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SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER KOZIJNEN ALLROUND TIMMERMAN

Velsen - Wat vorig jaar begon als project om ondanks coronabeperkingen toch een cultureel evenement te kunnen opzetten, is in korte tijd verworden tot een happening die door velen is omarmd. De 
organisatoren van de Summer Park Sessions presenteren hun geesteskindje inmiddels als hét culturele festival van de gemeente Velsen. Niet onterecht, want in het afgelopen weekeinde was park 
Velserbeek een smeltkroes van vrijwel alles wat de gemeente Velsen op cultureel gebied te bieden heeft... en meer! Elders in deze editie het hele verhaal. Tekst en foto: Bos Media Services

Summer Park Sessions bewijst bestaansrecht

Velsen - Veel �etsers hebben deze 
zomer tochten gemaakt en hebben 
de bekende roodwitte paaltjes 
gezien. Soms staan ze op onver-
wachte plekken zodat je er voor moet 
uitwijken. Op een onbekende route, 
en zeker als het druk is, valt dat soms 
niet mee. Men botst tegen het paaltje 
of tegen een andere �etser.
Niet zelden leidt het tot valpartijen. In 
Velsen kan men de gevaarlijke obsta-
kels zoals paaltjes en stoeprandjes 
rond vluchtheuvels melden bij velsen.
slimmelden.nl. Het nut van de paal-
tjes moet worden afgewogen tegen 
het gevaar van valpartijen voor de 
�etsers. De Fietersbond Velsen gaat in 
gesprek met het gemeentebestuur 
over de onnodige paaltjes en andere 
obstakels. Want de vele ongevallen 
kunnen voorkomen worden.

Paaltjes voor fietsers. 
Is dat paaltje nodig?
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Ingeborg Baumann

Stoommachines, oldtimer auto’s, trac-
toren, brommers, motoren en alles 
wat op wát voor manier dan ook door 
middel van stoom, diesel of benzine 
voortbewogen kon worden trokken 
de aandacht van heel veel mensen. 
Het was gezellig en een ontmoetings-
plaats van liefhebbers, en dat waren 
er veel.

Gezelligheid troef
Zo staan Erik, Rik, Patrick en Manuela 
uit Velsen aan een van de statafels te 
genieten van een vroeg biertje en een 
lekker frietje. Ze zeggen: ,,We komen 
vooral voor de oude motoren, daar 
zijn we wel liefhebbers van.’’ Om 
daarna te bedenken: ,,Eigenlijk zijn we 
ook gewoon liefhebbers van evene-
menten.’’ Dan hebben ze deze zomer 
volop kunnen genieten in Velsen. Ze 
zeggen dan ook: ,,Die oude tech-

nieken op deze unieke locatie, we 
krijgen weer wat we verdienen. Gezel-
ligheid troef!’’

Besmet
Even verderop staat een replica van 
een stoomtrekker die af en toe een 
geluid uitstoot dat de bezoekers even 
achteruit doen springen. Klein maar 
dapper. Het is een four inch Burrel, 
gebouwd in 1992 en hij is in het bezit 
van Anton uit Zoetermeer. ,,Ik ben 

vanaf mijn twaalfde jaar lid van een 
stoomvereniging en als je daar 
eenmaal mee besmet bent laat het je 
niet meer los. De échte grote is niet te 
betalen, vandaar dit schaalmodel.’’

Heel de wereld over
Bij een motor waarvoor je echt een 
kenner moet zijn om de machine te 
waarderen, want in lekenogen is de 
motor gewoon oud en heel veel 
gebruikt, staat Benno Graas. Het blijkt 
dat de laatste indruk klopt. De motor 
ís veelgebruikt. Benno en zijn vrouw 
reisden er de hele wereld mee over en 
er is een boek verschenen over hun 
avonturen. ‘Het aarden Beest’, een 
bijzonder motoravontuur dwars door 
Afrika. Benno zegt: ,,Het boek is zelfs 
verkozen tot beste reisboek!’’ Dit 
bijzondere boek vertelt het verhaal 
van een 43.000 kilometer lang motor-
avontuur, vanaf de zuidpunt van 
Afrika naar huis. ,,Er wordt gezegd dat 
het boek hilarisch, boeiend, ontroe-
rend en prachtig is’’, aldus de 
bijzonder bescheiden en nuchtere 
Zaankanter die speciaal voor dit 
evenement is uitgenodigd door 
Gerard Duineveld. 

Stoom�ets
Verder natuurlijk heel veel heren en 
dames die klassieke auto’s bewon-
derden. Sommige bestuurders 
hebben rekening gehouden met het 
tijdperk van hun auto’s en zijn gekleed 
in plusfours met geruite petten op. 
Het is een bijzonder schouwspel alle-
maal. Al die eeuwen en tijden 
verenigd op een historische plek. Een 
opa met zoon en kleinzoon proberen 
via de ‘normale’ ingang binnen te 
komen op hun �ets. Dat lukt niet. Net 
als iedereen moeten ze om�etsen. 
Waarop zoontje zegt: ,,Dat komt door 
je elektrische �ets opa. Misschien 
moet je een stoom�ets kopen.’’ 

Santpoort- Er was nogal wat te doen in de regio afgelopen weekend. Summer Park Sessions in Velserbeek, het 
was Open Monumentendag en het was zaterdag ook de dag dat Stichting Oldtimerdag Santpoort het vierde 
Oldtimer evenement organiseerde. En wel aan de voet van de Ruïne van Brederode, een bijzondere locatie. Het 
was dan ook een drukte van jewelste waar zelfs verkeersregelaars aan te pas moesten komen om de voertuigen 
van heden in goede banen te leiden. 

Oldtimerdag Santpoort drukbezocht
Het was een gezellige drukte op de Oldtimerdag aan de voet van de Ruïne van Brederode. Foto: Ingeborg Baumann

Benno en zijn vrouw reisden dwars de wereld over met deze motor met aanhangertje. Foto: Ingeborg Baumann
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Sessie:  Raadsprogramma 
(vanaf 19.30 uur) 

In het raadsprogramma staat hoe de ge-
meenteraad gezamenlijk de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s voor Velsen de 
komende jaren wil gaan uitwerken, zoals 
lee� aarheid, luchtkwaliteit, wonen en 
woningbouw, duurzaamheid en participatie.  
In een werkgroep met alle fracties is het 
raadsprogramma voorbereid. De gemeen-
teraad heeft eerder unaniem ingestemd 
met het concept. Dit is afgelopen maanden 
verder uitgewerkt door de raadsfracties.  Nu 
is het volledige programma opgesteld voor 
de komende raadsperiode. 

Sessie:  Kanskaartenmarkt 
(vanaf 18.00 uur)

Verschillende ambities en doelen in het 
raadsprogramma zijn vertaald naar moge-
lijke plannen en projecten voor de begroting 
2023.
Deze zijn als kanskaarten aangeboden aan 
de raad. De raad kan tijdens de ‘Kanskaar-
tenmarkt’ informatie ophalen en in gesprek 
over de inhoud van de kanskaarten.
Op deze manier wordt de raad in staat 
gesteld  een eerste indruk op te doen van de 
verschillende mogelijkheden en kansen die 
er liggen.  

Sessie: Kleuren van de begroting 
(vanaf 21.30 uur)

Tijdens deze sessie worden verschillende 
kanskaarten besproken.  Daarbij is de vraag 
welke ideeën en voorstellen uitvoering 
geven aan de doelen en ambities in het 
raadsprogramma. Deze voorstellen staan op 
de kanskaarten aangegeven. Aan hand van 
de keuzes die de gemeenteraad maakt kan 
het college een voorstel maken om deze toe 
te voegen aan de begroting 2023. Zo geeft de 
raad kleur aan zijn ambities in de begroting. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies. Wilt u inspreken, 
dan kunt u zich tot donderdag 22 september, 
12.00 uur aanmelden via e-mail: gri�  e@
velsen.nl of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 22 september, 
12.00 uur schriftelijk een reactie worden 
gegeven via de mail naar gri�  e@velsen.nl. 
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

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

AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 22 SEPTEMBER

Wijziging regels eenma-
lige energietoeslag
De regels voor de eenmalige energietoeslag 
zijn veranderd. Hieronder leest u de veran-
deringen.

-  Studenten werden eerst uitgesloten  
 van de energietoeslag. Vanaf nu kun- 
 nen studenten ook de energietoeslag  
 krijgen als zij aan de overige voor-  
 waarden voldoen. Studenten die al
 eerder een aanvraag hebben gedaan  
 en een afwijzing kregen, ontvangen een
 nieuw besluit.
-  Inwoners krijgen langer de tijd om de  
 energietoeslag aan te vragen. Nu kan  
 dit tot uiterlijk 30 november 2022.
-  Eerst was de energietoeslag €800 per  

 huishouden.
 Nu wordt dit €1.300 per huishouden.  
 Heeft u al €800 gekregen? 
 Dan krijgt u de resterende €500 in
 september of oktober. Hier hoeft u
 niets voor te doen. 

Een aanvraag kunt u doen op velsen.nl/
energietoeslag-voor-lage-inkomens. Hier 
vindt u ook de regels voor de energietoe-
slag. Heeft u moeite met digitaal een aan-
vraag doen? Dan kunt u een papieren aan-
vraagformulier halen bij de balie van het 
gemeentehuis. Ook kunt u hulp bij de aan-
vraag krijgen van Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners (088-887 69 00). 

Heeft u vragen? Bel ons op 0255-56 72 00.

Gemeente Velsen ondertekent 
de Direct Duidelijk Deal  

De brieven van gemeente Velsen zijn niet 
altijd voor iedereen goed te begrijpen. We 
willen dat wél iedereen onze brieven be-
grijpt. Daarom heeft gemeente Velsen de 
Direct Duidelijk Deal ondertekend. De deal 
betekent dat we eraan werken om onze in-
formatie voor iedereen begrijpelijk te
maken.

Wethouder Marianne Steijn zette haar hand-
tekening onder de deal. En ook Derkje Veurink, 
directeur van Gemeente Velsen. De mede-
werkers van Gemeente Velsen krijgen hulp bij 
het begrijpelijk schrijven. Daarvoor werken we
samen met de Direct Duidelijk Brigade en
Gebruiker Centraal. 
De Direct Duidelijk Deal werd ondertekend in 
bibliotheek Velsen. Hier was ook het lezers-
panel bij; inwoners van Velsen die de her-
schreven brieven van de gemeente beoordelen. 
Met het tekenen van de deal deed de gemeente 
actief mee aan Week van Lezen en Schrijven             
(8 september t/m 15 september). Die week is 
door de gemeente en de bibliotheek extra aan-
dacht gevraagd voor mensen die moeite hebben 
met lezen, schrijven en/of rekenen.

NIEUWS VAN DE RAAD

Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Leo Kwant en ik ben
fractievoorzitter bij de lokale politieke 
partij LGV (Levendig Gezond Velsen). 

Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en 
nadat ik vele jaren in de Volkshuisvesting heb 
gewerkt, ben ik vanaf de oprichting in 2005 
betrokken bij LGV.

LGV is de lokale partij die dicht bij de inwo-
ners staat en blijft staan. Wij zijn het cement 
van het Velsense politiek gebouw. Wij zijn 
verankerd in de Velsense gemeenschap, zijn 
kleurrijk, vol kennis, proactief en doen niet 
aan achterkamertjes politiek. 

LGV zet zich volledig in voor de Velsense in-
woner.

