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Een team van HVCafvalcoaches gaat vanaf
deze week op pad in Velsen

Een mooi afscheid
voor Merel

Verhalenbank onthuld:
,,Fantastisch mooi!’’
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Acculader?

Wij hebben de
beste op voorraad
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Minder
energiekosten?

Trillend stuur,
lossen wij op

De energiecoach helpt je
gratis op weg!
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Tijdens het poseren bleek niemand het colaflesje te hebben opgemerkt dat vlakbij de fotoplek op de grond lag.
Foto: Bos Media Services

Goede voorbeeld: Nederland
prikt zwerfvuil rond waterwegen
IJmuiden - Vrijdag werd het startsein gegeven voor de internationale
actie NL Waterway Cleanup. In de haven van IJmuiden gingen vrijwilligers aan de slag om zo veel mogelijk plastic zwerfafval te prikken. De
wethouders Jeroen Verwoort en Marianne Steijn hielpen mee. Het project
is niet alleen bedoeld om de plasticvervuiling in gebieden rond waterwegen aan te pakken, maar ook om bewustwording te creëren.
Door Raimond Bos
Het terugdringen van de vervuiling
van de oceanen is één van de grote
uitdagingen van deze eeuw. Ieder
jaar belandt acht miljoen ton aan
plastic in zee. Dat leidt tot een
natuurramp van een omvang die
nauwelijks te bevatten is. Het plastic
tast niet alleen het leven in zee aan,
ook verandert het geleidelijk in
minuscule deeltjes die werkelijk
overal ter wereld worden aangetroffen. Ook op plaatsen waar vrijwel

geen mensen komen, zijn microplastics aanwezig. De kleine plasticdeeltjes zitten zelfs al in ons eigen bloed!
NL Branding
Dat juist Nederland het voortouw
neemt in deze actie om de internationale wateren schoner te maken, is
niet vreemd. Ons land profileert zich
graag als open, innovatief en inclusief. Het team van NL Branding
probeert deze boodschap zo duidelijk mogelijk uit te dragen in het
buitenland. Anna Hommel is commu-

nicatieadviseur van deze organisatie
en licht toe: ,,Wij houden ons dagelijks bezig met de vraag hoe Nederland zich gedraagt in het buitenland.’’
Samen met een aantal collega’s was
ze vrijdagochtend aanwezig om mee
te helpen met het prikken van plastic
in het IJmuidense havengebied. Via
sociale media gingen de foto’s de
wereld over. Voor wethouder Jeroen
Verwoort een buitenkansje om
IJmuiden weer eens goed aan te
prijzen: ,,IJmuiden is het epicentrum
van de wereld en vandaag dus ook
het epicentrum van de NL Waterway
Cleanup.’’ Medewerkers van Nederlandse ambassades in bijna veertig
landen namen vrijdag deel aan de
actie.
Lees het hele verhaal elders in deze
krant

Herfst in
aantocht op
Beeckestijn
Velsen - Hoewel het officieel nog
geen herfst is staan de tamme
kastanjes volop in bloei in Beeckestijn. Dat wordt straks weer kastanjes
zoeken om er iets leuks van te
maken. Een gezellig herfststukje
bijvoorbeeld, of een kastanjemannetje. Olaf vindt het in ieder geval
machtig interessant en dat levert een
lief plaatje op van fotograaf Frits
Houtgraaf.
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Infopagina
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info@velsen.nl

Afvalcoaches

velsen.nl

Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

gemvelsen

gemeente_velsen

Toeslagaffaire kinderopvang
Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag
is in het verleden veel niet goed gegaan. De
Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de
gevolgen voor en de invloed op de betrokken
ouders uit het oog verloren. In 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
opgericht. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet, heeft u heel veel moeten terugbetalen
tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
Meld u zich dan.

Een team van HVC-afvalcoaches gaat vanaf
deze week op pad in Velsen. U kunt hen de komende maanden ook in uw buurt tegenkomen.
Zij gaan graag met u in gesprek over het scheiden
van afval. Astrid den Toom (afvalcoach HVC):
“Wij geven inwoners graag praktische tips of adviezen om afval scheiden makkelijker te maken.
Twijfelt u weleens in welke bak uw afval hoort?
Dan is er bijvoorbeeld een handige HVC-app. In
de app staat een afvalwijzer die antwoord geeft
op deze vraag. Dat kan zelfs door middel van een
foto of scan van de barcode.”

Hoe doet u een melding?
Gedupeerden melden zich eerst bij de Belastingdienst. Dit kan via services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel. Aanmelden kan
tot 1 januari 2024.

Aanmelden betekent dat de belastingdienst
opnieuw naar uw situatie kijkt. Aanmelden
voor een herbeoordeling is gratis. De belastingdienst vraagt geen inschrijfgeld of
bemiddelingskosten, en gaan dat ook nooit
doen. Na het gesprek met de Belastingdienst
neemt u contact op met gemeente Velsen
via telefoonnummer 0255-567200. U kunt
vragen naar mevrouw Wil Olie of mevrouw
Miarisa den Hartog. Mailen kan ook. Dit kan
naar hersteloperatietoeslagen@velsen.nl.
Vermeld u daarbij alstublieft hoe we u het
beste kunnen bereiken.
Meer informatie hierover vindt u op
www.velsen.nl/toeslagaffaire-kinderopvang

WIJKPLATFORMS
IJMUIDEN NOORD EN ZUID

WIJKPLATFORMS IJMUIDEN NOORD EN ZUID

BEWONERSBIJEENKOMST
VEILIGHEID IN DE WIJK

Velsen geeft startshot NL Waterway Cleanup
De haven van IJmuiden vormde vrijdag 16 september het decor voor de start van de wereldwijde actie NL Waterway Cleanup. In totaal
werd 100 kilo afval opgeruimd. De Cleanup
richt zich op het tegengaan van microplastics.

