmelden 
kan via citymarketeer@ijmuiden.
nl. De toegang is gratis. De be-
langrijkste uitkomsten worden 
door de gemeente Velsen ge-
bruikt voor het Economisch Pro-
gramma voor de komende jaren, 
waaraan momenteel hard wordt 
gewerkt. (foto: aangeleverd)

Velsen laat punten aan SJC
Driehuis - Ook zondag had Vel-
sen een wedstrijd tegen een team 
dat vorig seizoen uit de derde divi-
sie is gedegradeerd: SJC uit Noord-
wijk. Trainer Florian Wolf kent Vel-
sen van zijn periode bij Legmeer-
vogels en FC Uitgeest en vindt het 
een stugge en moeilijk te bespelen 
ploeg. Als Velsen het niveau van 
vorige week zou kunnen vasthou-
den behoorde ook nu een resul-
taat tot de mogelijkheden.
Het eerste gevaar kwam van de 
thuisploeg. Na een gevaarlijke aan-
val over rechts bleek Yorinn Al-
bers paraat op de inzet van Der-
rin Wijdenbosch. Aan de ande-
re kant stelde Daniël Zuiverloon 
doelman Bjorn Haggerty op de 
proef. SJC liet er geen (kunst)gras 
over groeien en produceerde vier 
hoekschoppen op rij. Uit de laat-
ste schoot Wijdenbosch net naast. 
Meteen daarna had Velsen zo-
maar op voorsprong kunnen ko-
men. Een voorzet van Marc Kloos-
terboer bereikte de inkomende Se-
bastiaan Scholten maar de zuiver-
heid ontbrak. Halverwege de eer-
ste helft noteerden wij een prachti-
ge bal van Patrick Castricum op An-
gelo Beck. Vrij voor Bjorn Haggerty 
eindigde de bal in de handen van 
de doelman. Jammer, zoveel kan-
sen krijg je niet op dit niveau. Zo’n 
bal moet er gewoon in. In de der-
tigste minuut was het raak voor 
SJC. Stef van der Zalm verschalkte 
Yorinn Albers in de korte hoek.1-0. 
Daarna kreeg Velsen nog twee mo-
gelijkheden. Eerst was het Patrick 

Castricum die zijn schot over zag 
gaan, een kunstje dat even later 
herhaald werd door Marc Kloos-
terboer na een voorzet van Basti-
aan Scholten. Velsen had het ver-
der best moeilijk want SJC gaf wei-
nig ruimte weg. 

Na rust hetzelfde verhaal. Meer bal-
bezit voor de mannen uit Noord-
wijk en dat leverde ook diverse ha-
chelijke momenten op. Vooral de 
voorwaartsen van SJC waren drei-
gend en werden constant via snel-
le combinaties aan het werk gezet. 
Een pass van Marc Kloosterboer 
op Patrick Castricum namens Vel-

sen was gevaarlijk, maar doelman 
Bjorn Haggerty kon onheil voorko-
men. Velsen probeerde waar het 
kon tot aanvallen te komen, maar 
SJC liet weinig toe. Soms met ste-
vig spel wisten ze de aanvallen van 
Velsen te ontregelen. Toch was Ze-
no van Ooijen dicht bij de gelijk-
maker. Zijn schot draaide rakelings 
over de deklat en even later gaf hij 
een pass op Patrick Castricum die 
net iets te scherp bleek. Toch kwam 
Velsen op gelijke hoogte. Marc gaf 
vanaf de zijkant een steekballe-
tje op Patrick die de bal half raak-
te richting tweede paal, maar doel-
man Bjon Haggerty liet de bal over 
zijn handen glippen. 1-1. Vijf mi-
nuten daarna kwam SJC opnieuw 
op voorsprong. Nigel Hardenberg 
stoomde vanaf rechts richting 
strafschopgebied en poeierde de 
bal snoeihard in de kruising: 2-1. 
SJC was op dat moment los gesla-
gen en de gevaarlijke situaties voor 
het doel van Yorinn Albers stapel-
den zich op. Als door een wonder 
bleef de stand ongewijzigd. Vel-
sen had kort voor tijd nog één mo-
gelijkheid: Marc Kloosterboer kop-
te rakelings langs de tweede paal 
na een voorzet van Michiel de la 
Mar. De strijd was gestreden: voor 
de statistiek zette Mostava Frede-
rik Wesley Haasnoot nog even al-
leen voor Yorinn Albers. 3-1. Al met 
al een lastige wedstrijd voor Velsen 
dat vergat de kansen te benutten. 
Volgende week thuis tegen VOC 
dat nog puntloos is. (Ton Bolder, 
foto: Frans van der Horst)