Wonen 
Mijn grote interesse ligt bij het huisvesten van 
de inwoners van Velsen. 
Wat veel mensen, ook in de politiek, zich niet 

realiseren is, dat wonen geen gunst is, maar 
een recht. Iedereen heeft in Nederland recht 
op een woning. In Nederland, dus ook in Vel-
sen, is er sprake van woningnood. Dus zal er 
fl ink gebouwd moeten worden en daar zal ie-
dereen zich in de politieke arena van bewust 
moeten zijn. Heilige huisjes zullen daarbij 
losgelaten dienen te worden. Er kan ook ge-
bouwd worden met behoud van groen, er zal 
in alle kernen gebouwd moeten worden. 
Ik ben van mening, dat jongeren die nog thuis 
wonen niet veroordeeld moeten zijn om tot 
hun 30e jaar bij hun ouders te moeten blijven 
wonen, omdat er niet genoeg huizen gebouwd 
worden om deze woningnood op te
lossen.

Nieuwe woningen
Op 23 juni 2021 heb ik namens LGV een motie 
ingediend om op het terrein van Smugglers in 
Velserbroek te onderzoeken of bij verhuizing 
van de Smugglers, er mogelijkheden liggen om 
meer dan 30% sociale huurwoningen te rea-
liseren. Dit ter compensatie van het niet ge-

realiseerde aantal huurwoningen binnen het 
bestemmingsplan Hofgeest. 
Deze motie is met 28 stemmen voor en 5 stem-
men tegen aangenomen. Helaas heeft een par-
tij deze motie toen niet gesteund.
Het college heeft de motie omarmd en stelt de 
raad nu voor om op de genoemde locatie 40 tot 
50 nieuwe woningen te bouwen, hoofdzake-
lijk sociale huur en betaalbare koopwoningen. 
Hier word ik echt blij van en dit is een stap in 
de goede richting. 

De komende tijd zal ik mij volledig in blijven 
zetten voor het belang van de Velsense inwo-
ners op allerlei terreinen. U kunt op mij reke-
nen. 

Raadscolumn Leo Kwant (LGV): Wonen is 
geen gunst, maar een recht

Derkje en Marianne ondertekenen DDD.



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Willebrordstraat 12, vernieuwen 

metselwerk voorgevel (08/09/2022) 
103803-2022

• Willemsbeekweg 24, plaatsen twee-
laagse opbouw en dakterras (ach-
terkant) (09/09/2022) 104301-
2022

• Kennemerlaan 111, vergroten dakka-
pel (voorkant) (09/09/2022) 104429-
2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achterkant) 
(06/09/2022) 103221-2022

• Papenburghlaan 16, kappen twee bo-
men (09/09/2022) 104305-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 101, kappen boom 

(06/09/2022) 102759-2022

Velserbroek
• De Zeiler 98, bouwen berging (voor-

kant) en dichtbouwen nis voordeur 
(04/09/2022) 102239-2022

• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bou-
wen woning (08/09/2022) 104096-
2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, plaatsen overkapping 

met zonnepanelen (06/09/2022) (ge-
meentelijk monument) 96997-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen en Wijkerstraat-

weg, tijdelijk (9 maanden) plaatsen 2 
reclameborden (08/09/2022) 97907-
2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 16, kappen boom 

(06/09/2022) 100355-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Jacob van Heemskerkstraat 47, bou-

wen dakopbouw inclusief dakkapel 
(06/09/2022) 81773-2022

• Loggerstraat 13, plaatsen luifel 

(06/09/2022) 83960-2022
• Saturnusstraat 16, plaatsen garage-

deur (08/09/2022) 99943-2022

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg nabij 7 (VOB kade), 

plaatsen buispalen welke tijdelijk 
(6 maanden) worden voorzien van 
bolderkoppen (afmeervoorziening) 
(06/09/2022) 98715-2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 16, kappen 1 boom 

(08/09/2022) 100426-2022

Driehuis
• Spieghellaan 29, plaatsen dakka-

pellen (voor-, achter- en zijgevel) 
(06/09/2022) 90641-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Middenhavenstraat 35, verbouwen 

(gevel, units samenvoegen, intern) en 
gebruiken voor grafisch-media-recla-
me bedrijf (06/09/2022) 68596-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid

• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(06/09/2022) 87706-2022

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeente-

grond Een perceel grond aan de Ni-
colaan Beetslaan, kadastraal bekend 
gemeente Velsen, sectie H, nummer 
8383 met een oppervlakte van 48 m2

• Wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 
(idn: NL.IMRO.0453.WP1313HOF-
GEESTERW1-R001) is vastgesteld. 
Met het vaststellen van het wijzi-
gingsplan is de bestemming van deze 
locatie gewijzigd van Groen naar Wo-
nen

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, Platbodem 52, Velserbroek

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen
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Ieder jaar belandt 8 miljoen ton aan 
plastic in onze oceanen. Het 
grootste probleem dat hieruit komt 
is klein: dit plastic verandert in 
microplastics. Microplastics 
vervuilen dieren, natuur en 
mensen. Daarom dat de NL 
Waterway Cleanup zich dit jaar 
focust op het tegengaan van micro-
plastics. Het is tijd voor actie! 
Nederland organiseert, als onder-
deel van World Cleanup Day, de NL 
Waterway Cleanup. De aftrap vindt 
plaats in IJmuiden.

Expertise waterwerken
Nederland heeft een lange historie 
met de zee en waterwegen. De 
strijd tegen het water heeft ervoor 
gezorgd dat we expertise hebben 

op het gebied van waterwerken, 
waarmee we nu ook andere landen 
helpen. En de zee is voor Nederland 
van economisch belang, van trans-
port tot visserij en nu ook voor 
windenergie. Daarom spant de 
Nederlandse overheid zich extra in 
om de waterwegen en zeeën 
schoon te maken en te houden. 

IJmuiden startplaats NL 
Waterway Cleanup
IJmuiden is de plek waar het start-
schot voor de NL Waterway 
Cleanup wordt gegeven. De 
gemeente heeft een unieke ligging 
aan de monding van het Noordzee-
kanaal. Met de grootste zeesluis ter 
wereld, pieren die kilometers de zee 
in lopen, brede stranden en een 

dynamisch innovatief havengebied 
met de grote visafslag. Om zwerf-
afval op deze plekken te vermin-
deren is onder andere het project 
Fishing for Litter gestart. Daarnaast 
spant de BIZ (Bedrijven Investe-
ringszone) Havengebied IJmuiden 
zich sterk in om het havengebied 
van IJmuiden schoon, heel, duur-
zaam en veilig te houden. Er zijn 
verschillende samenwerkingen 
gestart om Velsen in 2050 een 
duurzame, klimaat neutrale 
gemeente te laten zijn. 

Wethouder Jeroen Verwoort van de 
gemeente Velsen heeft havens, 
industrie, energie en het lokale 
klimaatakkoord in zijn portefeuille. 
,,Momenten als de NL Waterway 
Clean Up zijn belangrijk om de 
aandacht voor zwerfafval bij 
iedereen hoog op de agenda te 
houden. En samen optrekken tegen 
zwerfafval maakt je naast 
betrokken bij je omgeving ook 
betrokken bij elkaar. Ik geloof dat 
de wereld dat best kan gebruiken. 

Want uiteindelijk moeten we met 
z’n allen toe naar een circulaire 
wereld zonder afval. En dus is het 
belangrijk om allemaal ons steentje 
bij te dragen.”

Tot 40 aangesloten Nederlandse 
ambassades
In 2021 deden 25 Nederlandse 
ambassades mee aan de NL 
Waterway Cleanup en werd in 
totaal 2.500 kilo aan plastic opge-
haald. Van Amerika tot Tanzania tot 
India en Australië worden NL 
Waterway Cleanup evenementen 
georganiseerd. In totaal doen circa 
40 landen verspreid over de hele 
wereld mee aan de NL Waterway 
Cleanup. Zij organiseren de actie 
samen met maatschappelijke orga-
nisaties en bedrijven lokale events. 
Doel is op die manier aandacht te 
vragen voor het probleem van 
zwerfaval langs waterwegen. 
Datum: vrijdag 16 september, 9.00 
uur. Havengebied IJmuiden 
(parkeerplaats Halkade tegenover 
The Harbour nr. 19a).

Startschot NL Waterway Cleanup 
vindt plaats in IJmuiden
IJmuiden - Op 16 september 2022 is het startschot van de wereldwijde 
actie de NL Waterway Cleanup in IJmuiden. Vanaf dan wordt in tot 40 
landen door met name Nederlandse ambassades plastic geprikt rond 
rivieren, meren, zee en oceanen. De NL Waterway Cleanup is de Neder-
landse inbreng op World Cleanup Day. De aftrap wordt verzorgd door 
programmamanager NL Branding Frans van der Horst en wethouder 
Jeroen Verwoort van gemeente Velsen. 

Velsen - Van 16 september tot en 
met 25 september vindt de Boeken-
week voor jongeren plaats. Die week 
staat het stimuleren van leesplezier 
onder jongeren centraal. Zo gaan 
verschillende schrijvers langs scholen 
in het hele land met ‘Literatour’ en 
zullen docenten door middel van 
lespakketten aandacht besteden aan 
de bij Bibliotheek Velsen gratis 
verkrijgbare verhalenbundel 3PAK.
3PAK is het Boekenweekgeschenk 
voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. 
Vanaf 16 september gratis op te 
halen bij Bibliotheek Velsen.
Jongeren zijn in de loop der jaren 
minder gaan lezen. Bibliotheek 
Velsen vindt het belangrijk om zich in 
te zetten voor leesbevordering bij 
door het aanbod aan te passen aan 
de wensen van de lezers via verschil-
lende platforms zoals Booktok. 
TikTok staat bekend als de app waar 
jongeren korte �lmpjes kunnen 
delen. Onder de hashtag #booktok 
delen jongeren boekentips in korte 
video’s. Het e�ect op de vraag naar 
deze boeken is zichtbaar in de boek-
handels en de bibliotheek. Een aantal 
Booktokkers wordt gevolgd en hun 
aanraders staan tentoongesteld in de 
bibliotheek. Ook is de bieb opzoek 
naar een Velsense Booktokker die 
eens een �lmpje wil opnemen in de 
Bibliotheek. Kom langs in de Biblio-
theek en neem je 3PAK mee! Houd 
Instagram en de website in de gaten 
voor online en live activiteiten met 
Booktokkers.

Boekenweek 
voor jongeren 
in de bibliotheek

Booktok en 3PAK in de bieb, speciaal 
om jongeren te stimuleren om te gaan 
lezen. Foto: aangeleverd

Welke kwaliteiten zijn er, welke 
kansen en welke bedreigingen? 
Hoe ziet Duin en Kruidberg er over 
20 jaar uit? 
Om de ideeën van bezoekers hier-
over te horen organiseren de 
boswachters twee droomwande-
lingen. Loop en denk mee en vertel 
wat jouw dromen zijn voor Duin en 
Kruidberg! 
Wat vind je belangrijk? Op welke 
plekken ben je trots? Waar is verbe-
tering nodig? Natuurlijk kunnen 

niet alle dromen waargemaakt 
worden, maar de opgehaalde 
ideeën vormen een mooie input 
voor het ontwikkelen van de 
toekomstvisie voor Duin en 
Kruidberg. 

Meld je gratis aan via de website 
van Natuurmonumenten, uiterlijk 
18 september. De wandeling vindt 
twee maal plaats: op donderdag 22 
en zaterdag 24 september van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Droom mee over Duin en Kruidberg

Hoe ziet Duin en Kruidberg er over 20 jaar uit? Foto: aangeleverd

Santpoort - Denk en droom mee! Natuurmonumenten maakt een 
nieuwe toekomstvisie voor Duin en Kruidberg en haar andere 
gebieden in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 





Vanaf dinsdag 4 oktober zal iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 
uur Oldstars in de Wijk worden georganiseerd. Een gratis wekelijkse 
beweegactiviteit in Stadspark IJmuiden voor 55+, onder begelei-
ding van een Buurtsportcoach. 