De aftrap werd verzorgd door programmamanager NL Branding Frans van der Horst en
wethouders Jeroen Verwoort en Marianne
Steijn van gemeente Velsen.
Foto: Reinder Weidijk

Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022
Culturele organisaties en kunstenaars
kunnen vanaf 23 september een aanvraag
indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat
zijn sporen na in de cultuursector. Ondersteuning van de sector is om die reden hard nodig.
Met de Subsidieregeling Coronasteun cultuur
2022 wil het college de culturele sector ondersteunen. Er is hiervoor € 140.000 beschikbaar
gesteld. Deze regeling subsidieert activiteiten

die bijdragen aan het herstel van het culturele
leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om culturele organisaties te compenseren
die door de coronamaatregelen over het tweede
halfjaar 2021 en/of het eerste halfjaar 2022
schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.
De aanvraagperiode loopt van 23 september
tot 4 november 2022. Meer informatie over de
regeling en de voorwaarden is te vinden op de
website van gemeente Velsen via:
velsen.nl/coronasteun-cultuur

Waardering voor mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor buren of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger
en kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart van € 25.
U bent mantelzorger als u meer dan vier uur
per week en langer dan drie maanden voor een
naaste zorgt, zonder dat u daarvoor wordt betaald. U kunt alleen de mantelzorgwaardering
aanvragen als de persoon voor wie u zorgt in
de gemeente Velsen woont.
Ook jonge mantelzorgers kunnen de
VVV-cadeaukaart aanvragen!
Digitaal mantelzorgwaardering
aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met
31 december 2022 aan via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering
of via deze QR code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van mantelzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering? Dan staat
Socius Centrum Mantelzorg Velsen voor u
klaar. Tot en met 31 december 2022 kunt u
elke maandag van 9.00 uur - 11.00 uur contact
opnemen via telefoonnummer 088-8876887
om samen de mantelzorgwaardering aan te
vragen.
Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies
kunt u contact opnemen met de consulenten
van Centrum Mantelzorg Velsen via telefoonnummer 088-8876900. De consulenten geven
u informatie en advies over praktische zaken,
zoals vergoedingen en toeslagen. Ook ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt.

Gemeente Velsen en Wijkplatforms
IJmuiden Noord en Zuid
organiseren samen met politie en
handhaving een bijeenkomst om in
gesprek te gaan over veiligheid in
de wijk.
Wat kunt u van de bijeenkomst
verwachten?
Openbare orde en veiligheid:
de rol van de burgemeester
toegelicht door Frank Dales
Maak kennis met uw
wijkagenten en wijkboa’s
Met elkaar in gesprek over
veiligheid in de wijk en de
samenwerking tussen
gemeente, politie en inwoners

Wanneer:
Woensdag 28
september
Locatie:
Burgerzaal,
gemeentehuis, ingang
Plein 45
Tijd:
Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Einde: rond 22:00
Inclusief drankje
Aanmelden:
ijmuiden-noord@wijk
platformsvelsen.nl

SC Telstar 1963 N.V. en Stichting de Groene Leeuwen
hebben zich als klimaatpartner aangesloten bij het Lokaal
Klimaat Akkoord van Duurzaam Velsen. Michael van Praag
(voorzitter Stichting de Groene Leeuwen) en wethouder
Jeroen Verwoort (wethouder Lokaal Klimaat Akkoord)
tekenden hiervoor de intentieverklaring. Klimaatpartners van het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen
zijn waardevolle impactmakers. Partijen die in Velsen
het verschil maken bij het reduceren van CO2. Michael
van Praag is blij met dit partnerschap en steunt dit lokale
initiatief van harte. “Een belangrijk initiatief en een goed
signaal naar de inwoners van Velsen”, aldus van Praag, die
hiermee toezegt de doelstellingen van het LKA actief zal
ondersteunen.

Enquête Safe Streets
Sinds oktober 2018 is Velsen aangesloten bij
het project Safe Streets. In een Safe Streets gemeente worden problemen rond seksuele en
andere vormen van intimidatie van vrouwen,
meisjes, LHBTI en mensen met een beperking
aangepakt. Dit doen we o.a. door onderzoek, bewustwordingscampagnes en maatregelen in de
openbare ruimte. Met als doel om problemen
rond straatintimidatie in de openbare ruimte,
ook bij het uitgaan, aan te pakken. Zodat inwoners zich zonder angst voor seksuele of andere
vormen van intimidatie veilig de straat op kunnen.
Donderdag 22 september start een online enquête over dit onderwerp. Met dit onderzoek wil
Safe Streets Velsen inzicht krijgen welke doelgroepen, hoe vaak en waar mensen te maken

hebben (gehad) met (seksuele) straatintimidatie. Daarnaast wil Safe Streets Velsen inzicht in
de meldingsbereidheid van mensen die dit meegemaakt hebben en weten wat het met ze doet.
In Velsen moet iedereen veilig over straat moet
kunnen, ongeacht kleding keuze, religie, geaardheid of afkomst. U kunt
ons daarbij helpen door
de enquête in te vullen.
Doet u ook mee?
U vindt de enquête
op velsen.nl of scan
de QR-code hiernaast.
De vragenlijst is in te
vullen tot en met 9 oktober.

Informatieavond over waterstofnetwerk in Noordzeekanaalgebied
Het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en Hynetwork Services nodigt
inwoners uit voor een inloopbijeenkomst
over de aanleg van een waterstofnetwerk
in Velsen-Noord. De bijeenkomst is 28 september van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van FC Velsenoord.
Er komt een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied. Een deel daarvan komt in VelsenNoord te liggen. Dit houdt in dat bestaande gasleidingen worden omgebouwd en dat er nieuwe
leidingen worden aangelegd. Deze waterstofleidingen helpen bedrijven en industrie in het
Noordzeekanaalgebied verduurzamen. Bij het
gebruik van groen waterstof komt namelijk geen
CO2 vrij. Hynetwork Services (een dochteron-

derneming van Gasunie) zorgt, in opdracht van
het Ministerie van EZK, voor de aanleg van dit
netwerk.
Waterstofnetwerk
Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
maakt deel uit van een toekomstig landelijk waterstofnetwerk dat vijf grote industriegebieden
in Nederland verbindt met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland.
Uitnodiging inloopbijeenkomst
Het Ministerie van EZK en Hynetwork Services
nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op:
• Woensdag 28 september 2022 van 19.00 tot
21.00 uur in de kantine van FC Velsenoord,
Rooswijkerlaan 2 in Velsen-Noord

U kunt vrij binnenlopen. Er hangen posters die
de plannen en de procedure uitleggen. Medewerkers van Hynetwork Services en het ministerie van EZK zijn aanwezig. Zij kunnen meer
vertellen over de plannen en ze kunnen al uw
vragen beantwoorden.

Meer informatie
Meer informatie en veelgestelde vragen over het
project vindt u op:
www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied.