Scholeninzamelactie Wecycle
Basisscholen zamelen 
afgedankte apparaten in
Velsen - Basisschool De Rozen-
beek in Velserbroek en de Pleia-
denschool in IJmuiden gaan met 
een duurzame Wecycle inzamel-
actie sparen voor een mooie be-
loning. Tot half november zame-
len zij afgedankte kleine elek-
trische apparaten in en ontvan-
gen daarvoor een beloning en 
een Wecycle Recycle Certi�caat. 
De inzamelactie wordt georga-
niseerd door Wecycle, die tevens 
een bedrag doneert aan Stichting 
Jarige Job. Wecycle organiseert 
de inzameling en recycling van 
afgedankte kleine elektrische ap-
paraten en energiezuinige lam-
pen (e-waste).

De inzamelactie heeft een educa-
tief karakter: de scholen ontvan-
gen actiemateriaal en een school-
krant met puzzels en informatie 
over recycling van apparaten en 
lampen. Om het geleerde in prak-
tijk te brengen, zamelt een school 
tenminste 75 kleine apparaten in. 
Iedere deelnemende school ont-
vangt hiervoor een leesboeken-
pakket naar keuze of een digita-
le camera en een Wecycle Recy-
cle Certi�caat. Daarnaast doneert 

Wecycle voor elke deelnemen-
de school een verjaardagspak-
ket aan stichting Jarige Job. De-
ze stichting zorgt ervoor dat ook 
kinderen uit minder bedeelde ge-
zinnen hun verjaardag kunnen 
vieren met cadeautjes en trakta-
ties. De inzamelactie loopt van 9 
september tot en met 11 novem-
ber. 

Recyclelessen voor de volgende 
generatie
Wecycle organiseert al jaren inza-
melacties op basisscholen en met 
succes. “Kinderen komen steeds 

jonger met steeds meer elektri-
sche apparaten in aanraking” zegt 
Jan Vlak, directeur van Wecycle. 
“Denk aan een telefoon, elektri-
sche tandenborstel, spelcompu-
ter of radio. Maar ook het lamp-
je dat naast hun bed staat, is een 
apparaat. We willen daarom al 
vroeg bijbrengen dat deze spul-
len na afdanking moeten wor-
den ingeleverd voor recycling.” 
Al het e-waste dat Wecycle inza-
melt, wordt voor 95 procent nut-
tig toegepast. Zo krijgen grond-
sto�en een tweede leven. (foto: 
aangeleverd)
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Hank Valley 
in Zeewijk
IJmuiden - Op zondag 15 sep-
tember is er weer een gezelli-
ge middag met een optreden 
van Hank Valley in het Senioren-
centrum  Zeewijk van 14.00 tot 
16.00uur. Hank Valley was de eer-
ste zanger die optrad in het Se-
niorencentrum. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur, de entree is gra-
tis maar vol is vol. 

Woongroep De Zilvermeeuw in 
Velserbroek verplaatst schuur 

Velserbroek - De enige woon-
groep die Velsen telt: ‘Woonge-
meenschap de Zilvermeeuw’ in 
Velserbroek, naast wijkcentrum 
de Hofstede, heeft gezamenlijk 
een zeer geslaagd project gerea-
liseerd. In overleg met hun huis-
baas, wooncorporatie Velison, 
heeft een aantal bewoners de 
stoute schoenen aangetrokken 

en een van de gezamenlijke schu-
ren enkele meters verplaatst naar 
een wat logischer e plek. Dit hield 
in ontruimen, dak er af, plank 
voor plank de wanden demonte-
ren en daarna alle materialen in 
omgekeerde volgorde weer mon-
teren op een nieuwe fundering.