Bent u voornemens om meer te bewegen, maar is de drempel te 
hoog om aan te sluiten bij een sportvereniging? Wilt u wel uw soci-
ale netwerk uitbreiden en bewegen in groepsverband? U bent van 
harte welkom om het eens te proberen!  De activiteit is laagdrem-
pelig, vrijblijvend en toegankelijk. We starten om 10:00 uur bij het 
Gijzenveltplantsoen, naast de fitnesstoestellen. 

Oldstars in de Wijk

Sportloket Velsen zal tijdens de nationale sportweek van 16 t/m 25 
september de nieuwe sportgids uitdelen op alle basisscholen in 
Velsen. 
De gids, met informatie over sportclubs en -accommodaties is ook 
verkrijgbaar bij Sportloket Velsen (stuur hiervoor een mail naar sport-
loket@velsen.nl), het gemeentehuis en in de sporthallen.

Sportpas Velsen is een sportkennismakingsproject waarbij kinderen 
op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met verschillende 
takken van sport. Dit aanbod is gebundeld in een boekje Sportgids 
Jeugd Velsen. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen met behulp 
van dit boekje en de website www.sportpasvelsen.nl één of meerdere 
activiteiten uitkiezen, waarbij zij enkele naschoolse lessen volgen bij 
verenigingen, zonder direct lid te hoeven worden. Zo kunnen kinde-
ren ontdekken welke sport bij hen past en misschien wordt er zelfs een 
nieuw talent geprikkeld.

Elk jaar wordt er weer een uitgebreide gids met sportaanbod ontwik-
keld deze gids wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld op 
de basisscholen in Velsen
Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website 
www.sportpasvelsen.nl

Er staat vast een geschikte activiteit voor jou bij!

Sportgids Jeugd Velsen 

Sportpas Velsen
Niet alleen de scholen zijn recent weer gestart, maar ook de sportver-
enigingen zijn inmiddels weer volop actief! Een perfect moment om te 
starten met (een nieuwe) sport! In Velsen zijn vele sportverenigingen 
actief. Benieuwd naar al het sport- en beweegaanbod dat de gemeente 
rijk is? Bekijk dan www.sportpasvelsen.nl. 

Herfstvakantie: Glow in the Dark SportMix
Dinsdag 18 oktober 2022 organiseren de buurtsport-
coaches van gemeente Velsen de Glow in the Dark 
Sportmix in Sporthal Zeewijk, IJmuiden. In verschil-
lende tijdsblokken worden er sporten en spelletjes 
gedaan in het donker. Kinderen uit groep 1 t/m 8 van 
de basisscholen in gemeente Velsen kunnen hieraan 
meedoen.
Kinderen uit groep 1 t/m 5 kunnen tijdens deze 
dag geschminkt worden en er worden allerlei leuke 
spelletjes gedaan zoals bijvoorbeeld verstoppertje in 
het donker!

Jongens en meiden uit groep 6 t/m 8 kunnen toffe 
activiteiten doen zoals het sneeuwballengevecht en 
lasergame!

Voor meer informatie op: 
www.sportpasvelsen.nl/vakantieactiviteiten 

In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ staat ontmoeting en verbinding 
centraal. De week tegen eenzaamheid, of ook wel de week van de 
ontmoeting vindt dit jaar plaats van 29 september t/m 6 oktober. 
Sportloket Velsen zet zich in voor een vitale samenleving en orga-
niseert gedurende deze week diverse activiteiten om eenzaamheid 
tegen te gaan. Ken jij iemand in de buurt die wel eens wat meer 
onder de mensen zou mogen komen, of wil je zelf jouw sociale kring 
uitbreiden? Doe dan mee met midgetgolf/petanque bij P.U.IJ. of kom 
samen koffiedrinken in sportcafé De Duinen en zwem daarna een 
paar banen. Liever bewegen op het droge? Doe dan mee aan Oldstars 
in de Wijk of schrijf je in voor een lunch met lunges! Schroom niet om 
je aan te melden voor één of meer beweegactiviteiten. Voor sommi-
gen activiteiten betaalt u gereduceerd tarief, anderen zijn gratis. Meer 
informatie is te vinden op www.sportpasvelsen.nl. Liever telefonisch 
contact? Bel dan buurtsportcoach Annelies via 06 362 19 375.

Week van de Ontmoeting
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Dat zowel kinderen als volwassenen in zwembad De Heerenduinen 
zwemles kunnen volgen met als einddoel het behalen van het  A-, 
B- en C-diploma en daarmee zwemveilig zijn, is algemeen bekend. 
Minder bekend is dat wekelijks vrijwilligers zich bij verschillende 
zwemverenigingen inzetten voor de zwemsport! Bij Duikteam IJmond 
leer je technieken om te duiken, wil jij liever technieken leren voor het 
uitvoeren van een natte of droge redding? Dan ben je bij de IJmuider 
Reddingsbrigade aan het juiste adres. Records tijdens wedstrijden 
verbreken en jezelf blijven uitdagen om steeds sneller te zwemmen? 
Bij Watervrienden IJmuiden helpen ze je hierbij. Ben je al bekend met 
waterpolo? Een intensieve sport in het water waarbij je tevens moet 
beschikken over een goede conditie. Bij Velserzwemvereniging (VZV) 
leren ze het je allemaal! Alle zwemverenigingen bieden een gratis 
proefles aan zodat jij deze sport kan proberen. Interesse of vragen 
over het aanbod? Neem dan contact op met buurtsportcoach Anne-
lies via buurtsportcoachzwembad@velsen.nl. 

Zwemmen

50% korti ng 
tarief € 4,00
i.p.v. € 8,00

Grati s

50% korti ng 
tarief € 2,85
i.p.v. € 5,70

50% korti ng 
tarief € 2,85
i.p.v. € 5,70



P O W E R E D  B Y

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

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

September 2022

SportSupport biedt elke 
week naschoolse sportlessen 
aan in IJmuiden, Velsen-
Noord en Velserbroek. 
Vanaf deze en komende 
week start er een nieuwe 
soort sportmix, namelijk 
Talententijd. 

In deze lessen zal er 
extra nadruk liggen op 
het stimuleren van de 
basisvaardigheden van het 
kind. Dit is een reeks lessen 
en de komende tijd zullen de 
volgende kernvaardigheden 
behandeld worden: gaan 
lopen, balanceren en vallen. 

Voor IJmuiden en Velsen-
Noord worden deze 
lessen gratis aangeboden. 
Inschrijven kan op www.sportpasvelsen.nl/sportmix

Nieuwe Sportmix activiteit

organiseert op zaterdag 15 oktober 2022

UNE JOURNÉE FRANÇAISE BIJ PUIJ
doubletten toernooi Grande Mêlee

Indeling per ronde met en tegen andere spelers

Inschrijven tot 14 oktober 2022 20:00
Max. aantal inschrijvingen 80 personen
Toegang voor iedereen met of zonder licentie
Melden vanaf 10:00 uur
Spelen vanaf 11:00 uur
Kosten € 9,95 per persoon inclusief
Prijzen Prijzen in natura
Locatie Speellocatie: Heerenduinweg 

(t.o. zwembad), IJmuiden
Inschrijven Ga naar de OnTip kalender of de   

website www.puij.nl
Informatie Tel. 06-50 230 440
Email toernooi@puij.nl
Website www.puij.nl

Vrijdag 16 september gaat de Nationale Sportweek 
van start.
De Nationale Sportweek is een initiatief van 
NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te pro-
moten. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral 
leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek 
valt samen met het moment waarop veel verenig-
ingen en clubs hun deuren opnieuw openzetten; 
het sportseizoen gaat weer beginnen. 

Kijk voor meer informatie op, 
www.nocnsf.nl/nationale-sportweek.

Nationale sportweek

Franse dag bij P.U.IJ.
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Het nieuwe Wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland komt te liggen in de 
gemeenten Haarlem, Haarlemmer-
meer, Velsen, Heemstede, Bloemen-
daal en Zandvoort. Het Routebureau 
van Recreatie Noord-Holland coördi-
neert de aanleg van het omvangrijke 
routenetwerk, onderdeel van het 
provincie-brede Wandelnetwerk 
Noord-Holland. De routes zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met duur-
zame routepaaltjes, gekleurde pijlen 
en keuzepuntnummers. Voor het 
nieuwe wandelnetwerk moeten bijna 
3500 keuzepunten en routemarke-
ringen worden geplaatst. Daarnaast 
komen in de regio negen Toeristische 
Overstappunten. Deze TOP’s zijn 
opvallend groenblauwe informatie-
zuilen met regio-informatie en �ets-, 
wandel- en vaarroutes in de 
omgeving.

Opening wandelnetwerk in voorjaar 
2023
Sinds een maand zijn aannemers bezig 
met de plaatsing van de eerste route-
markeringen. In het stedelijk gebied 
van de gemeente Haarlem, Haarlem-
mermeer en Heemstede zijn op 
verschillende plekken al gekleurde 
pijlen zichtbaar. Vorige week zijn de 

eerste routepalen op Buitenplaats 
Elswout en Landgoed Koningshof de 
grond in gegaan. Volgende week staat 
natuurgebied Wurmenveld op de plan-
ning. Naar verwachting zijn de inrich-
tingswerkzaamheden in het wandel-
gebied begin 2023 afgerond. Daarna 
volgen controlewandelingen en 
aanpassingen aan de website en app 
van Wandelnetwerk Noord-Holland. 
De opening van Wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland is in het voorjaar van 
2023.

Duinenroutes eenrichting
Nieuw in Noord-Holland is dat ook de 
bestaande wandelroutes in de duinge-
bieden van PWN, Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland en Staats-
bosbeheer in het wandelnetwerk zijn 
opgenomen, inclusief herkenbare 
markeringen van Wandelnetwerk 
Noord-Holland. Deze terreinbehe-
rende organisaties verzochten om 
aandacht voor spreiding van bezoe-
kers op drukke dagen. Daarom is de 
richting van de meeste duinroutes 
uitsluitend één kant op. De toevoeging 
van het duingebied maakt het netwerk 
in Zuid-Kennemerland voor wande-
laars extra aantrekkelijk. Ook sluit de 
nieuwe wandelregio aan op omrin-

gende wandelnetwerken zoals 
Midden-Kennemerland, Amsterdam 
Amstelland en Duin- en Bollenstreek. 
Liefhebbers van langere wandelingen 
kunnen hun hart ophalen.

Samenwerking en �nanciering
De Provincie Noord-Holland wil al 
jaren een provincie-dekkend wandel-
netwerk. Met de aanleg van dit 
netwerk is de provinciale wandelkaart 
bijna helemaal ingekleurd. De totale 
kosten voor het wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland bedragen zo’n € 
630.000. De provincie Noord-Holland 
�nanciert € 351.600 van de realisatie-
kosten van het netwerk inclusief TOP’s. 
De gemeenten Haarlem, Haarlemmer-
meer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen 
en Heemstede betalen samen de 
overige kosten: € 278.400.

Regio - De aanleg van Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland is vanaf half 
augustus gestart. De eerste routemarkeringen zijn al zichtbaar in de 
omgeving. Met ruim 450 kilometer routes wordt dit het grootste regio-
nale routenetwerk binnen het Wandelnetwerk Noord-Holland.. Een afwis-
selend groen landschap, ingeklemd tussen steden, dorpen en de uitge-
strekte kust, van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van 
Velsen tot Nieuw-Vennep.