(Digitaal) reageren op plannen
Van vrijdag 9 september tot en met donderdag
20 oktober 2022 kunt u reageren op de plannen en op het voorstel over hoe de omgeving
betrokken zal worden. Dit kan via www.rvo.nl/
waterstofnetwerk-nzkg. Er ligt ook een papieren versie in het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden. U kunt langskomen op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 29 SEPTEMBER
Beleidsplan VTH (Vergunningen,
Toezicht en Handhaving)
Het beleidsplan VTH 2022-2026 maakt
inzichtelijk hoe de gemeentelijke organisatie
taken voor vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH) uitvoert en is een
actualisatie van het vorige beleidsplan. Denk
daarbij aan taken binnen het omgevingsrecht
zoals milieu, bouwen, ruimtelijke ordening,
de plaatselijke verordeningen en diverse
bijzondere wetten.
Vaststellen startdocument Broeklanden
Velserbroek

aan het realiseren van nieuwe woningen.
Deze woningen zijn nodig om nu én in de toekomst te voldoen aan de woningbehoefte in
Velsen. Op de locatie Broeklanden in Velserbroek neemt de gemeenteraad een besluit om
de realisatie van ongeveer 40 tot 50 nieuwe
woningen mogelijk maken, hoofdzakelijk
sociale huur en betaalbare koopwoningen.
Benoemingen
Voor diverse commissies in de raad worden
raadsleden benoemd. Ook worden er ter ondersteuning van de fracties steunfractieleden
benoemd.

Raadsprogramma

Reageren en inspreken bij de sessies:

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

Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan
kunt u zich tot donderdag 29 september, 12.00
uur aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl
of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan,
kan tot donderdag 29 september, 12.00 uur
schriftelijk een reactie worden gegeven via
de mail naar griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de
vergadering.

De gemeente werkt op verschillende locaties

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

Raadscolumn Bas de Ruig (D66 Velsen):
Positieve politiek
Als je aan mensen vertelt dat je in de gemeenteraad zit, is de eerste vraag die
ze vaak stellen: waarom? Een vraag die
vaak wordt gesteld vanuit het idee dat de
raad ofwel nergens echt wat over te zeggen heeft, omdat ‘Den Haag’ uiteindelijk
alles bepaalt, ofwel vanuit het idee dat je
als raadslid alleen maar ellende over je
heen krijgt, ‘omdat je het toch nooit goed
doet’.

grootste persoonlijke drijfveer gaat, groener.
Nu ik een tijdje meedraai in de gemeenteraad durf ik die twee veel gestelde vragen ook
steeds stelliger te beantwoorden. Nee, gelukkig wordt niet alles in Den Haag bepaald en ik
kan genoeg momenten aanwijzen waar ‘we’,
raad en inwoners, tot goede besluiten zijn
gekomen. Vaak juist doordat je daar als raad
in samenspel met inwoners hard je best voor
hebt gedaan.

Toen ikzelf de keuze maakte lokaal politiek
actief te willen worden, deed ik dat vanuit een
positieve houding. Ik woon al heel mijn leven
heel fijn in Velsen en heb nog altijd geen goede
reden gevonden waarom daar verandering in
zou moeten komen. Aan die fijne woonomgeving wilde ik graag mijn positieve steentje
bijdragen. Want hoe goed het ook is, het kan
natuurlijk altijd beter. Of, als het om mijn

Daarom vind ik het jammer als ik weleens
hoor dat ‘ze daar op het gemeentehuis’ niet
weten wat er speelt. Dat is niet zozeer jammer, omdat het persé onwaar is, maar vooral,
omdat het niet waar hoeft te zijn. Mij bekruipt
dan het gevoel dat van beide kanten onnodig
kansen zijn blijven liggen. Vanuit de politiek,
omdat daarmee informatie en belangen worden gemist, vanuit inwoners, omdat die met

het rotgevoel blijven rondlopen niet gehoord
te worden. En dat is onnodig. Immers: alle
Velsense raadsleden wonen zelf ook in Velsen.
Grote kans dat er ook bij u eentje in de buurt
woont.
Een kloof die er niet hoeft te zijn, moeten we
dus ook niet laten ontstaan. Dus nodig raadsleden vooral eens een keertje uit, spreek ze op
straat aan of kom eens langs bij een raadsvergadering. Misschien zijn we het dan aan het
einde van de avond nog niet met elkaar eens,
maar begrijpen we elkaar wel een
stuk beter. En met een beetje begrip voor elkaar, kom je samen al
een heel eind.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren vergroten
garage en overkapping (13/09/2022)
105280-2022
• Kanaalstraat 240 (Gemeentelijk monument), plaatsen dakraam (zijkant)
(14/09/2022) 105606-2022

Velsen-Noord

• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier
vrachtwagens met heliumdrukcilinders
(13/09/2022) 105119-2022
• Van Diepenstraat 6 en 8, bouwen
kelder bij nog te realiseren woningen
(14/09/2022) 105827-2022
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade),
tijdelijk (6 maanden) gebruiken voor
noodopvang (incl. inrichting kade)
(16/09/2022) 106632-2022

Santpoort-Zuid

• Wüstelaan 59A, kappen boom
(13/09/2022) 105171-2022

Santpoort-Noord

• Duin- en Kruidbergerweg 60 (Rijks-

monument), plaatsen achterzetramen
(12/09/2022) 104729-2022

Driehuis

• Driehuizerkerkweg 222, vervangen
garagedeur door kozijn (voorkant)
(14/09/2022) 105742-2022

Welstand
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel
5:18
Velsen-Zuid

• Stichting Sanquin Bloedvoorziening
op 11 januari, 1 maart, 30 augustus en
1 november 2023, locatie Minister van
Houtenlaan 123 (14/09/2022) 1056792022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden

• Koningsspelen 2023 op 21 april 2023,
locatie: Strand IJmuiden(13/09/2022)
105160-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
IJmuiden

• Binnenspuikanaal ong., bouwen van
selectieve onttrekking (13/09/2022)
77408-2022

Velsen-Noord

• Grote Hout- of Koningsweg 2, splitsen woning in 2 appartementen, bouwen aanbouw en wijzigen kozijnen
(13/09/2022) 70906-2022

Santpoort-Zuid

• Van Dalenlaan 26, plaatsen dakkapel
(zijgevel) (13/09/2022) 59367-2022

Santpoort-Noord

• Gladiolenstraat 6, vergroten 2 dakkapellen en plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (13/09/2022)
82036-2022
• Roos en Beeklaan 7, plaatsen dakkapel
(15/09/2022) 96492-2022
•

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Van der Poel, Kortekaas, Het Goud-

haantje”, tijdelijk (5 jaar) verkoop van
kipproducten, elke vrijdag vanaf
30 december 2022, locatie: Kennemerplein (15/09/2022) 70991-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7
IJmuiden