Woongroep de Zilvermeeuw, die 

al sinds eind 1989 16 huishou-
dens in 16 appartementen in 
twee bouwlagen huisvest rond-
om een grote gemeenschappe-
lijke tuin, heeft met dit project 
weer eens laten zien, dat geza-
menlijk een �inke klus kan wor-
den geklaard.
Naast deze incidentele  klus, doen 
de woongroep-bewoners wel 
meer dingen gezamenlijk. Bij-
voorbeeld wekelijks ko�edrin-
ken met elkaar en een gezamen-
lijke warme maaltijd bereiden en 
nuttigen. Ook worden zeer regel-
matig in de creatieve ruimte, ge-
zellig keuvelend of serieuzer dis-
cussierend, hele kunstwerken ge-
wrochten en de spieren versterkt 
in de �tnessruimte.
De schuur, die zij nu een betere 
plaats in de tuin hebben gege-
ven, gaat plaats bieden aan wat 
grover zaag- en timmerwerk met 
behulp van het ruim aanwezige 
gereedschap.
Na het in de afgelopen jaren weg-
vallen van vele andere woonvor-
men zoals bijvoorbeeld de bejaar-
dentehuizen is er een toegeno-
men interesse voor het wonen in 
woongroepen waarneembaar. En 
nu een van de bewoners onlangs 
is verhuisd naar een woonvorm 
met verzorgingsmogelijkheden, 
is een  echtpaar in de woongroep 
komen wonen, dat zich had op-
gegeven als kandidaat-bewoners.
Het blijkt echter, dat maar weinig 
mensen notie hebben van het be-
staan van de woongroep de Zil-
vermeeuw binnen de gemeen-
te Velsen. Reden om belangstel-
lenden voor deze vorm van ge-
zamenlijk wonen uit te nodigen 
voor het maken van een afspraak 
om eens te komen kijken hoe het 
wonen in een woongroep werkt. 
Het gemakkelijkst gaat dit via e-
mail: info@woongemeenschap-
dezilvermeeuw.nl. Op de website: 
http://woongemeenschapdezil-
vermeeuw.nl kunnen belangstel-
lenden een kijkje nemen en meer 
informatie vinden.

De schuur vóór (foto boven) en na (foto onder) de verhuizing (foto’s: aan-
geleverd)

Nieuw dak zorgt voor duurzame 
tennisvereniging in Velserbroek
Velserbroek - Deze zomer werd 
bij tennisvereniging LTC Hof-
geest in Velserbroek met man 
en macht gewerkt aan de ver-
vanging van het dak en het 
plaatsen van zonnepanelen. 
Hiermee is een duurzame ten-
nisvereniging gewaarborgd. 
Tijdens de �naledag van de 
clubkampioenschappen af-
gelopen zondag, 8 septem-
ber, werden de vrijwilligers in 
het zonnetje gezet en de pane-
len feestelijk opgeleverd. De in 
mei overleden vrijwilliger Henk 
Kremer werd op speciale wijze 
geëerd.

Maar liefst 18 vrijwilligers werk-
ten eraan mee. Ook in de stro-

mende regen en in de brandende 
zon werd er doorgewerkt. Twee 
maanden lang zijn zij bezig ge-
weest om de oude dakplaten af te 
voeren, het dak uit te vullen en op 
het nieuwe dak latten en dakpla-
ten te plaatsen. Een bedrijf gespe-
cialiseerd in zonnepanelen maak-
te de klus af. Op het televisie-
scherm naast de bar is te zien wat 
de zonnepanelen opbrengen.

Het zomerseizoen werd mooi af-
gesloten. Ook de andere vrijwil-
ligers werden bedankt voor alles 
wat zij voor de vereniging doen. 
Voorzitter Loek hield een prachti-
ge toespraak, waarin hij Henk Kre-
mer eerde, die op 27 mei overleed 
en die erg gemist wordt en er ze-

ker bij was geweest als vrijwilli-
ger met betrekking tot het dak. 
Henk was erg handig en maakte 
onder meer een stamtafel voor in 
de kantine. 
Deze stamtafel is nu aan hem 
opgedragen, het is ‘Henkie’s ta-
fel’ geworden. Loek vroeg Henks 
partner Brenda Ho� om samen 
met hem de tafel te ‘dopen’ en de 
steen erin te leggen waarop ‘Hen-
kie’s tafel’ staat. 