Aanleg Wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland in volle gang

Eerste routemarkeringen 
Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland 
geplaatst. Foto: aangeleverd

Blijf hangen!
Iedereen uit Velserbroek mag mees-
trijden om kampioen te worden. 
Behalve de fenomenale eretitel maak 
je ook nog kans op een e-bike! Om 
lang te blijven hangen, is er een 
personal trainer van PTF By Jon 
aanwezig om je een paar kleine tips 
& tricks te leren.

Sprookjesparade
Voor de kinderen is er een meet & 
greet met sprookjeshelden tijdens de 
sprookjesparade. Vanzelfsprekend 
kunnen ze met hun favoriet op de 
foto! Het event duurt van 13.00 tot 
17.00 uur. De winkels zijn ook 
gewoon open om lekker te shoppen. 
Kortom: wie blijft het langst hangen?

Velserbroek Hangen
Velserbroek - Word jij Kampioen Velserbroek Hangen? Centrum Velser-
broek presenteert een nieuw event! Op zaterdag 24 september maak je 
kans om de eretitel kampioen Velserbroek Hangen te verdienen.

Het zou zo maar kunnen dat deze prinsessen je komen aanmoedigen. 
Foto aangeleverd
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Kofferbakmarkt 
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 17 september 
is er weer een ko�erbakmarkt op 
Plein 1945. Iedereen die recent de 
zolder opgeruimd heeft, kan alle 
overtollige potten, pannen en 
andere huisraad, maar ook speel-
goed, �etsen, dvd’s en nog veel 
meer zaken te koop aanbieden. Wat 
voor de één in de weg staat, kan 
voor de ander een geweldige vondst 
zijn. Als verkopende partij ben je er 
even een dagje tussenuit en sta je 
met gelijkgestemden op deze gezel-
lige markt. De bezoekers kunnen 
lekker tussen de spulletjes struinen 
en wellicht een verzameling verder 
uitbreiden of gewoon een mooi 
koopje op de kop tikken. 
De markt vindt plaats van 08.00 tot 
16.00 uur. Verkopers betalen 10 
euro. Meer weten? Bel 0255 533233 
of 06 10475023. De laatste ko�er-
bakmarkt van dit jaar is op 8 
oktober.

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp 
aan de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor een 
mooi nazomertafereeltje rond de Semafoor.

Door Erik Baalbergen

Gibraltar heeft zijn rots, Japan de Fuji, Napels de Vesuvius, Athene de Akro-
polis, Parijs de heuvel Montmartre, Rome de zeven heuvelen, Kaapstad de 
Tafelberg, Tanzania de Kilimanjaro, Rio de Corcovadoberg en Valkenburg de 
Cauberg. Maar IJmuiden heeft het Seinpostduin! Rots in de branding voor 
zeevarenden die van zee komen. Een geliefd object voor plaatjesmakers.
Vorige week ‘gebruikte’ ik het Seinpostduin met z’n karakteristieke opbouw 
als voorgrond voor een foto van een indrukwekkende wolkenpartij ten 
noorden van het kanaal. Het leverde dit typisch IJmuidense plaatje op. De 
duizend woorden die minder dan een plaatje zeggen zal ik deze keer 
achterwege laten…
Na een lange en mooie maar ook droge zomer met wekenlang vooral 
blauwe luchten is het hemelwatertekort de laatste paar weken behoorlijk 
aangevuld. We zijn getrakteerd op stevige plensbuien. Tussen de buiten 
door kun je overdags bij felle opklaringen genieten van de fraaie wolken-
partijen. En nu even niet meer klagen over droogte!

Mooi nazomertafereeltje rond de Semafoor

Fraaie wolkenpartij achter het Seinpostduin. Foto: Erik Baalbergen

Bij Strohm worden TCP-leidingen 
(Thermoplastic Composite Pipe) 
geproduceerd die het bedrijf al jaren 
levert binnen de traditionele olie- en 
gasindustrie. Ook voor nieuwe 
toepassingen op de energiemarkt, 
zoals het transport van waterstof, 
zijn deze buizen geschikt. Als 
productie operator bedien je de 
machines op de productielijnen en 
ben je daarnaast ook bezig met 
zaken als onderhoud en reparatie, 
aan- en afvoer van materiaal en 
registratie van kwaliteitsobservaties. 
Strohm kent een 2-ploegenrooster 
voor productiepersoneel, de ploe-
gentoeslag bedraagt 15 procent en 
je hebt maar liefst 32 vakantiedagen 
en een aantrekkelijk pensioenplan. 
De productieomgeving is rustig, 
schoon en heeft een laag 
geluidsniveau.

Over Strohm
In 2012 startte Airborne Internati-
onal in IJmuiden met de productie 
van TCP. Twee jaar later ging deze 
bedrijfstak zelfstandig verder en eind 
2020 werd de naam gewijzigd in 
Strohm. Het bedrijf heeft ook vesti-

gingen in Houston, Kuala Lumpur en 
Rio de Janeiro. In totaal werken er 
meer dan 110 mensen. Strohm heeft 
nog diverse andere vacatures open-
staan. Zo zoekt het bedrijf engineers, 
een marketing & communicatie 
manager, een stagiair(e) social media 
& content creation, monteurs en test 
operators. Hoewel de borrel dus in 
eerste instantie is bedoeld voor 
productie operators, is iedereen 
welkom die interesse heeft in 
werken bij Strohm. Een overzicht van 
de vacatures staat op www.strohm.
eu/jobs.

Borrel 
De borrel is donderdag 22 
september van 17.00 tot 20.00 uur 
bij Grand Café Staal op de Lange 
Nieuwstraat. Aanmelden kan via een 
mail naar operators@strohm.eu. 
Spontaan langskomen mag ook. 
Mocht je niet bij de borrel aanwezig 
kunnen zijn of je wilt nog meer infor-
matie, kom dan zeker naar de Open 
Dag in IJmuiden op donderdag 29 
september van 14.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie over deze dag vind 
je op https://strohm.eu/open-dag.

Ben je een technisch talent? 
Kom naar de operators borrel 
van Strohm in IJmuiden!
IJmuiden - Strohm zoekt technische talenten die al ervaring hebben óf 
net klaar zijn met hun technische opleiding. Op de operators borrel in 
Grand Café Staal word je van alles verteld over het bedrijf en de diverse 
uitdagende functies en kun je alvast je toekomstige collega’s ontmoeten.

Strohm is ook klaar voor nieuwe toepassingen op de energiemarkt.
Foto: aangeleverd

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

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 15.00 uur en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 uur 
geopend. De lunch is inbegrepen. In 

Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier krijg je een lekkere 
lunch.

Maandrooster
Week 36: themadag jam maken. 
Week 37: themadag koken met 
oogst. Week 38: extra dag open voor 
Burendag met als activiteit jam 
maken. Week 39 is het thema: 
pekelen en oogst fermenteren.

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

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon
Velsen - Heb je na deze sociaal stille tijd behoefte aan gezelschap en 
leuke dagbesteding? Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie! 
Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in Velser-
broek en IJmuiden onder het motto: Aan de slag met de natuur!

Kom ook jam maken van fruit uit eigen tuin. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Breezicht in Oud-
IJmuiden bestaat 50 jaar! De jaarlijkse 
zomermarkt van Zorgbalans locatie 
Breezicht zal geheel in het teken 
staan van dit jubileum. 
Alle oud-medewerker zijn van harte 
uitgenodigd om mee te proosten en 
gezellig over de markt te struinen! Er 
is livemuziek van de Pappenheimers 
en Frans Zeilmaker, er staat een 
gezellige bar en er zijn diverse heer-
lijke snacks te koop. Ook is er een 
grote loterij om 16.00 uur.

Dit heuglijke feit zal plaatsvinden op 
Zaterdag 17 september van 10.00 
uur tot 16.30 uur. Het o�ciële proost-
moment is om 14.00 uur.

Oproep oud-
medewerkers 
Zorgbalans 
locatie Breezicht

IJmuiden - De brandweer is maan-
dagavond in actie gekomen voor 
brand op camping de Duindoorn in 
IJmuiden. Rond half tien werd de 
brand op de camping aan de Badweg 
ontdekt waarop direct de brandweer 
werd gealarmeerd.

De achterkant van een chalet stond 
in brand en ook het duingebied 
eromheen heeft vlam gevat. Door de 
hitte was er ook brand ontstaan aan 
een naastgelegen chalet. De toege-
snelde brandweer heeft het vuur 
geblust.

Een man is bij de brand lichtgewond 
geraakt en is door ambulanceperso-
neel opgevangen voor behandeling. 
Het is nog onduidelijk wat de 
oorzaak van de brand is geweest, de 
schade aan het chalet is groot. Een 
voorlichter van de brandweer laat 
weten dat hier onderzoek naar zal 
worden gedaan.

Brand op camping de Duindoorn 
zorgt voor schade aan chalets

De schade aan het chalet was groot. foto: Michel van Bergen

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Inwoners van IJmondgemeenten 
ervaren de laatste jaren meer over-
last van stof, rook en roet afkomstig 
van de (basismetaal) industrie en zijn 
bezorgder over hun woonsituatie. Dit 
en meer blijkt uit een reeks van drie 
gezondheidsonderzoeken die GGD 
Kennemerland en het RIVM afge-
lopen 12 jaar uitvoerden. 
GGD Kennemerland adviseert de 

uitstoot te verminderen en adviseert 
het beleid om de luchtkwaliteit te 
verbeteren onverminderd voort te 
zetten.

De informatiebijeenkomst vindt 
plaats op 21 september van 19.00 tot 
20.30 in Dorpshuis de Moriaan 
(Dorpsduinen 4, 1949 EG,  Wijk aan 
Zee). Aanmelden is niet nodig. 

Informatiebijeenkomst Gezondheid 
in de IJmond in Wijk aan Zee
Velsen - Eerder dit jaar presenteerde GGD Kennemerland en het RIVM de 
resultaten van het onderzoek Gezondheid in de IJmond in 2020. Voor de 
bewoners van Wijk Aan Zee vindt op 21 september een informatiebijeen-
komst over dit onderzoek plaats, nadat eerder al een bijeenkomst in 
IJmuiden werd georganiseerd.

GGD Kennemerland adviseert de uitstoot te verminderen. Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

Het is september, de zomer lijkt eindeloos voort te duren maar de scholen 
zijn weer begonnen en de vakanties zijn gevierd. In en om Hospice de Heide-
berg zijn er veel activiteiten die van start gingen met een feestelijke barbecue 
op vrijdag 26 augustus voor alle vrijwilligers plús ‘aanhang’. De druk bezochte 
en heerlijke avond was mede mogelijk gemaakt door het IJspaleis uit Drie-
huis, Keurslagerij van Haaster uit Velserbroek, KHC Strawberries, de giften van 
dankbare families en de aanwezigheid van al onze lieve vrijwilligers.

Het was heel �jn dat iedereen elkaar zonder restricties weer kon zien en 
spreken. Hoewel ik toch de goede raad uitsprak om je vooral voor te bereiden 
op het feit dat Covid waarschijnlijk nooit meer van deze wereld zal 
verdwijnen en dat ook de herhaal vaccins absoluut niet overbodig zullen zijn. 
Maar die avond stond vooral in het kader van zorgeloos en heel gezellig 
samenzijn. We hadden het nodig na de afgelopen tijd.