• 102991-2022 “Rundfunk”, op
22 september van 19:30 tot 00:00 uur
en 23 september van 00:00 tot 05:30
uur, locatie 22 september: kruispunt
thv Heerenduinweg 6, locatie 23 september: Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis (15/09/2022)
Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen,
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei,
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum
De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden,
Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis
ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg.
Voor de inzage van stukken kunt u naar
het gemeentehuis.
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Een mooi afscheid voor Merel
Velsen - Merel (31) heeft helaas al een hele lange historie met kanker. Zowel haar oma als moeder testten positief op het BRCA1 gen (borstkanker gen). Na een heftige strijd is haar moeder op 37-jarige leeftijd hieraan overleden. Merel was toen 12 jaar.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Ingeborg Baumann
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

Laten we ervoor zorgen dat Merel zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële situatie van haar gezin. Foto: aangeleverd

Door Ingeborg Baumann
Op haar 24e kwam Merel erachter
ook gendrager te zijn. Deze uitslag
zorgde voor een stroomversnelling.
In 2016 werden Merel en Bob vader
van Floris en in 2018 maakte Maarten
het gezin compleet. In 2019 trouwde
Merel met haar grote liefde Bob en
daarna zou Merel ook de preventieve
operatie (borsten, eierstokken verwijderen) ondergaan. Totdat Merel
eerder een knobbeltje in haar borst

voelde en in november 2020 het
verwoestende bericht kreeg: kanker
met uitzaaiingen in haar oksel, borstbeen en sleutelbeen. Een snelgroeiend type, levensgevaarlijk.
De strijd
Twee jaar lang heeft zij als een leeuw
gevochten tegen de kanker: chemotherapie, bestralingen, subito studie
(stamceltransplantaties), twee borstamputaties, chemopillen en hormoontherapie. En met resultaat. 2022:

schoon! Klaar voor het nieuwe leven
en klaar met de kanker. Zo leek het
tenminste.
De nachtmerrie
Begin juli had Merel wat ‘pijntjes’.
Rugpijn, pijn in haar heupen, benen
en scheenbenen. Na een PET-scan
werd haar nachtmerrie werkelijkheid.
Kanker, overal kanker. Uitgezaaid in
haar lymfen, botten, lever en hoofd.
Merel wordt nooit meer beter. Initiatiefnemer van de crowdfunding

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.

Om namens Merel te spreken: God
gives the hardest battles to his toughest soldiers. Laat haar niet alleen
strijden: https://www.gofundme.
com/f/een-mooi-afscheid-voormerel-31 Wil je Merel blijven volgen?
Dat kan via Instagram: de.mama.met.
kanker.

Velsen- Op 24 september wordt Burendag gevierd bij Stichting BuitenGewoon. In Velserbroek kun je van 10.30 tot 13.00 binnenlopen en in
IJmuiden van 14.30 tot 17.00. Onder het genot van een hapje en drankje
word jam gemaakt van fruit uit de eigen tuin.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Verder kun je groenten en kruiden uit
de tuin oogsten en worden er in
Velserbroek producten verkocht.

Leren wat je kwaliteiten zijn en hoe je die het best kunt gebruiken. Foto: aangeleverd

Work it! weer van start

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

De liefde
Op de vraag waarom Daisy deze actie
heeft opgezet zegt ze: ,,Merel is mijn
nichtje, de vrouw van mijn neef Bob.
Voor familie doe je alles, zo zitten we
in elkaar. De laatste berichten
kwamen als een donderslag, we
dachten dat ze schoon was. Nu zit
het ook al in haar hoofd. Ik wil in
ieder geval zorgen dat zij zich niet
druk hoeft te maken over financiën.
En wat ook speelt is dat Merel kan
zien hoe geliefd ze is.”
Op het moment van schrijven staat
de teller op ruim 20.000 euro. Het
doel is 50.000 euro. Meer dat 900
mensen hebben gedoneerd, zowel
anoniem als met naam.
Hartverwarmend.

Zaterdag Burendag bij
Stichting BuitenGewoon

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

Daisy Schut zegt: ,,Het is onduidelijk
hoeveel tijd Merel nog met Bob,
Floris (5) en Maarten (4) kan doorbrengen maar wij willen ervoor
zorgen dat deze periode in ieder
geval op financieel gebied zorgeloos
zal zijn. Met het vooruitzicht van
Merel zal werken op termijn ook
onmogelijk zijn. Daarmee valt een
deel van het inkomen weg. Het jonge
gezin heeft helaas geen rekening
gehouden met de hoge kosten van
een uitvaart waardoor we deze actie
hebben opgezet. We hopen met
deze crowdfunding te zorgen dat
Merel een prachtig afscheid krijgt.
Een extra wens is om met deze actie
te zorgen dat Bob na het afscheid
voldoende ruimte heeft voor zijn
verdriet en zich volledig op de
jongens kan richten. Dit wordt al
zwaar genoeg zonder Merel, laat
staan met financiële zorgen.’’

Velsen - Wil jij leren wat jouw
specifieke kwaliteiten zijn en hoe
je die het beste naar voren kan
laten komen? Dat kan bij Work it!
Deze training is voor jongeren van
16 tot 23 jaar die aan zichzelf
willen werken.
De training bestaat uit vijf workshops
en wordt begeleid door Socius. Vier
workshops vinden plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in
Beverwijk. De vijfde workshop is op
21 november ‘s avonds en is ook

toegankelijk voor ouders. Aan de training zijn geen kosten verbonden.
De eerste training start op maandag
24 oktober en is bedoeld voor
jongeren uit Beverwijk, Heemskerk
en Velsen. Er is plek voor maximaal 8
jongeren, vooraf vindt een intake
gesprek plaats. In het najaar volgen
er meer trainingen. Meer informatie
vind je op www.groepenvansocius.nl
of neem contact op met Frans van
Straalen fvanstraalen@socius-md.nl
of Jetske Bruggeling jbruggeling@
socius-md.nl.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag
van 9.00 tot 15.00 uur en op donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur
geopend. De lunch is inbegrepen. In
Velserbroek (locatie Galle Promenade) 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 38: Extra dag open voor
Burendag, activiteit: jam maken.
Week 39: Thema pekelen en oogst
fermenteren.
Week 40: Koken met de oogst.
Week 41: Houten bakken maken voor
in de tuin.

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.