Aan dit soort acties zie je hoe 
saamhorig de tennisvereniging 
is. Of zoals toernooileider Richard 
Zwarter het vorig jaar zo mooi 
verwoordde: ,,LTC Hofgeest voelt 
als een familie’’. (tekst: Brigitte 
Schiering, foto: Adriaan Ros)

Seniorencentrum Zeewijk:
Grootste wensen van vrijwilligers 
nog niet in vervulling
IJmuiden - In het afgelopen voor-
jaar overhandigde Dekker een 
petitie aan wethouder Marian-
ne Steijn. De vrijwilligers van het 
Seniorencentrum Zeewijk vroe-
gen hiermee om een extra �nan-
ciële bijdrage vanuit de gemeen-
te aan Stichting Welzijn Velsen, de 
beheerder van het pand. De ge-
meente oordeelde vervolgens dat 
het pand weliswaar gedateerd is, 
maar dat het schoon, heel en veilig 
is, de belangrijkste criteria waar-
op wordt geoordeeld. Extra bud-
get was niet nodig, wel werden 
de eerder genoemde maatrege-
len genomen. Het college liet ver-
volgens weten dat de vrijwilligers 
tevreden zijn met de uitgevoer-
de maatregelen. Daar is niets aan 
miszegd, die maatregelen worden 

gewaardeerd, maar volgens Piet 
Dekker is juist het belangrijkste 
vergeten. De glazen tussenwand, 
die er nu staat, zorgt ervoor dat 
het aantal gasten in de zaal te be-
perkt is. Bij optredens van arties-
ten is het vaak druk en in dergelij-
ke situaties zou men de ruimte wil-
len vergroten. Een schuifwand zou 
dat probleem oplossen. Een an-
der heikel punt is het herentoilet. 
Voor mensen die gebruik maken 
van een rollator is er onvoldoende 
ruimte om te manoeuvreren. De 
ruimte ervoor wordt niet gebruikt, 
Dekker ziet goede mogelijkheden 
om die ruimte bij het toilet te trek-
ken, maar dat vereist een bouw-
kundige aanpassing aan het pand. 
Inmiddels is hem duidelijk dat 
Stichting Welzijn Velsen het pand 

van Woningbedrijf Velsen mag ge-
bruiken zonder er huur voor te be-
talen. ,,Als ik dat vooraf had ge-
weten, had ik die petitie niet op-
gezet’’, zegt hij. Wat hem vooral 
steekt is dat de gemeente zelf ter 
plaatse is komen kijken zonder 
dat de vrijwilligers werden uitge-
nodigd. ,,Als ik erbij was geweest, 
had ik het kunnen toelichten.’’ Hij 
wijst erop dat het huidige rege-
ringsbeleid met betrekking tot ou-
derenzorg is gebaseerd op het zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven functioneren. In dat kader 
voorziet het Seniorencentrum Vel-
sen in een belangrijke behoefte. 
De vrijwilligers hopen dat er als-
nog actie wordt ondernomen om 
de gewenste aanpassingen te rea-
liseren. (Bos Media Services)

Puzzel- en 
spelletjes-
ruilbeurs 
in De Spil
IJmuiden - Ook in de herfst en 
winter kan men elke maand 
een puzzel of spel gratis ko-
men ruilen met andere lief-
hebbers in de Spil aan de Frans 
Halsstraat. Naast het ruilen kan 
men ook een kopje koffie drin-
ken en een babbeltje maken. 
De volgende ruilbeurs is op 
woensdag 18 september tus-
sen 10.30 en 11.30 uur. Men 
kan onderling ruilen, maar de 
organisatoren beschikken ook 
over een assortiment spelle-
tjes en puzzels waar men uit 
kan kiezen, variabel van 99 tot 
3000 stukjes. 
De volgende ruilbeurs is op 16 
oktober. Voor vragen bel 0255-
510186.

Springwedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
Santpoort - Zondag ging de 
eerste wedstrijd sinds de zo-
mervakantie weer van start op 
manege Kennemergaarde: de 
springwedstrijd! Als je een paar 
keer een dressuurproef hebt 
gereden kun je meedoen aan 
de vaardigheidsproeven. Hier-
in komen, naast enkele ma-
negefiguren die ze al hebben 
geleerd bij de dressuurproe-
ven, extra onderdelen voor zo-
als slalommen, balkjes draven, 
poortjes passeren en een klein 
obstakel springen. Bij de vaar-
digheidsproeven ligt de na-
druk op de balans, behendig-
heid en de samenwerking tus-
sen de ruiter en het paard. 
De deelnemers en toeschou-
wers waren erg enthousiast 
en de ruiters vonden het super 
leuk om te doen. Daarna re-
den de springruiters hun par-