Open Huis
Ook kan dit jaar het Open Huis weer plaatsvinden. Een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met de hospice, de medewerkers en de vrijwilligers. Het 
Open Huis is gepland op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en alle 
geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er wordt een gastspreker ingescha-
keld die gaat vertellen over het belang van geestelijke verzorging in de termi-
nale fase. Want ook dat is een belangrijk aspect voor onze gasten en mensen 
die thuis de laatste fase van hun leven beleven.

Pinkenveiling
Op die datum is ook de jaarlijkse Pinkenveiling bij de Naaldkerk. Een prach-
tige traditie, het is maar liefst de 89 keer dat het Pinkenweekend plaatsvindt. 
Op zaterdag om 9.00 uur zal de start zijn en zullen buiten kraampjes staan 
met boeken, kaasjes, fruit, bloemen, vintage en wat al niet meer. Ook De 
Heideberg zal een kraam bemannen met van alles en nog wat. De opbrengst 
van onze stand gaat naar de Hospice, de andere kraampjes zamelen in voor 
de Naaldkerk.

Diversiteit
We doen nog maar weer een oproep voor vrijwilligers. Zowel voor het huis als 
voor de zorg bij mensen thuis. Alleen dankzij hen kunnen we ons werk blijven 
doen. Het ene werk is praktischer dan het ander, de een ‘werkt’ vaker dan de 
ander, de een gaat naar cliënten thuis en de ander werkt in de hospice, net 
wat bij iemand past. Maar voor iedereen geldt, dat zij veel voldoening uit het 
werk halen. Er is voor iedereen wel wat te doen, óók voor jongeren en óók 
voor mensen die een ‘andere’, want wat is ánders, culturele achtergrond 
hebben.
Het worden drukke maar gezellige maanden. 

Jan Bakker, voorzitter.

Volop activiteiten in en om het 
liefste huis van de gemeente Velsen

Door Ingeborg Baumann

Er hadden zich rond de zestig 
mensen aangemeld en samen met 
de tolken, vrijwilligers, gastgezinnen 
en organisaties als Stichting Welzijn 
Velsen was De Witte Leeuwenkooi 
goed gevuld. De kinderen 
vermaakten zich natuurlijk kostelijk 
op de velden van Telstar en de 
ontvangst was met koekjes in de 
vorm van een visje, Hollandse 
snoepjes en ko�e en thee. 

Taalprobleem
Er staat een dame ernstig te oefenen 
op het te houden praatje van burge-
meester Frank Dales. Dat was al 
uitgeschreven en vertaald. Het bleek 
later vergeefse moeite. Dales sprak 
spontaan en bewogen en de tolk 
moest dus a la minute vertalen. 
Rozalina, Ivanna en Olga staan aan 
een tafeltje te praten. Rozalina 
vertelt dat zij en haar moeder al 
vanaf het begin van de oorlog in 
Nederland zijn, moeder had de 
plannen al eerder want haar man 
was al in Nederland. ,,Maar dat het 
zo snel zou gaan hadden we niet 
verwacht. De mensen hier zijn wel 
heel erg aardig voor ons.’’ Olga is een 

vriendin van de familie en heeft een 
zoon van dertien. Ze woont bij de 
zuster van haar man in Velserbroek 
en heeft een tijdje lesgegeven in 
Haarlem op de internationale school 
waar haar zoon ook naartoe gaat. In 
Oekraïne was ze econoom maar 
door het taalprobleem gaat ze nu 
werken in een fabriek in Velsen-
Noord. ,,Heel ander werk ja. Maar 
toch ben ik blij’’, zegt ze in het 
Engels. Ze vertellen dat de plaats 
waar ze woonden ‘still very dange-
rous’. is. Ze bombarderen ook op 
burgerdoelen, gelukkig is de rest van 
de familie redelijk veilig.’’ 

Gastgezinnen
Han en Rista Poels uit Velserbroek 
vangen een jong gezin op met een 
schattig zoontje van 2 jaar. ,,Het zijn 
onze lieverdjes. Alles gaat best 
ontspannen en goed de afgelopen 
zeven weken.’’ Dat komt volgens 
zowel het echtpaar Poels en 
Alexander en Irena ook omdat hun 
instelling en overtuiging hetzelfde is, 
ze zijn Jehova’s Getuigen. Alexander 
vertelt: ,,We wonen vlakbij de Russi-
sche grens bij Charkov, daar wordt 
veel gevochten.’’ Op de vraag of hij 
positief of negatief staat tegenover 

de laatste, misschien hoopgevende, 
ontwikkelingen zegt hij: ,,Niet posi-
tief, niet negatief. Wél realistisch. 
,,Things in the world will get worse 
and worse.’’

Andere situatie
Ludmilla (49), komt uit Odessa en 
heeft de mooiste blauwe ogen van 
de wereld die verrassend gelukkig 
die wereld inkijken. Ze woont op een 
zeilschip in Marina Seaport met haar 
hondje. Ze kook op een gasstelletje 
en doucht in de haven. En toch: ,,Ik 
heb tijd om na te denken, het is een 
andere situatie in mijn leven.’’ Op de 
vraag of ze gelukkig is zegt ze 
volmondig: ,,Yes. Het maakt geen 
verschil. Geluk zit in je.’’ Ze maakt 
zich wel zorgen want er woont 
familie vlakbij de raketbasis en dicht 
bij de grens. Vrijwillig tolk Georgiy is 
Russisch en woont 8 jaar in Velsen. 
,,Russisch en Oekraïens is zo’n beetje 
als Duits en Nederlands. Ik weet dat 
het voorkomt dat mensen niet 
geholpen willen worden door een 
Rus maar ik heb daar nog geen last 
van gehad. It’s a stupid war anyway.”

Je bent en blijft welkom hier
En dan houdt burgemeester Frank 
Dales zijn speech, nadat hij al met 
heel veel mensen persoonlijk heeft 
gepraat. Anders dan was uitge-
schreven en vertaald maar de strek-
king is duidelijk. ,,Je bent welkom in 
Velsen, je blijft welkom in Velsen!’’ 
Verder: ,,Deze bijeenkomst heeft drie 
speerpunten. Jullie te laten zien en 
voelen dat jullie welbevinden heel 
belangrijk voor ons is. Om de organi-
saties en gastgezinnen te bedanken 
en om vragen te stellen en erva-
ringen te delen. Het duurt allemaal 
ongeloo�ijk lang. Ik heb respect voor 
de Oekraïense strijdkrachten die nu 
zelfs successen boeken tegen dat 
enorme Russische leger. Het moet 
voor jullie verschrikkelijk zijn. Toch 
zijn jullie open naar ons en inte-
greren zo veel mogelijk.’’

Telstar
Na elke paar zinnen wordt er 
vertaald. Na elke paar zinnen hoor je: 
,,Dankjewel’’ uit de monden van de 
mensen. Dales sluit af: ,,Telstar heeft 
de wedstrijd van afgelopen week 
gewonnen. Als dát kan, kan Oekraïne 
het zéker! 

Velsen – De gemeente Velsen hield afgelopen maandag in samenwerking 
met diverse organisaties een bijeenkomst voor Oekraïense vluchte-
lingen, gastgezinnen en vrijwilligers. Het was de tweede keer en het was 
opvallend en bemoedigend om te zien dat de meeste mensen hun draai 
min of meer wel gevonden hadden in onze gemeente. De sfeer was warm 
en eigenlijk heel gezellig.

Bijeenkomst Oekraïense 
vluchtelingen BUKO-stadion

Deze dames tonen creativiteit en een actieve houding. Foto’s: Ingeborg Baumann

Burgemeester Frank Dales en de tolk houden een mooie speech.





‘Wensen realiseren 
met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam
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verzorgingsteam
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Door Raimond Bos

Bij de kraam van KOEL op de cultu-
rele markt was het zaterdagmiddag 
een komen en gaan van bezoekers 
die er de kans kregen om even op 
een instrument te bespelen. Givano 
(7) koos voor de blok� uit, terwijl 
Duncan (6) de ukelele ter hand nam. 
In vijf jaar tijd heeft KOEL een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Begonnen in een leslokaal van RKBS 
De Rozenbeek groeide de muziek- 
en theaterschool van oprichters 
Koen van der Wel en Eline Schmidt 
naar de organisatie die het nu is: 35 
docenten, 650 leerlingen (peiling 
eind vorig seizoen) en een eigen 
onderkomen in Driehuis. Je kunt er 
terecht voor het leren bespelen van 
alle gangbare muziekinstrumenten 
en er worden musicallessen 
verzorgd. Tijdens de cultuurmarkt 
van de Summer Park Sessions werd 
vooral aandacht gevraagd voor de 
musical Oliver, die KOEL volgend 
jaar in de Stadsschouwburg Velsen 
uitvoert. ,,We zoeken vooral nog 
naar mannen voor deze productie.’’ 
Interesse? Kijk op www.bijkoel.nl/
oliver voor meer informatie.

Vrijheid
Bij een cultureel evenement denk je 
wellicht niet zo snel aan de Stich-
ting Comité 4 en 5 mei. De oude 
Canadese legerjeep was zaterdag 
een echte blikvanger op het terrein. 
Voorzitter Peter Hamersma legt uit: 
,,We willen het thema vrijheid meer 
uitdragen. Daarom stonden we ook 

op het Havenfestival en nu zijn we 
hier. We vragen de bezoekers wat 
vrijheid voor hen betekent. Dan 
geven ze antwoorden als ‘Muziek 
maken’ en ‘Alles kunnen zeggen wat 
je wilt’. Als ik dan vraag in hoeveel 
landen dat eigenlijk mogelijk is, zie 
je ze nadenken. In landen als Syrië 
en China is het allemaal niet zo 
vanzelfsprekend als hier.’’ Rond de 
legerjeep liggen straatnaamborden 
uit de gemeente Velsen: De 
Noostraat, Gjertsenstraat, Van 
Poptaplantsoen, Biallosterskilaan… 
,,Dat waren allemaal verzetsstrijders. 
Wat betekent verzet eigenlijk? Wat 
hebben wij gedaan in de oorlog? En 
realiseert men zich wel wat de 
vluchtelingen, die nu in Nederland 
aankomen, hebben meegemaakt? 
We proberen het bewustzijn van de 
mensen te vergroten. Gelukkig zien 
we dat er steeds meer jongeren zijn 
die belangstelling voor dit thema 
hebben.’’

Sluis 751
Ook Bart ten Napel van IJmond 
Werkt! is van de partij. Hij promoot 
deze middag Sluis 751, het eerder 
dit jaar geopende multifunctionele 
ontmoetingscentrum aan de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Een 
bijzonder project, waar zeven 
professionele zorginstellingen 
samenwerken. Ze bieden er onder 
meer dagbesteding en een inloop-
gelegenheid, maar er is ook een 
commerciële lunchroom en er is 
een vergaderruimte, die verhuurd 
wordt. ,,Doordat de zeven deelne-

mende partijen zo dicht bij elkaar 
zitten, zijn de lijntjes heel kort’’, legt 
Ten Napel uit. Hij is zelf vanuit 
IJmond Werkt! als projectleider 
betrokken bij Telstar@Work, 
bedoeld om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar 
betaald werk te begeleiden. ,,Dat 
project is heel succesvol, binnenkort 
stroomt de honderdste deelnemer 
uit naar betaald werk.’’ Het regelen 
van ontbijtjes voor schoolkinderen 
uit � nancieel minder draagkrach-
tige gezinnen is een mooi voor-
beeld van de samenwerking tussen 
de organisaties. ,,Op maandagoch-
tend maken we de ontbijtpakketten 
voor een hele week klaar. De 
mensen van de dagbesteding 
pakken alles in en de mensen van 
Telstar@Work brengen de pakketjes 
naar de ouders toe.’’