Stichting BuitenGewoon organiseert
diverse activiteiten en ook een
Burendag. Foto: aangeleverd
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Raadsleden grijpen donderdagavond hun kans(kaarten)
Velsen - Donderdagavond gaat in het gemeentehuis de kanskaartenmarkt van start. Meer dan negentig zogenoemde kanskaarten tonen de
opties die de gemeenteraad heeft om de begroting voor de komende
jaren verder in te kleuren. Die begroting werd door het college op hoofdlijnen vastgesteld en biedt wat ruimte voor nieuwe investeringen. Nu is
de gemeenteraad aan zet om de begroting verder in te kleuren.
Door Raimond Bos
Vlak voor de zomervakantie had
wethouder Jeroen Verwoort (financiën) eindelijk eens goed nieuws te
melden over de gemeentelijke
financiën. Na een periode van forse
bezuinigingen lijkt het erop dat
Velsen in de komende jaren wat
ruimer in het geld komt te zitten en
dat biedt kansen voor nieuw beleid.
Of, zoals de wethouder het zelf
donderdag in de voor Velsen
kenmerkende nautische termen
verwoordde: ,,Na jarenlang hozen
kunnen we nu kijken of er een zeil
op ons bootje kan worden gezet.’’
Verwoort houdt echter een slag om
de arm, want rond deze tijd wordt
een nieuwe circulaire vanuit de rijksoverheid verwacht en die kan alsnog
een ander licht op de zaak doen
schijnen.
Overschot
ºUitgaande van de cijfers die nu
bekend zijn, houdt Velsen volgend
jaar een bedrag over dat zal liggen
tussen de 500.000 en 1.250.000

euro. In 2024 is dat zelfs meer dan
het dubbele daarvan: 2.000.000 tot
3.500.000 euro. Het overschot loopt
in 2025 zelfs op tot richting
10.000.000 euro, maar met het voorbehoud dat er voor 2026 nog geen
duidelijkheid bestaat over de uitkeringen vanuit de rijksoverheid.
Verwoort spreekt in dit kader van
een financieel ravijn, waar alle
gemeenten mee te maken zullen
krijgen. Het college kiest ervoor om
de piek van 2025 deels te reserveren
voor het dekken van eventuele
tekorten in 2026.
Gemeentelijke heffingen
Doordat Velsen er dus in financieel
opzicht relatief goed voor staat, zal
het niet nodig zijn om veel te sleutelen aan de gemeentelijke
heffingen. Naar verwachting zal op
de onroerendezaakbelasting (OZB)
alleen een inflatiecorrectie toegepast worden, waarbij in principe de
peildat Stormvogels JO 12- 1
hebben een nieuwe sponsor Ωum
van 1 maart jongstleden wordt
toegepast. Zorgelijk is wel dat de

inflatie sindsdien fors is gestegen.
De wethouder wijst erop dat de
gemeenteraad ervoor kan kiezen
om een hogere inflatiecorrectie toe
te passen. Dit is inderdaad één van
de kanskaarten die voor de raadsleden zijn opgesteld.
Kansen
Deze kanskaarten zijn verdeeld over
de zestien thema’s die de gemeente
Velsen hanteert voor het
omschrijven van het beleid. De
mogelijkheden zijn zeer divers. Extra
geld voor het bestrijden van de
Japanse duizendknoop? Het
vergroenen van de pleinen rond het
gemeentehuis? Het uitbreiden van
regelingen voor minima? Allemaal
opties die de raadsleden kunnen
kiezen. Maar ook het versneld
vervangen van lampen in lantaarnpalen door ledlampen. Het
wegwerken van achterstanden in de
gemeentelijke organisatie. Meer
geld naar openbare orde en veiligheid. Het opzetten van cultuureducatieve activiteiten na schooltijd.
Enzovoort. Waar gaat het extra geld
volgend jaar naartoe? Morgen
verdiepen de raadsleden zich in
deze vraag door zich te laten informeren over al deze voorstellen. In
een later stadium volgt de raadsvergadering waarin de begroting wordt
vastgesteld.

De MS Silja Europa ligt aan de kade in Velsen-Noord. De foto is genomen vanaf de
wal bij Oud-Velsen. Foto: Ton van Steijn

Aankomst MS Silja Europa
IJmuiden - Woensdagochtend in alle vroegte passeerde het cruiseschip
MS Silja Europa Zeesluis IJmuiden en ligt momenteel aan de kade in
Velsen-Noord. De komende maanden zal het schip dienstdoen als tijdelijke opvang voor vluchtelingen. In principe gaat het om onderdak voor
1000 mensen, in tijden van nood wellicht 1200.
Wanneer het schip daadwerkelijk in
gebruik gaat worden genomen is
nog niet precies duidelijk maar
burgemeester Frank Dales zei
eerder: ,,Het zijn mensen die

gevlucht zijn voor oorlog, geweld of
honger en nu soms onder moeilijke
omstandigheden de nacht moeten
doorbrengen. Voor hen telt iedere
dag.’’

Bianca en Mariska bedanken hun oude en jonge snoeperds met leuke acties.
Foto: Jeroen van Duijn

Vijf jaar Zoet aan Zee
IJmuiden - Zoet aan Zee op de Lange Nieuwstraat viert haar vijfjarig jubileum. Dat kan natuurlijk niet ongemerkt gaan vinden de eigenaressen
Bianca Blok en Mariska de Reus. Om te beginnen is er wat lekkers voor
elke klant op de jubileumdagen. De zaak wordt niet voor niets de leukste
snoep- en cadeauwinkel van IJmuiden genoemd.

Bovenste rij - staand van links naar rechts; Trainer Sebastiaan de Lijzer, Mohammed Kutlu, Kyan de Lijzer, Bradley Rademakers, Sam
Engels, Senn de Lijzer, Trainer Frans Post. Onderste rij - van links naar rechts; Dion Veldman, Berat Yalcin, Dilano Krikke, Hamzo
Abdulfatah, Mauro Heida. Foto: aangeleverd

Stormvogels JO 12 - 1
hebben een nieuwe sponsor
IJmuiden - IJVV Stormvogels JO 12 - 1 wordt voor het seizoen 2022-2023
gesponsord door NR Rademakers Bouw en Timmerwerken.
De reden van de sponsoring legt
Nick Rademakers zelf uit. ,, Mijn
neefje Bradley Rademakers is sinds
dit seizoen begonnen met voetballen
bij Stormvogels en voetbalt daar met
heel veel plezier, met fijne trainers en
gezellige teamgenoten en daarom

heb ik er voor gekozen om dit team
(JO 12 - 1) te sponsoren. Het is ook
een leuke manier om iets voor de
jeugd van Stormvogels te kunnen
doen.’’ JO 12 - 1 kan er dus in ieder
geval met een fijne outfit tegenaan
dit seizoen. het lijkt erop dat dát lukt

want de eerste wedstrijd afgelopen
17 september tegen Sporting Krommenie JO 12 - 2 werd 1- 5 voor IJVV
Stormvogels JO 12 - 1. Dat schept
hoop. Hoewel zoals altijd geldt dat
het plezier in de sport voorop staat.
Maar dat stralen de jongens wel uit.
NR Rademakers Bouw en Timmerwerken zit op de Oosterduinweg en
is te bereiken op: 06 130 993 11.