cours in de hogere rubrieken. 
Aan het eind van de spannen-
de middag werd in de foyer de 
uitslag bekend gemaakt: be-
kers en oranje rozetten gingen 
bij de Vaardigheidsproeven 
naar Bente Metten op Bobby 
en Fenna Abrahamse op Wel-
lington. 
De rubriek 40-60 centimeter 
werd gewonnen door Suzan 
Buchli op Dancing Queen, Ju-
lia Kievits werd tweede op Zsa 
Zsa en Zina Laan derde op Any-
way. De rubriek 60-80 centime-
ter werd gewonnen door Ted-
die van Westerhoven op Titi 
en in de rubriek 80-100 centi-
meter ging de eerste prijs naar 
Matthijs Kelder op Evita.

Op de foto: Julia, Suzan, Teddie, 
Matthijs en Zina. (foto: aange-
leverd)
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Campagne om wandeltoeristen 
naar deze regio te trekken
Santpoort - Met het project Buiten-
poort Santpoort proberen de ge-
meente Velsen en diverse samen-
werkingspartners toeristen van bui-
ten de regio te verleiden om per 
trein het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland te bezoeken. Het is on-
derdeel van een groter project, 
waarmee de betrokken organisa-
ties op een duurzame manier bij-
dragen aan de aantrekkelijkheid, 
leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de metropoolregio Amsterdam.

Wandelaars worden via een cam-
pagne geattendeerd op de moge-
lijkheid om vanaf Amsterdam Cen-
traal binnen een half uur in de dui-
nen te kunnen zijn om daar te ge-
nieten van de fraaie natuur. Van-
af Buitenpoort Santpoort Noord is 
een nieuwe wandelroute ontwik-
keld die het station verbindt met de 
entree van het nationaal park. In het 
stationsgebied hangen mooie na-
tuurfoto’s en staat een informatie-
paneel met bezienswaardigheden 
en wandel- en �etsroutes. Onder-

nemers en organisaties hebben bo-
vendien de handen ineengeslagen 
om het voor toeristen nog aantrek-
kelijker te maken. Zo kan bijvoor-
beeld een wandelarrangement met 
overnachting worden geboekt of 
kunnen bezoekers met korting een 
bezoek krengen aan de Ruïne van 
Brederode. De acties worden via de 
speciale website www.buitenpoor-
ten.nl aangekondigd. 

Het project Buitenpoorten is een 
initiatief van provincie Noord-Hol-
land, NS, Metropoolregio Amster-
dam, gemeente Velsen, Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland en 
Natuurmonumenten. Daarnaast 
wordt samengewerkt met ProRail, 
Spoorbouwmeester, Staatsbosbe-
heer, Pieter Vermeulen Museum, lo-
kale ondernemers, organisaties en 
bewoners. (foto: aangeleverd)
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Strawberries start 
competitie met gelijkspel
Driehuis - Na de zomerstop stond 
zondag de start van het seizoen 
op het programma voor Straw-
berries Heren 1. Bij het gepromo-
veerde Soest kon gekeken worden 
hoe de ploeg er voorstond. Na de 
tweede degradatie op rij namen 
immers een hoop oudgedienden 
afscheid van het eerste elftal. Er 
waren dan ook liefst negen debu-
tanten te bewonderen tijdens de 
seizoensouverture. 

Tegen Soest leken de zenuwen een 
behoorlijke rol te spelen bij Straw-
berries tijdens het eerste kwart, 
slordige passes en veel onrust aan 
de bal was het gevolg. Dit zorgde 
voor de nodige kansen voor Soest, 
welke niet benut werden. Tijdens 
het tweede kwart kreeg de ploeg 
uit Driehuis meer vat op het spel, 
had het betere van het veldspel 
en dit mondde ook uit in kansen. 
Veelal schortte het aan een zuive-
re eindpass waardoor er nog niet 
gescoord werd voor de rust. 
Na de rust kwam Strawberries 

goed uit de startblokken maar 
dit leidde niet tot grote uitge-
speelde kansen. Ook een serie 
aan strafcorners kon geen door-
braak in de wedstrijd forceren me-
de dankzij enkele goede reddin-
gen van de keeper van Soest. Ook 
de thuispartij kwam er af en toe 
op de counter nog gevaarlijk uit 
en kreeg misschien wel de groot-
ste kans van de wedstrijd. Na een 
voorzet vanaf de achterlijn had de 
spits van Soest de bal voor het in-
schuiven maar hij raakte de bal 
verkeerd. Zo hield de Strawberri-
aanse keeper zijn doel uiteindelijk 
schoon. Ook de verdediging van 
Soest kon terugkijken op een de-
gelijke wedstrijd, zij hielden even-
eens de nul.