Mosterdzaadje
Op een cultureel evenement als dit 
mocht ook ’t Mosterdzaadje uit 
Santpoort natuurlijk niet ontbreken. 
Toch twijfelde beheerster Paula 
Blom aanvankelijk wel even of ze er 
zou gaan staan. Je mag immers 
veronderstellen dat haar kleinscha-
lige culturele podium na veertig jaar 
wel voldoende bekend is. In 1982 
kocht ze samen met haar inmiddels 
overleden partner Pim Reiding het 
kleine karakteristieke kerkje met de 
bedoeling er een muziekpodium 
van te maken. Aanvankelijk had Pim 
overigens nog het idee om er een 
werkplaats van te maken voor het 
opknappen van motor� etsen, maar 
uiteindelijk raakte ook hij enthou-
siast over het culturele plan. 
,,Muziek maakt het leven beter en 
verbindt mensen met elkaar’’, aldus 
Paula Blom. Ze hoeft zelden op zoek 
te gaan naar muzikanten die er 
willen optreden, want zij melden 
zich meestal spontaan aan. ,,Ik krijg 
elke dag wel aanmeldingen binnen. 
Gisteren hadden we muzikanten uit 
Zwolle. Dan maak ik zelf soep voor 
ze met een broodje. Ik pamper ze!’’ 
Tijdens de culturele markt deelde 
Paula kaartjes uit met een code die 
leidt naar het complete programma 
van ’t Mosterdzaadje. ,,Vaak krijg ik 
de reactie ‘Dat is niet nodig, we 
lezen het wel in de Jutter|Hofgeest’. 
Zo zie je maar hoe belangrijk die 
krant voor ons is.’’

Optredens
Het was vrijdag, zaterdag en zondag 
een komen en gaan van artiesten 
op het podium van de Summer Park 
Sessions. Menig plaatselijke vereni-
ging liet van zich zien en horen. Elke 
dag werd afgesloten met een 
optreden van professionele 
artiesten, maar steeds met een 
duidelijke link naar Velsen. Daarbij 
werd hetzelfde concept gehanteerd 
als vorig jaar: eerst een gastop-
treden en vervolgens een speciaal 
voor deze gelegenheid samenge-
stelde muziekgroep met een gevari-
eerd repertoire. De organisatoren 
kijken met tevredenheid terug op 
een geslaagde tweede editie van de 
Summer Park Sessions en zijn van 
plan volgend jaar terug te keren. 
Velsenaren die dit initiatief waar-
deren, kunnen dit � nancieel onder-
steunen door via https://donorbox.
org/donateur-stichting-hart-voor-
cultuur-1 een bedrag te doneren.

Bezoekersaantal Summer Park 
Sessions bijna verdubbeld

The Delta Singers verzorgden ook een prachtig optreden. Foto’s: Erik Baalbergen

Een leerling van DanceWorks Velsen zorgt voor een unieke foto.

Velsen - Maar liefst 356 artiesten betraden het podium van de Summer 
Park Sessions. Er namen 43 culturele organisaties deel aan het evene-
ment en 68 vrijwilligers zorgden er samen voor dat drie dagen lang alles 
soepel kon verlopen. Volgens de organisatie trokken de Summer Park 
Sessions dit jaar in totaal 4239 bezoekers. Dat is bijna twee keer zo veel 
als er vorig jaar (door beperkingen) bij konden zijn. 

Santpoort - Justin Bouwmann, 
jongen A1 pupil van AV Suomi, is 
zaterdag 10 september vierde 
geworden op de meerkamp van de 
� nale pupillencompetitie in 
Castricum. Hij eindigde samen met 
zijn trainingsmaatjes Senne Berkhout, 
Yens van der Pol, Bram Teengs en 
Sem Veenstra eindigden zij als team 
op de zevende plek. Een geweldige 
prestatie voor deze jonge atleten die 
voor het eerst meededen aan een 
echte � nale. Ook voor Justin was dit 
zijn eerste echte � nalewedstrijd. Met 
drie persoonlijke records op de sprint 
in 8,96 seconden, bij verspringen 4.08 
meter en balwerpen 22,69 meter, 
eindigde hij knap met 1544 punten. 
Zo spannend als de dag voor hem 

begon zo strijdvaardig eindigde hij 
de wedstrijd. Want toen Justin tijdens 
het laatste onderdeel verspringen 
hoorde dat hij overal derde stond, 
sprong hij bij zijn laatste sprong 
meteen een PR met 4.08 meter.
Even slikken
Bij de estafette was het even slikken 
voor Sem, Yens, Senne en Justin. Zij 
waren namelijk gewend om steeds 
met grote voorsprong te winnen. Dat 
dat deze keer niet gebeurde was een 
verrassing. Toch wist Justin als laatste 
loper nog een tegenstander in te 
halen en eindigen ze als derde in hun 
serie. Maar wat iedereen zich niet 
realiseerde was dat ze met elkaar 
weer een PR liepen in een tijd van 
37.20. Wat een mooie teamprestatie! 

Justin vierde bij fi nale 
competitie AV Suomi

Mooie teamprestatie van de pupillen van Suomi. Foto: aangeleverd 

Velsen - Voetbalvereniging RKVV 
Velsen en Scopo Atletico organiseren 
het sportprogramma de Beweeg-
speeltuin, voor kinderen van groep 
een, twee en drie. 

Marco Neuvel namens Scopo: ,,Scopo 
maakt zich sterk voor een gezonde 
toekomst voor elk kind. Hierbij zetten 
wij voornamelijk in op wat ons drijft, 
namelijk bewegen. Dit doen wij met 
onze activiteiten voor kinderen van 
4-12 jaar en met opleidingen/inspira-
tiesessies voor trainers in de sport. Zo 
werken we samen met scholen, 
verenigingen en andere partijen die 
iets met kidslifestyle doen. Met onze 
diensten willen wij kinderen weer-
baar maken, ontwikkelen we samen 
sport én lifeskills en hebben we 
vooral veel plezier.’’ 
Berry van Soest, jeugdvoorzitter 
RKVV Velsen: ,, Wij zien dat kinderen 
op een steeds jongere leeftijd willen 
voetballen. De RKVV Velsen speelt 
hier al op in met speelse trainingen 
op de zaterdagen onder begeleiding 
van de eigen vrijwilligers. Met Scopo 
verwachten wij daar een waardevolle 
aanvulling op aan te kunnen bieden.’’

Wat is de Beweegspeeltuin? 
De Beweegspeeltuin is stimulerend 
sport- en spelprogramma voor 
kinderen van Groep 1/2/3. Lekker 

buiten sporten, onder begeleiding 
van een professionele sportinstruc-
teur en een begeleider vanuit RKVV 
Velsen. Ervaring is niet vereist. Ze 
leren op een verantwoorde manier 
de beginselen van sport en 
bewegen. De kinderen krijgen na 
elke training limonade en aan het 
einde een echt certi� caat!

Planning van de trainingen 
De start is na de zomervakantie en 
na de voorjaarsvakantie. Trainingen 
op zaterdag van 09.00 tot 10.00 uur. 
Start op zaterdag 24 september. 

RKVV Velsen Beweegspeeltuin

De Beweegspeeltuin

Het sport-spelprogramma voor 
kinderen van groep 1/2/3

• Vanaf 24 september, elke zaterdag!
• Tijden: 09:00-10:00
• Kosten najaar-reeks: 10 trainingen (100 euro)
• Leeftijden: groep 1/2/3
• Sportpark Driehuis

De kinderen maken kennis met voetbal en andere 
balsporten. Ervaring is niet vereist. Ze leren daarbij 
de beginselen van sport en bewegen.

ALTIJD BLIJVEN SPELEN!

scopoatletico.nl/boeken

Met Scopo wordt een waardevolle 
aanvulling verwacht. 
Foto: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende 
aanmelding 10.30 uur bij Beeckes-
tijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.

Opening Stadsschouwburg en Film-
theater Velsen met Roué Verveer. 15 
september trapt Roué Verveer het 
seizoen af met ‘Zo goed als nieuw’. 
De opening van het nieuwe seizoen 
wordt een feestelijk weekend van 15 
t/m 18 september. https://stads-
schouwburgvelsen.nl/ voor de 
agenda van dit weekend.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Film ‘Avec amour et Acharne-
ment’met Juliette Binoche. David 
Bowie documentaire Moonage 
Daydream. www.�lmtheatervelsen.
nl

Elke vrijdag aanvang 20.00 uur 
klaverjassen in de sfeervolle kantine 
van IJVV Stormvogels aan de Zuider-
kruisstraat. Kom langs of neem 
contact op met Gerrit Jongejan 
(06-50923741)

‘t Mosterdzaadje: concert van piano 
door Anastasia Safonova en cello 
door  Andrej van Brakel. Aanvang 
20.00 uur. http://mosterdzaadje.nl/

In het weekend van 16, 17 en 18 
september speelt de Kennemer 
Toneelgroep de voorstelling ‘t Is 
weer bingo op de camping’ in de 
open lucht op het land van Veehou-
derij Rutte aan de Boterdijkweg 1 in 
Velserbroek. Natuurlijk is er voor en 
na de voorstelling gelegenheid voor 
een drankje en een hapje. Tickets 
zijn te verkrijgen via www.ticketkan-
toor.nl/shop/weer-bingo maar u 
kunt ook ter plekke terecht voor 
kaarten. 

Telstar - Heracles Alm. Aanvang 
20.00 uur.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Ko�erbakmarkt van 08.00 tot 16.00 
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info 
via telefoonnummer 0255 533233 of 
06 10475023. 

Feestelijke zomermarkt Zorgbalans 

Locatie Breezicht van 10.00 tot 16.30 
uur.

SuperHero KidsRun bij atletiekver-
eniging AV Haarlem in Haarlem-
Noord. Alle kinderen vanaf 4 jaar oud 
kunnen gratis meedoen. Inschrijven 
kan via www.superherokidsrun.nl.

Schouwburg en Filmtheater Velsen: 
Open huis met gratis rondleidingen 
achter de schermen. Film De 
Ontmoeting. Talkshow café Jacob 
Bron en theatermakers. David Bowie 
documentaire Moonage Daydream. 
www.�lmtheatervelsen.nl

Evenement: Santpoortse Nazomer 
van 17.00 tot 23.00 uur aan het 
‘Dorpsplein’ aan de Broekbergerlaan. 
Hapjes, drankjes en de ralaxte 
muziek van DJ Martin.

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende 
aanmelding 10.30 uur bij Beeckes-
tijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.

Rondleiding door Het Museumhuis 
en de tuinen van Buitenplaats Beec-
kestijn mee te maken. De rondlei-
ding begint om 11.00 uur en eindigt 
om 12.45 uur. U kunt u aanmelden 
via: www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. 

Schouwburg en Filmtheater Velsen: 
Open huis met gratis rondleidingen 
achter de schermen. Film De 
ontmoeting. Talkshow café Jacob 
Bron en theatermakers. Zondagoch-
tend: beeldend theater voor de 
jeugd van 2 t/m 6 jaar. (gratis) www.
�lmtheatervelsen.nl

SuperHero KidsRun bij atletiekver-
eniging AV Haarlem in Haarlem-
Noord. Alle kinderen vanaf 4 jaar oud 
kunnen gratis meedoen. Inschrijven 
kan via www.superherokidsrun.nl.

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

Het Seniorencentrum Zeewijk orga-
niseert van 14.00 uur tot en met 
16.00 uur weer een gezellige middag 

met de muzikale omlijsting door 
onze bekende zanger Hank 

Valley. Toegang Gratis, zaal open: 
13.00 uur.