De dames vertellen enthousiast: ,,We
hebben een mooie vaste klantenkring van jonge maar ook oude snoeperds opgebouwd. Die willen we
graag bedanken met de jubileumacties. Om te beginnen met een leuke
korting van 15 procent op het schepsnoep van 27 september tot en met 1
oktober. Er ligt op 30 september en 1
oktober iets lekkers klaar voor elke
klant en op zaterdag 1 oktober is er
een snoepjesgrabbelton voor de
kids.’’

vriendin, zieke of jarige en noem
maar op mee te verrassen, blij te
maken of een hart onder de riem te
steken. Als je aan feest en plezier
denkt dan denk je al snel aan Zoet
aan Zee. Hoewel een troosttraktatie
ook altijd wordt gewaardeerd.
Iemand eens lief verwennen of
bedanken? Voor elke gelegenheid
kan je bij Zoet aan Zee absoluut
terecht. Inmiddels zijn ook de nieuwe
collecties van agenda’s en kalenders
voor 2023 verkrijgbaar.

Feest en plezier
Bij Zoet aan Zee vind je niet alleen
snoepgoed maar ook leuke cadeaus.
Eigenlijk alles om je collega, vriend,

Kijk ook voor de spannende winactie
op de Facebook en Instagrampagina
van Zoet aan Zee. Lange Nieuwstraat
493 in IJmuiden.

Kijk voor meer nieuws

www.

Kijk voor meer nieuws op:

www.

etalleen
alleenvoor
voor
t

MEESTER
SERNÉ
HAALT
HERINNERINGEN OP
m
IJmuiden,
afscheid
nemen
een
huiselijke
sfeer,
IJmuiden,
afscheid
nemen
inin
een
huiselijke
sfeer,
cht
van
onze
ervaren
en
betrokken
medewerkers.
t van
onze
ervaren
en
betrokken
medewerkers.
Meester
Serné was 41 jaar leerkracht in
bende aan overbodige schoolspullen en
IJmuiden op de Marnixschool. De naam
besloten een veiling te organiseren. De
ie
bieden
wij
u
een
vrijblijvend
informatiegesprek,
bieden
wij
u
een
informatiegesprek,
U staat er
niet
alleen
voorvrijblijvend
van deze school veranderde later in Het
gymzaal werd ingericht als veilinghal en
Kompas.
Hij
deelt
zijn
belevenissen
en
daarin werd al het oude schoolmeubilair,
unt
u
ons
bellen
(0255)
511
190.
nt uUitvaart
ons
bellen (0255) 511 190.
Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer,
persoonlijke aandacht van onze ervaren en betrokken medewerkers.
meer informatie bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek,
U staat
er niet
UVoor
staat
er niet
alleen
vooralleen voor
voor een afspraak kunt u ons bellen (0255) 511 190.

U staat er niet alleen voor

herinneringen regelmatig met ons in een
column.

Graniet

Uitvaart
Zorgcentrum
IJmuiden,
afscheid
nemensfeer,
in een huiselijke sfeer,
Uitvaart Zorgcentrum
IJmuiden,
afscheid
nemen in
een huiselijke
U staat er aandacht
niet
alleen
voor
persoonlijke
aandacht
van
ervaren
en betrokken medewerkers.
persoonlijke
van onze
ervaren
enonze
betrokken
medewerkers.
Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer,
Voor
meer
informatie
wij uinformatiegesprek,
een
vrijblijvend informatiegesprek,
Voor
meer
informatie
bieden
wij u
eenbieden
vrijblijvend
Uitvaart
Zorgcentrum
IJmuiden,
afscheid
nemen
in een huiselijke
sfeer,
persoonlijke
aandacht
van
onze
ervaren
en
betrokken
medewerkers.
persoonlijke
aandacht
vaneen
onze
ervaren
enkunt
betrokken
medewerkers.
voor
afspraak
u ons
bellen
voor
een afspraak
kunt
u ons
bellen
(0255)
511
190. (0255) 511 190.

Tijdens de zomervakantie van 1993 werd de
Uitvaart
Zorgcentrum
Uitvaart
Zorgcentrum
oude Marnix van St. Aldegondeschool
gesloopt en het terrein gereed gemaakt voor
IJmuiden
IJmuiden
Voor meer informatie
bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek,
de nieuwbouw. Voor die tijd moest een
Voor meer informatie bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek,

Uitvaart Zorgcentrum
IJmuiden
Uitvaart Zorgcentrum
Uitvaart Zorgcentrum

voor een
afspraak
kunt ukunt
ons bellen
(0255)
511 190.
voor
een
afspraak
u ons
bellen
(0255) 511 190.

rlijden:
ijden:

Uitvaart
ZorgcentrumIJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Directe hulp na overlijden:

baar)
Directe hulp na overlijden:
Directe
hulp
overlijden:
aar)
Directe
hulp
nana
overlijden:
(0255)
511
190

Dokweg 39

school waar 64 jaar in was lesgegeven en van
alles verzameld, leeggehaald worden. Magazijnen, zolder, met of zonder de geest van
Marnix, klaslokalen, keuken, personeelskamer en noem maar op. Drie keer raden wie
dat mochten doen. Juist. De leerkrachten!
Weken voor de verhuizing waren wij bezig
om deze klus te klaren.
Éen van mijn collega’s deed naast schilderen
ook aan beeldhouwen. In de personeelskamer was een gevelgroot raam met een
granieten vensterbank van meer dan twee
meter. De collega wilde die vensterbank
hebben om haar sculpturen op te zetten. Het
viel niet mee die grote plaat graniet los te
wrikken, maar ze was onvermurwbaar. Het
moest lukken om het object te bemachtigen.
Met behulp van een ouder lukte het om de
vensterbank ongeschonden los te hakken.
Van het resterende kozijn bleef een enorme
chaos over. Maar geen probleem. De school
werd toch gesloopt.
Veiling
In de gang hing een spiegel van geslepen
glas in een eikenhouten lijst. Die hing er al
vanaf 1929. Ik ben zo vrij geweest die mee te
nemen, evenals een paar oude schoolplaten.
Een ieder kon meenemen wat men wilde. Wij
hadden op het laatst schoon genoeg van de

wandplaten van Ot en Sien, geschiedenis- en
biologiewandplaten, letterwandplaten en
noem maar op uitgestald. Er werd een advertentie in de kranten geplaatst. Een ouder
nam de rol van veilingmeester op zich.