Zo werd de wedstrijd afgesloten 
zoals deze begon, met de spreek-
woordelijke brilstand: 0-0. Aanko-
mende zondag gaat Strawberries 
in eigen huis op jacht naar de eer-
ste drie punten tegen Castricum. 
(Flip Vervliet)

De negen debutanten van Strawberries die hun eerste wedstrijd met 0-0 
afsloten (foto: aangeleverd) Plug In, passioneurs 

in hart en nieren
IJmuiden - Een zomerstop ken-
nen ze niet, de spelers van Mu-
ziektheatergroep Plug in. Oké, 
er zijn medespelers op vakan-
tie, maar de mensen die achter-
blijven repeteren gewoon door. 
Met regelmaat vloeit er een 
traan. Omdat iemand geraakt 
wordt door een nummer, de sa-
menzang of, als na hard wer-
ken een moeilijk zangstuk bij ie-
mand eindelijk op zijn plek valt. 
Emoties uit puur meeleven (niet 
medeleven) en het gunnen van 
dit succes aan de ander. Als dat 
gebeurt, dan is er al snel die arm 
of schouder van een ander want 
theatermensen zijn gevoels-
mensen. Ze zijn van begin der-
tig tot in de tachtig, verschillen 
enorm van elkaar en toch zijn de 
Pluggers allemaal gelijk. Het zijn 
amateurs, maar met een enorme 
passie. Het zijn passioneurs!

De verschrikkelijke huisman
Die passie en het plezier zijn 
voelbaar voor het publiek. En 
het stuk “De verschrikkelijke 

huisman” spelen ze uit hun te-
nen en hun hart. Een verknipt 
verhaal, vol herkenbare muziek:
“Een inktzwarte nachtmerrie, zo 
kun je het leven van Layla wel 
noemen. Haar man Edward, is 
de verschrikkelijke huisman. Uit 
onverwachte hoek komt er hulp, 
maar schiet ze daar wat mee 
op?”
Laat de Pluggers u weer mee-
voeren met dit eigen stuk over 
goed en kwaad, eenzaamheid, 
onderdrukking, vriendschap, 
hoop, liefde en wraak...
De voorstelling ‘De verschrikke-
lijke huisman’ wordt opgevoerd 
in de theaterzaal van het Tech-
nisch College Velsen op vrijdag- 
en zaterdagavond 15 en 16 no-
vember om 20.00 uur en op zon-
dagmiddag 17 november om 
14.30 uur. Kaarten à 15 euro zijn 
te bestellen door een mail te stu-
ren naar kaarten@theatergroep-
plugin.nl. Plug In is ook te volgen 
op Facebook, Instagram, Twitter 
en op www.theatergroepplugin.
nl. (foto: Linda van den Burg)

Ontmoeten in De Spil
IJmuiden - Elke vrijdag- en za-
terdagmiddag organiseert Het 
Volkshuys een ontmoetingsmid-
dag. Van 14.00 tot 18.30 uur staat 
de deur open voor iedereen die 
het gezellig vindt om anderen 
te ontmoeten, het nieuws te be-
spreken, een spelletje te doen en 
samen een bakkie te drinken. Er 
is gelegenheid om te biljarten, te 

darten, te kaarten en binnenkort 
ook om te keezen! De ontmoe-
tingsgroep is te vinden in buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 in IJmuiden. Eerst meer in-
formatie? Neem contact op met 
de Spil en vraag naar Elisabeth 
Hoekstra, of stuur een email: eli-
sabethhoekstra@welzijnvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

Maandag 26 augustus beleefde ik angstige momenten in de � ets-
tunnel onder der A9/A22 bij de Oostlaan. Ik � etste in de tunnel, 
komende uit Spaarnwoude, richting Velserbroek. Na de bocht 
kwam er een wagentje van IJmond Werkt mij onverwachts tege-
moet, gedeeltelijk op mijn helft van het � etspad. Mijn snelle re-
actie voorkwam een frontale botsing, ik raakte helaas wel de ach-
terbak en liep een gebroken middenhandsbeentje op. Bovendien 
een wond aan een vinger, waar 4 hechtingen in kwamen. Om mijn 
hand en onderarm zit gips.
Deze tunnel vind ik onoverzichtelijk! De gemeente beloofde er 
iets aan te doen maar er is nog steedfs niets gebeurd.