’t Mosterdzaadje: Sefardische muziek 
met Anass Habib – zang, bendir en 
Janine Verdonk – verhaal, harp en 
zang. Aanvang 15.00 uur. Toegang 
vrij, bijdrage gewenst. http://
mosterdzaadje.nl/

MAANDAG 19 SEPTEMBER
Clubavond van de Numismatische 
Kring Kennemerland ofwel Munten-
club in Het Terras Dinkgrevelaan 17 
Santpoort- Noord. Deze avond een 
veiling, de kavels hiervoor kunt u 
voor de veiling bekijken. Mocht u 
voor de avond vragen hebben, kunt 
u altijd contact opnemen met de 
voorzitter, de heer S.Wagner, tel. Nr. 
06-26404240 of per mail s.wagner@
quicknet.nl.

DINSDAG 20 SEPTEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Info: 023-5384997.

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

Schouwburg en Filmtheater Velsen: 
17.00  Pink Moon (12+) 20.00 
Moonage Daydream (12+) www.
�lmtheatervelsen.nl

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen.

Senioren Vereniging Velsen organi-
seert moerasvaartocht door de 
Weerribben op 21 september. Zie 
ook het artikel elders in deze editie. 
Het Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
organiseert op 21 september 2022 
een bewonersbijeenkomst. Het 
thema voor deze avond is: ‘Wijk-
agenten zijn er voor u!’ Aanvang: 

19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 
uiterlijk 21.30 uur. Adres: Senioren-
centrum aan het Zeewijkplein 260. 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende 
aanmelding 10.30 uur bij Beeckes-
tijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.

Operators borrel Strohm van 17.00 
tot 20.00 uur bij Grand Café Staal op 
de Lange Nieuwstraat. Aanmelden 
kan via een mail naar operators@
strohm.eu. Spontaan langskomen 
mag ook. Mocht je niet bij de borrel 
aanwezig kunnen zijn of je wilt nog 
meer informatie, kom dan zeker naar 
de Open Dag in IJmuiden op 
donderdag 29 september van 14.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie over 
deze dag vind je op https://strohm.
eu/open-dag.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum Het museum 
is geopend op zaterdag, zondag en 
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’, 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers.

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

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

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

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

gratis. www.ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 

11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermu-
seum.nl. 

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

Cursisten van Marcella van Zanten 
exposeren in de bibliotheek van 
IJmuiden met werken uit de cursus 
‘Vrij Schilderen’ en ‘Model Portret 
tekenen en schilderen. Openings-
tijden op www.bibliotheekvelsen.nl. 
Expositie Peter Faber in Mariatho, 
Mandenmakerstraat 13-15 in Velser-
broek. Opening 11 september met 
een one man show van Peter Faber. 
Tevens te zien de permanente expo-
sitie van Mariska Hofman. Toegang 
gratis, vrij parkeren. Tot en met 30 
oktober elke zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.  
Visserhallen IJmuiden: De expositie 
Zwart-Wit is nog te zien tot en met 
25 september. Een verzameling 
indrukwekkende foto’s van verschil-
lende fotografen. 

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

Jonge ondernemer Ivo Kragten en 
manager Kaatje Workum zorgen voor 
een unieke ervaring in deze privé well-
ness met alle comfort voor een onver-
getelijke ervaring. Er is een royale en 
krachtige jacuzzi en jetstream whirl-
pool met heerlijke massagejets en 
lichttherapie. Ook is er een �jne Finse 
sauna met mogelijkheid tot opgieten 
en een krachtig stoombad. Neem 
daarna een koude douche of fris jezelf 
lekker op onder de royale dubbele 
regendouche. Zo is je saunarondje 
echt compleet. Verder is er een �jn 
loungebed met openhaard, een gezel-
lige bartafel en een knusse zithoek. Er 
is gezorgd voor een leuke ‘kletspot’ 
voor een goed gesprek met je partner 
of vriend(in)en. Hoewel in alle rust 
chillen ook is aan te raden, een 
cadeautje aan jezelf en diegene die je 
dat van harte gunt. De zekerheid van 
echte quality time. Daarnaast is het 
strand om de hoek dus je kunt een 
stranddag combineren met een luxe 
privé wellnessverblijf. 

Bij de prijs zijn handdoeken, badjassen 
en slippers niet inbegrepen, deze kun 
je via de arrangementen bijbestellen 
of zelf meenemen. Shampoo en 
zeepjes zijn aanwezig. De suite is 
uitgerust met een moderne �atscreen 
TV en je kunt eigen muziek afspelen. 
Verder is er Wi-Fi, gratis ko�e, thee en 

muntwater. Er is een minibar aanwezig 
waar je consumpties kunt nuttigen. 
Kortom, alles is aanwezig voor een 
zorgeloze ervaring. Tevens zoeken wij 
nog personeel, wil je er komen 
werken? Laat het dan weten via www.
theharbourspa.nl. Trawlerkade 16 
IJmuiden Info: 06-43290119.

Luxe relaxmomenten bij The Harbour Spa
IJmuiden - Sinds de opening in mei van dit jaar heeft The Harbour Spa al 
voor veel heerlijke relaxmomenten gezorgd en de bezoekers zijn zonder 
uitzondering enthousiast. Midden in het rauwe industriegebied van 
IJmuiden, met uitzicht op de vuurtoren, de haven en de zee, een moment 
voor jezelf en of je partner. Genieten van alle moderne wellness voorzie-
ningen en de luxe maar toch relaxte sfeer.

Manager Kaatje van Workum is een �jne gastvrouw. Foto: Jeroen van Duijn

De gezellige en luxe inrichting helpen dragen bij aan het relaxte gevoel. 
Foto: aangeleverd.
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Telstar Vrouwen geeft jonge meiden 
een voetbaldroom, een kans om de 
top te bereiken. De eerste droom is 
waargemaakt: een plek in de Vrouwen 
Eredivisie. Yvonne van Gennip, voor-
zitter Telstar Vrouwen: ,,Ik ben ontzet-

tend blij dat wij deze mooie samen-
werking mogen presenteren. We zijn 
ervan overtuigd dat wij elkaars spor-
tieve visie gaan versterken de 
komende jaren.”

Op naar het linkerrijtje!
Rohit Gulati: ,,We zijn heel blij dat we 
de Witte Leeuwinnen kunnen steunen 
in hun stap naar de Eredivisie. Ze 
hebben hard gewerkt om dit te 
bereiken. Net als Telstar werken we bij 
SportCity elke dag om onze leden zich 
beter te laten voelen, zowel fysiek als 
mentaal. Dat doen we in onze clubs, 
echte lokale communities, en ook 
thuis. We kijken uit naar een sportieve 
samenwerking die verder gaat dan 
alleen maar een sponsorcontract. Veel 
succes Leeuwinnen, op naar het 
linkerrijtje!”

SportCity nieuwe hoofdsponsor Telstar Vrouwen
Afgelopen week hebben Telstar en SportCity hun samenwerking vastgelegd. Foto: aangeleverd

De trainingen staan onder leiding 
van enthousiaste en gediplomeerde 

trainers. De focus ligt daarbij op 
plezier, variatie in de trainingen en 

ontwikkeling van de deelnemers en 
deelneemsters. De Telstar Techniek-
trainingen vinden op de zondagoch-
tend plaats in het BUKO Stadion.

Wat kun jij als deelnemer 

verwachten?
- Een Telstar Techniektrainingen 
tenue (shirt, broek en sokken)
- 10 trainingen van 75 minuten
- Trainen binnen verschillende 
voetbalthema’s

- Enthousiaste en gediplomeerde 
trainers
Meer informatie of aanmelden? Ga 
snel naar www.sctelstar.nl/soccer-
camps en meld je zoon/dochter aan 
voor 10 leuke trainingen.

Velsen - Vanaf zondag 9 oktober start de nieuwe cyclus van de Telstar 
Techniektrainingen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en 
met 13 jaar.

Telstar Techniektrainingen
Telstar Techniektrainingen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Foto: aangeleverd

Uitslagen zaterdag 10 september: 
Hercules O21 - Telstar O21: 2-3 
Hercules O18 - Telstar O18: 4-7 Telstar 
O16 - Fortuna Wormerveer O16: 2-2

Programma zaterdag 17 september: 
Telstar O21 – Argon O21, aftrap 14.30 

uur, locatie BUKO stadion. 
Telstar O18 - Zeeburgia O18, aftrap 
12.00 uur, locatie Sportpark Zeewijk 
(IJVV Stormvogels). 
FC Emmen O16 - Telstar O16 aftrap 
12.15 uur, locatie De Oude Meerdijk 
(Emmen). 

Jeugdopleiding

Velsen - Per direct verbindt SportCity zich aan Telstar Vrouwen. Rohit 
Gulati, directeur SportCity en Anton Jansen, medeoprichter van Telstar 
Vrouwen vonden elkaar in het voorjaar in hun enthousiasme voor de spor-
tieve ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Afgelopen week hebben 
Telstar en SportCity hun samenwerking vastgelegd. Hierbij wordt de lande-
lijke �tnessketen tot en met het seizoen 2024-2025 hoofdsponsor van de 
Witte Leeuwinnen. SportCity zal schitteren op zowel de thuis- als uitshirts 
van Telstar Vrouwen.





Door Ingeborg Baumann

Een bijzonder actueel onderwerp, niet 
alleen door de schrikbarende stijging 
van de energielasten maar zeker ook 
door de bewustwording dat de nood-
zaak van energietransitie zeer drin-
gend is. Maar verduurzaming van 
monumenten is gebonden aan regel-
geving en heeft ook soms onge-
wenste optische consequenties. 
Monumenten toekomstbestendig en 
duurzaam maken is een uitdaging. 
Hoe behoud je de cultuurhistorische 
waarde, is dubbelglas altijd mogelijk 
en hoe zit het met zonnepanelen? 

Eigenaar monument
Sander Smeets is wethouder met 
onder andere kunst en cultuur, inclu-

sief monumenten en archeologie, in 
zijn portefeuille. En bewoner van een 
van de zogenaamde Armenhuisjes in 
Santpoort-Noord. ,,Tegenwoordig ben 
je niet zo heel arm als je daar mag 
wonen’’, zegt hij. Maar ook hij heeft in 
de praktijk te maken met wat wel en 
wat niet kan. En ook: ,,Ik ben er heel 
trots op. Ook op de andere monu-
menten in Velsen. De geschiedenis 
wordt levend, de monumenten zijn 
publiektrekkers en van waarde.’’ Er 
wordt aan de hand van korte �lmpjes 
uitgelegd wat het dilemma tussen 
verduurzamen en historische waarde 
behouden is. Verder zijn er presenta-
ties van Tim van Honk, oud dorpsbe-
woner en adviseur duurzaam vast-
goed, Cees Hooyschuur, restauratiear-
chitect/monumentenlid 

welstandscommissie en Daan de 
Leeuw, architect én sinds 2020 eige-
naar van een gedeelte van Villa Beeck-
zangh dat nog nét in Velsen-Noord 
ligt.

Erbarmelijke staat
Aan de hand van een fotopresentatie 
laat Daan de Leeuw zien wat een 
transformatie deze villa heeft onder-
gaan. Maar ook op wat voor dilem-
ma’s en moeilijkheden hij stuitte om 
het historische gebouw zo duurzaam 
mogelijk te maken. ,,Het was er niet 
warm te krijgen, vocht en schimmel 
overal, het gebouw verkeerde in 
erbarmelijke staat.’’ Aan de hand van 
zijn verhaal werd duidelijk dat als in 
dit soort historische gebouwen wordt 
geïnvesteerd in duurzaamheid men 
niet moet verwachten dat de geïnves-
teerde gelden weer naar je toekomen. 
,,Er is weinig kans op �nancieel gewin, 
wel verbetering van het comfort en 
woongenot. Zoals bij mijn woning; 
een nieuw huis in de oude schil. Maak 
er dan een goed jasje van.’’