Op de avond dat de veiling gehouden zou
worden, stond er voor aanvang een hele rij
belangstellenden voor de deur. Toen de deur
open ging stormde de menigte de gymzaal
binnen. Het bieden kon beginnen. Er waren
zelfs handelaren, vooral geïnteresseerd in de
oude schoolplaten en oude leesboekjes.
Maar ook oude schrijftafeltjes met inktpotjes
gingen grif, bij opbod, van de hand. Het
publiek was gretig. Daar werden wij zo
balorig van dat ten slotte alles, los of vast, te
koop werd aanboden waaronder de kranen
uit de lokalen. Die werden ter plekke geveild
en verkocht. Evenals de vuile, slecht functionerende luxaflex in de lokalen!Op het eind
waren we bijna alles kwijt, dankzij een fantastische veiling. Er werd zelfs op de karakteristieke houten voordeur geboden.
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De oude Marnix van St. Aldegondeschool werd
gesloopt en de spullen gingen grif van de
hand. Foto: aangeleverd

‘Wensen realiseren
met oog voor detail’
Ronald, manager
verzorgingsteam

De binnendeur van de Noordersluis in IJmuiden is afgelopen week vervangen.
Foto aangeleverd: Spie/Rijkswaterstaat

Binnendeur Noordersluis
in IJmuiden vervangen
IJmuiden - Rijkswaterstaat heeft afgelopen week de binnendeur van de Noordersluis in
IJmuiden vervangen. Om de bijna 100 jaar oude sluis in topconditie te houden wordt eens in
de vier jaar een sluisdeur gewisseld voor een ‘vers’ exemplaar. Tijdens de werkzaamheden,
tussen woensdagmiddag en vrijdagochtend, kon de scheepvaart gebruik maken van
Zeesluis IJmuiden.

Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

De binnendeur is de deur aan de zijde van het
Noordzeekanaal. De deur is 53,5 x 20,4 x 7,3 m
groot en weegt 1,2 miljoen kg. De laatste
maanden is de deur geïnspecteerd op
gebreken en schoongemaakt om geplaatst te
worden. Naast de deur zijn ook de rolwagens
opgeknapt.
De rolwagens zorgen ervoor dat de sluis over
de bodem van het kanaal rolt. Een onderdeel
van de revisie is het demonteren van wielstellen en wielen, waarna deze allemaal ingemeten en geïnspecteerd worden. Vervolgens

zijn de afgekeurde materialen, maar ook lagers
vernieuwd.
De Noordersluis is opgeleverd in 1930 en is 400
m lang, 50 m breed en 15 m diep. De sluisdeur
is los geplaatst op 2 rolwagens die over rails
lopen op de bodem van de sluis.
De deur wordt bewogen met behulp van een
hydraulisch aangedreven lierwerk met een
trekkracht van normaal 300 kilonewton (kN) en
onder extreme omstandigheden 900 kN. In
2021 is de buitendeur reeds vervangen. Dat is
de deur aan de zijde van de Noordzee.
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AANGENAAM
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Benja Olivier Kors

De groep vrijwilligers die De Verhalenbank mogelijk maakten met vereende krachten. Foto’s: Bos Media Services

Verhalenbank onthuld:
,,Fantastisch mooi!’’
Velserbroek - Aan de Galle Promenade, bij de ingang van het Promenade
Park, is gisterochtend de Verhalenbank officieel onthuld. Aan de mozaiekbank, een idee van buurtbewoonster Ardy Blok, werd in de afgelopen
maanden onder leiding van kunstenaar Annemarie Sybrandy door een
groep vrijwilligers gewerkt. Burgemeester Frank Dales, die samen met
Ardy Blok de onthulling verrichtte, reageerde: ,,Ik vind hem fantastisch
mooi!’’

en spontaan een traplift aangeboden kreeg. Toen waren we allemaal even in tranen.’’ Op het trottoir
voor de entree naar het Promenade
Park is een tegel gelegd. Daarop
staan de namen van de sponsors
van het project.

Door Raimond Bos

Oproep burgemeester
Burgemeester Frank Dales is
enthousiast over de Verhalenbank:
,,Dit project stal meteen mijn hart.
Het is geweldig om zo je eigen
buurt mooier te maken met de
inwoners zelf, zodat het echt iets
van ons allemaal wordt. In Velserbroek staan mooie woningen, we
hebben goede voorzieningen, maar
het belangrijkste is dat je elkaar
kent. Ik roep daarom andere wijken
op om hetzelfde te doen. Zoek
elkaar op, geen polarisatie meer,
maar dingen samen doen.’’ Toen een
van de aanwezige kinderen vervolgens aan de burgemeester vroeg
met wie hij het zelf het fijnst vindt
om samen te zijn, antwoordde Dales
met een wijze les: ,,Eigenlijk ben ik
het liefst samen met iemand die ik
nog helemaal niet ken. Dan kun je
onbevooroordeeld met iemand het
gesprek aangaan en iemand leren
kennen.’’

De coronaperiode is voor veel
mensen angstig geweest. Menigeen
kreeg het gevoel er alleen voor te
staan en dat besef bracht Ardy Blok
ertoe een project op te zetten om
buurtbewoners met elkaar in
contact te brengen. ,,Elkaar
ontmoeten, erbij betrokken zijn,
samenhang creëren’’, lichtte ze
gisteren toe. Via Rotary Club Velsen
kwam ze in contact met Annemarie
Sybrandy en kreeg haar plan
concreet vorm. Leerlingen van
basisschool De Beekvliet maakten
tekeningen, een aantal daarvan
werd verwerkt in het uiteindelijke
ontwerp voor het mozaïekwerk.
Ook cliënten van het op deze locatie
gevestigde dagbestedingscentrum
BuitenGewoon leverden hun
bijdrage, zij maakten de hartjes die
op de bank te zien zijn. Jongeren in
het park droegen de suggestie aan

om ook groene parkieten in het
ontwerp te verwerken. Zo werd de
Verhalenbank dus echt een project
van de hele buurt.
Emotionele momenten
Drie maanden lang werd gedurende
vijf dagdelen per week door een
groep vrijwilligers aan de bank
gewerkt. Ardy Blok: ,,Als je samen
aan het werk bent, komen ook de
verhalen los. Het is fijn als iemand
gewoon even zijn verhaal kwijt kan.
Zo ontstond een samenhang tussen
de mensen die aan de bank werken.’’
Voor de vrijwilligers zijn de reden
om deel te nemen ook heel divers.
De een vindt het gewoon een mooi
project voor de buurt, de ander
heeft behoefte aan wat afleiding na
een recent sterfgeval en gebruikt
deze creatieve activiteit als onderdeel van de rouwverwerking. ,,We
hadden ook iemand in de groep van
wie de partner de ziekte A.L.S. heeft