Willemien Kampmeijer, 
Santpoort-Noord

LEZERSPOST

Gevaarlijke fi etstunnel

Gewonde en veel fi le 
door ongeval afrit A22
Velsen-Zuid - Het verkeer op de 
A22 en A208 ondervond dinsdag-
middag veel vertraging door een 
ongeval op de afrit. Rond kwart 
voor vijf ging het mis op de afrit 
uit de richting van Haarlem naar 
IJmuiden. Drie voertuigen wa-
ren daar betrokken bij een kop-
staartaanrijding.
Meerdere hulpdiensten kwamen 
met spoed ter plaatse om assi-
stentie te verlenen. De bestuur-
der van de achterste wagen raak-
te bij het ongeval gewond en is 

na de eerste zorg naar het zieken-
huis vervoerd voor verdere be-
handeling.
De inzittenden van de andere 
twee voertuigen bleven geluk-
kig ongedeerd. De hulpverleners 
hebben traumabeertjes aan twee 
kinderen uitgedeeld.
Door het ongeval moest het ver-
keer via de vluchtstrook wat voor 
de nodige vertraging zorgde. 
Twee van de drie voertuigen zijn 
door een bergingsbedrijf afge-
sleept. (foto: Michel van Bergen)

Op avontuur met 
Bosw8er bij #BRAK
IJmuiden - Op zondag 15 sep-
tember trekken ze bij #BRAK de 
duinen in en gaan ze op avontuur 
met Bosw8er. Wat leeft en be-
weegt er zoal in de duinen? Zijn 
alle dieren al bezig met de herfst 
en trekken ze zich iets aan van de 
klimaatveranderingen? 
Ga mee op onderzoek met oud 
boswachter Evert-Jan Woudsma. 

De wandeling is voor kinderen 
vanaf 5 jaar en duurt ongeveer 1 
uur. Kosten van deze wandeling: 
2,50.
Opgeven en meer informa-
tie via de website van #BRAK: 
www.brakijmuiden.nl. Of via 
Facebook:https://www.facebook.
com/BrakIJmuiden. (foto: aange-
leverd)

Prinsjesdagontbijt MKB-
Haarlem en omstreken
Regio - Op woensdag 18 sep-
tember organiseert MKB-Haar-
lem haar jaarlijkse Prinsjesdag-
ontbijt voor alle MKB-ers uit 
Haarlem en omstreken. Wat be-
tekent de miljoenennota voor 
het MKB? Heeft de miljoenen-
nota effect op investeringen 
voor en door het MKB? Wethou-
der Financiën, Sport & Openba-
re Ruimte Merijn Snoek van de 
gemeente Haarlem en Stefan 
Koopman (Senior Market Eco-
nomist) van de Rabobank pra-
ten geïnteresseerden graag bij 
onder het genot van een exclu-
sief ontbijt!
Locatie: Sligro, Jan van Krim-

penweg 1 in Haarlem. Datum: 
woensdag 18 september. Tijd: 
07.30 uur inloop, 08.00 -10.00 
uur Prinsjesdagontbij, 08.00 
uur welkom vicevoorzitter MKB-
Haarlem Arnoud Doornbos. 
Aansluitend: informatie door de 
Wethouder Financiën gemeen-
te Haarlem  Merijn Snoek. Aan-
sluitend: gastspreker Rabobank 
Senior Market Economist  Stefan 
Koopman.

Deelname is kosteloos, ook voor 
niet-leden. Aanmelden via de 
website www.mkb-haarlem.nl is 
verplicht. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar.

Wel of niet loslopende honden 
rond het Kennemermeer?
IJmuiden - Het college van bur-
gemeester en wethouders bekijkt 
of het mogelijk is om loslopende 
honden toe te staan in delen van 
het gebied rond het Kennemer-
meer en in de groenstrook tussen 
de Ampèrestraat en Heerenduin-
weg. In reactie op vragen van de 
partij Velsen Lokaal licht het col-
lege toe dat het een eerste stap 
is, omdat men te maken heeft 
met Natura 2000-gebied en de 
regels hiervoor ten aanzien van 
loslopende honden zijn streng. 
De provincie zou in dit geval eerst 

een vergunning aan de gemeen-
te moeten verlenen om loslopen-
de honden toe te staan. 