Liefde en comfort
Dit wordt beaamd door Ruurd Palstra, 
raadsgri�er van de gemeente Velsen. 
Ruurd woont in een heel mooi pand, 
dit jaar exact 100 jaar oud, aan de 
Driehuizerkerkweg. En prachtig voor-
beeld van de Amsterdamse School, 
een woning met een rijke historie. 
Palstra zegt: ,,Inderdaad krijg je wat je 
geïnvesteerd hebt in zo’n pand niet 
�nancieel terug. Maar de liefde die je 
voor zo’n huis voelt en het comfort 
dat je wint door de investeringen zijn 
heel wat waard.’’
Voor meer info: monumenten@
velsen.nl en er is een heel interessante 
brochure uitgebracht door de 
gemeente naar aanleiding van deze 
materie: Duurzaam duurt het langst! 
Voor vragen kan men ook terecht bij 
Masja Gemser, gemeente Velsen. 
mgemser@velsen.nl.

Velsen – ‘Duurzaam duurt het langst! Velsense monumenten met de tijd 
mee’.  Zo luidde de aanhef van de uitnodiging die de gemeente Velsen en 
stichting Dorp Velsen verstuurden aan monumenteigenaren, bewoners 
beschermd dorpsgezicht en andere belangstellenden ter gelegenheid 
van de landelijke monumentendag. In de vorm van een workshop werd 
uitgelegd wat verduurzamen van historische monumenten in de praktijk 
betekent.

Monumenten en duurzaamheid

Rob Stam, stichting Dorp Velsen en Sander Smeets, wethouder Monumenten, 
openen de workshop ‘Monumenten en duurzaamheid’ op Open monumentendag. 
Foto: Ingeborg Baumann

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Regio - Jaarlijks maken in Nederland 1.800 tot 1.900 mensen zelf een 
einde aan hun leven. Naar schatting zijn er rond de 100.000 suïcidepo-
gingen, en nog veel meer mensen denken dat zelfdoding de enige 
uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Een 
uiterst pijnlijke en verdrietige constatering, Hierbij stonden we afgelopen 
zaterdag stil tijdens Wereld Suïcide Preventie Dag. Het is namelijk belang-
rijk dat we zelfdoding bespreekbaar maken en we ons tegelijkertijd 
inzetten voor het voorkomen ervan.

In mei van dit jaar presenteerde GGD Kennemerland de resultaten van de 
gezondheidsmonitor jeugd, waaraan in onze regio 6500 scholieren uit de 
tweede en vierde klas meededen. De resultaten zijn in mijn ogen schok-
kend. Bij een kwart van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is wel 
eens de gedachte naar boven gekomen om een einde aan het leven te 
maken. Dat doet wat met je en daar zouden we toch wat aan moeten 
willen doen. Helemaal als we zien dat het percentage jongeren met 
suïcide gedachten toeneemt en de algehele mentale gezondheid 
verslechtert. Dat was al een trend die die voor corona al was ingezet maar 
die nu toch echt doorbroken moet worden.

De GGD Kennemerland is een belangrijke adviseur op het gebied van 
ieders gezondheid in de regio en wij willen dit onderwerp nog steviger 
op de kaart zetten. We volgen de situatie, blijven er aandacht voor vragen 
en ontwikkelen initiatieven die kunnen bijdragen aan een verbetering 
van de situatie. Voor jongeren die zelf sombere– of suïcidegedachten 
hebben is bijvoorbeeld recent het kunstproject Word Up! ontwikkeld, die 
jongeren leert hoe ze hun sombere gedachten kunnen uiten.

Wat we graag zien, is dat scholieren 
al op jonge leeftijd leren praten 
over mentale gezondheid. Dit moet 
in onze ogen een onderdeel 
worden van het curriculum en kan 
bijvoorbeeld geïntegreerd worden 
in het project de Gezonde School, 
dat GGD Kennemerland al heeft 
lopen.

We kunnen naar mijn mening niet 
naar deze cijfers blijven kijken en 
niets doen. Dat is eigenlijk geen 
optie. Aan u wil ik vragen het 
onderwerp bespreekbaar te maken. 
Dat kan in eigen kring. Kijk voor tips 
vooral op 113.nl. Wij blijven ons 
ondertussen hard maken voor een 
integrale aanpak.

Wereld Suïcide Preventie Dag

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

Horizontaal 1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12.
opstootje; 13. door nalatenschap verkregen; 14. stuk doek of
stof; 15. hoge raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. open-
baar vervoermiddel; 21. rivier in Friesland; 22. binnenvaart-
schip; 24. een bijrol spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollo-
kaal; 30. Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32.
verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. sluiskolk; 35.
zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een
en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits automerk; 46. hoge
temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. over-
treder (schuldige); 49. natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52.
rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort
springstof (afk.); 58. achterste in een reeks; 61. dun en mager;
62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65. plaats in
Duitsland; 67. kookgerei; 68. vochtig; 70. proefopname; 72.
gereformeerd (afk.); 73. gymnastische oefening; 76. deel van
een boom; 77. muzieknoot; 78. mousserende Duitse wijn; 79.
voorgerecht; 81. communicatiemiddel (afk.); 82. paling; 83.
rangtelwoord; 84. echtgenoot; 86. keukenkruid; 87. zendbrief
van apostel.

Verticaal 1. denksport; 2. titel (afk.); 3. gevangenverblijf; 4.
nattig en week; 5. ooievaarachtige vogel; 6. werklust; 7.
ingang; 8. geestdrift; 9. jong dier; 10. militaire politie (afk.); 11.
vervelend en nors mens; 16. waadvogel; 18. waterdier; 20.
vertragingstoestel; 21. plechtige belofte; 23. meubelstuk; 25.
verbond; 26. koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzette-
lijk tegenwerken; 32. tuin met fruitbomen; 34. vruchtennat; 36.
ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aange-
name tijdsbesteding; 42. kostbaar sieraad; 43. legendarische
popartiest; 45. oude lap; 46. aanlegplaats; 51. huid (schil); 53.
houten drinkbakje; 54. houtafval; 55. melkklier; 56. deel van
gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan de
rand gevuld; 62. katachtig roofdier; 63. medemens; 66. steen;
67. kostuum; 69. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
(afk.); 71. schaakterm; 73. helikopter (afk.); 74. aanspreektitel
voor koning; 75. lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. berg-
doorgang; 82. uitroep van pijn; 85. deel van bijbel (afk.).







Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Wij bieden u werkzaamheden in uw eigen regio met leuke verdiensten. 
Solliciteer direct via www.hollandruiter.nl en ga naar onze vacatures, 
download het pdf-formulier en mail dit samen met je cv naar: 
personeelszaken@hollandruiter.nl. Vragen? Bel 010–2581111.

Is op zoek naar:
Parttime Controle-
medewerker(s) 
Buitendienst 65 plussers

AUTOBEDRIJF 
BIJLSMA B.V.

Reparatie - Onderhoud (ook leaseauto’s) - APK alle merken
Distributieriemen - Airco’s - Remblokken en -schijven       
         Moerbergplantsoen 2 - 1972XG IJmuiden

  Telefoon 0255-511 159
         www.autobedrijfbijlsma.nl

Al sinds 1997 zijn wij het vertrouwde adres 
voor het onderhoud aan uw auto en de 
verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s

zoekt een enthousiaste, 
fl exibele medewerker m/v 
Brusman Retail BV is een groot- en detailhandel in exclusieve 
Scandinavische damesmode. 

Wat wij bieden: 16 uur per week + leuke collega’s 
+ een afwisselende baan met als hoofdfunctie verkoop.

Wie wij zoeken: fl exibel, zelfstandig, enthousiast + je houdt van 
een uitdaging + sociaal en klantvriendelijk + aanpakker + in het
bezit van een autorijbewijs.

Herken jij jezelf in bovenstaande punten? Neem dan contact met 
ons op! Sollicitaties, bij voorkeur met c.v., sturen naar:
Brusman Retail BV, t.a.v. Debora Roseboom 
Driehuizerkerkweg 77, 1985 HA Driehuis 
of per e-mail naar: debora.roseboom@brusman.com

Brusman Retail BV

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

5

bj. 2008

€ 4.395,-

SKODA SUPERB COMBI 1.4 

bj. 2005

€ 3.250,-

bj. 2012

€ 7.250,-

bj. 2010

€ 2.999,-

bj. 2016

€ 15.595,-

bj. 2009

€ 3.750,-

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

5

bj. 2017

€ 20.950,-

bj. 2003

€ 4.250,-

bj. 2017

€ 16.750,-

SKODA FABIA 

bj. 2017

€ 10.950,-

KIA STONIC CITROËN C1 1.0 VTI FEEL

bj. 2020

€ 10.250,-

MERCEDES-BENZ C-KLASSE 180K. CLASSIC

FIAT 500 0.9 TWINAIR T EASY

bj. 2015

€ 7.995,-

Te koop:
That’s life puzzels 5 stuks, compleet, 
10,-. Tel. 06-41804330
Te koop:
1pers. vouw/logeerbed met kussen 
en dekbed. 55,-. Kärcher hogedruk-
reiniger k3 met terrasreiniger en 
toebehoren 45,-. Bladblazer/zuiger 
central park 30,-. Telescopische snoei-
schaar 15,-. Tel. 06-39470995
Te koop:
Dames�ets z.g.a.n. 75,-. 
Tel. 06-82237180

Copywriter / Content marketeer
Wil je jouw creativiteit, schrijftalent en passie voor content creatie
inzetten voor diverse nationale én internationale klanten?
Houd je van afwisseling in je werk en schrijf je de ene keer graag een
pakkende LinkedIn post en de andere keer een diepgravend blog of artikel?
Dan is de functie Copywriter / Content marketeer zeker iets voor jou!

Wat ga je doen?
Je gaat creatief aan de slag met het schrijven van commerciële teksten
voor de websites wonen.nl en AppartementenEigenaar.nl , marketing
campagnes en social media kanalen voor onze klanten.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•  Het ontwikkelen van een content strategie en -kalender voor de klanten
• Je bent verantwoordelijk voor de planningen en de dag-tot-dag beheer  
 van de social media platformen
• Daarnaast houd je je bezig met SEO copywriting, testen, analyseren en  
 optimaliseren van campagnes, website teksten en landing pages
• Je schrijft moeiteloos Nederlands

Wie zoeken we?
• Je hebt affi niteit met online marketing, copywriting en content creatie
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
• Je hebt ervaring en/of affi niteit met zakelijke communicatie
• Je bent in staat meerdere projecten tegelijk te coördineren, daarbij
 rekening houdend met strakke deadlines
• Je hebt ervaring met online ‘tooling’ voor het managen van social media  
 content, websites en campagnes
• Je bent gedreven, maar je houdt ook van ontspanning en humor op z’n tijd

Wat bieden we?
Naast leuke, gedreven collega’s met een no-nonsense instelling bieden we
jou ook:

• Een uitdagende, inhoudelijke functie met marktconform salaris
• 36-38 uur afwisselend en boeiend werk op een goed bereikbare locatie  
 Heemskerk
• Leuke collega’s, informeel, gedreven en met humor
•  Alle ruimte om zelfstandig te werken en verder te groeien

Mail naar info@wonen-media.nl