,,We zetten in op het verdelen van 
het gebied in zones. Dynamische 
zones voor recreatie (en honden) 
en luwe zones waar landschaps-
herstel en natuurbehoud voorop 
staan. Ook dit proces wil het col-
lege in samenspraak met gebrui-
kers van het gebied doorlopen’’, 
laat men weten. 

De gemeente is al enkele jaren 

veelvuldig in gesprek met de erf-
pachter van het gebied (Kenne-
merstrand NV) en verschillende 
partijen die gebruikmaken van 
het gebied en/of het gebied be-
heren. Dat gaat speci� ek over 
honden rond het Kennemermeer. 

De meningen van de partijen 
over dit onderwerp lopen zeer 
uiteen. Door het gebied in zones 
op te splitsen komt men zo veel 
mogelijk tegemoet aan de aan 
de veelzijdige signalen die uit de 
enquête kwamen. Velsen Lokaal 

had ook aangedrongen op het 
opstellen van een speci� ek hon-
denbeleid, maar dat lijkt er niet te 
komen. Wel wil het college meer 
kaders vastleggen ten aanzien 
van honden en/of kaders aan te 
passen. 
ºDat kan leiden tot voorstellen 
om de APV op het punt van regels 
voor honden te wijzigen. 

Ook voor een onderzoek naar 
het afscha� en van de honden-
belasting staat het college open. 
(Tekst: Bos Media Services)

Cursus Duurzaamheid
Santpoort-Noord - Duurzaam-
heid, het woord kent iedereen 
wel inmiddels, maar wat houdt 
het nou precies in en, belangrij-
ker nog, wat kan ik doen?! In de-
ze cursus leer je alles over duur-
zaamheid en met name wat je 
zelf kunt ondernemen om een 
bijdrage te leveren, want het is 
echt waar, JIJ maakt het verschil! 
Aan de hand van alledaagse the-
ma’s variërende van in en om het 
huis, kleding, verzorgingsproduc-
ten, voeding en meer geeft Anja 
Hart bruikbare informatie, tips en 
wijsheden. Op zaterdag 28 sep-

tember van 15.00 tot 16.30/17.00 
start de cursus duurzaamheid in 
de Parnassiaschool te Santpoort-
Noord. Anja nodigt een ieder uit 
om deel te nemen en te leren 
over grote en kleine bijdrages die 
je kunt leveren voor een mooiere, 
schonere en gezonde aarde, blije 
dieren en blije mensen. De kosten 
bedragen 7,50 per les. Kijk voor 
meer informatie op https://com-
municationandco8.wixsite.com/
jijmaakthetverschil of stuur een 
mailtje naar communicationand-
coachingservices@hotmail.com 
(foto: aangeleverd)

 

       
             

Cursus Duurzaamheid 
 
 

Duurzaamheid, het woord kent iedereen wel inmiddels,  
maar wat houdt het nou precies in en, belangrijker nog, wat kan ik doen?! 

 
In deze cursus leer je alles over duurzaamheid en met name  

wat je zelf kunt ondernemen om een bijdrage te leveren,  
want het is echt waar, JIJ maakt het verschil! 

 
Aan de hand van alledaagse thema's variërende van in en om het huis, kleding,  

verzorgingsproducten, voeding en meer  
geef ik jou bruikbare informatie, tips en wijsheden mee. 

 
Op zaterdag 28 september van 15:00 tot 16:30/17:00 start de cursus duurzaamheid 

 in de Parnassiaschool te Santpoort-Noord. 
 

Ik nodig een ieder uit om deel te nemen en te leren over grote en kleine bijdrages die je kunt 
leveren voor een mooiere, schonere en gezonde aarde, 

 blije dieren en blije mensen. 
 

De kosten bedragen 7,50 per les. 
 

Kijk voor meer informatie op https://communicationandco8.wixsite.com/jijmaakthetverschil 
Of stuur een mailtje naar communicationandcoachingservices@hotmail.com 

 
Tot gauw! 

 
 