Op woensdag 14 september om
02.35 uur is Benja Olivier Kors
geboren in het Spaarne Gasthuis
Zuid in Haarlem. Benja is de 2e
zoon van Tim en Anne Roos Kors
en het broertje van Dante. Het
gezin woont in Santpoort. Benja is
een gezond kereltje, hij woog bij
de geboorte 3000 gram. Benja
Olivier is de 2e kleinzoon van opa
en oma Frans Looij en Marianne
Kors, opa en oma Jurjen en
Jacqueline Kuipers en opa Marco
Aarts. De ouders van Benja en
opa’s en oma’s zijn dolblij met hun
2e kleinkind en grote broer Dante
is apetrots op zijn broertje. Foto:
aangeleverd

De meisjes van Straberries C1 konden shinen in hun nieuwe jasjes. Foto: aangeleverd

Meiden Strawberries C1
in nieuwe jasjes gestoken
Driehuis - Afgelopen zaterdag stond
een spannende wedstrijd op het
programma van de Strawberries
meiden C1. En natuurlijk is niets
leuker dan allemaal in mooie jasjes
aan te komen.
De meiden werden getrakteerd door
een paar lieve sponsors op deze
jasjes.
Met dank aan Suntan Fashion en
Projectmanagement Veldman, Mrd

Marinesupport, Vinkesteijn warmtetechniek, Wiegand loodgieter , Nol’s
sportcafé en Knus en Co bedrukkingen die deze meiden het komend
seizoen laten shinen in de nieuwe
jacks. En deze wedstrijd schitterden
Strawberries C1 ook nog is met een
top potje hockey tegen Bloemendaal. Na een spannende strijd
eindige de wedstrijd in een 2-1 winst
onder leiding van coach Chris.

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

Ardy Blok in het rood en Annemarie Sybrandy (lila) samen met burgemeester Frank Dales. Iedereen is trots op dit mooie project.

Blijf hangen!
Iedereen uit Velserbroek mag meestrijden 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?

Het zou zo maar kunnen dat deze
prinsessen je komen aanmoedigen.
Foto: aangeleverd

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12.
seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. reukwater;
14. tijdperk; 15. technische school (afk.); 17. hoge landpunt in
zee; 19. smeervloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22.
familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom; 30.
meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge
koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei; 38. wielrenner achter
een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week;
44. Aziatisch staatje; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48.
voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling;
52. bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58.
pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemiddel; 64. steen;
65. verwonding; 67. alcoholische drank; 68. deel van het oor;
70. deel van camera; 72. drankbuffet; 73. chocoladekorrels;
76. waardering; 77. deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van
elektrisch vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter
(afk.); 82. plaaggeest; 83. welpenleidster; 84. plechtige belofte; 86. isolerende tas; 87. restant van uitgebrande kolen.
Verticaal 1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. driehoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5. tegendraads; 6. familietwist; 7. warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10.
muzieknoot; 11. mistig (wazig); 16. plaats in België;18. bloeiwijze; 20. lang en smal stuk hout; 21. open plek in een bos;
23. Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees;
27. woning of gebouw; 29. saus bij patat; 32. huisschoen; 34.
belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. keizer van Rusland; 40. autocoureur; 42. ramen lappen; 43.
rechtsterm (schijnreden); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51.
op grote afstand; 53. plotseling haal of trek; 54. boek voor
inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige vrouw; 57.
sappig; 59. plaats in Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62.
ransel; 63. verslag (melding); 66. vochtig; 67. knaagdier; 69.
glansverf; 71. hoogste punt van een huis; 73. inwendig
orgaan; 74. gelooide huid; 75. helemaal niets; 78. aanlegplaats voor schepen; 80. keurig; 82. selenium (scheik. afk.);
85. lidwoord.
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TYPISCH IJMUIDEN
De mobiele ontziltingsinstallatie van SEA Water op de zuidpier
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een
IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto
en naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een
van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In
deze aflevering aandacht voor de mobiele ontziltingsinstallatie van SEA Water op de zuidpier.
Door Erik Baalbergen

Er werd ijverig geprikt en geruimd, vooral plastic petflesjes en sigarettenpeuken.
Foto: Bos Media Services.

Clean-up waterwegen
ging van start in IJmuiden
Vervolg voorpaginaverhaal
Petflesjes en sigarettenpeuken
Na het maken van een groepsfoto bij
de letters .IJmuiden aan de Halkade
verspreidden de vrijwilligers zich om
zo veel mogelijk plastic te verzamelen. Niemand bleek echter het
colaflesje te hebben opgemerkt dat
vlakbij de fotoplek op de grond lag.
De verslaggever van deze krant
raapte het op en bekeek het
aandachtig. Het bleek niet te vallen
onder de Nederlandse statiegeldregeling die sinds vorig jaar van kracht
is. Twee gemeentelijke handhavers
waren graag bereid om deze eerste
plastic vondst van de dag alsnog in
de vuilniszak te laten verdwijnen,
waarbij ook de verslaggever opeens
zelf wereldnieuws werd. Naast plastic
petflesjes blijken vooral veel sigarettenpeuken in het havengebied te
liggen. Ook die bestaan grotendeels
uit plastic en moeten daarom apart

ingezameld worden.
Sneeuwbaleffect
Het oprapen van plastic zwerfafval is
een mooi gebaar, maar beter is het
om te voorkomen dat dit nodig is.
Wethouder Marianne Steijn:
,,Doordat inwoners steeds vaker
zulke acties houden, realiseren we
ons ook steeds beter hoeveel we
eigenlijk weggooien. Mensen
vertellen het onderling en zo
ontstaat een sneeuwbaleffect. Ook
op de scholen wordt er aandacht aan
besteed en we hebben natuurlijk al
langere tijd de Beestenbende (club
voor basisschoolleerlingen die streeft
naar een betere wereld, red.) die zich
hiervoor inzet. Voor mij persoonlijk
werkt het als ik foto’s zie van dode
vissen die in de plastic soep verstrikt
zijn geraakt. Het is belangrijk dat we
ons bewust worden van wat het met
ons doet. Het probleem oplossen
lukt niet in een dag.’’

Rond onze havens liggen en staan allerhande voorwerpen en installaties die wel iets met de zee te
maken hebben. We kijken niet meer op van vistuig,
scheepjes op het droge, windmolenonderdelen en
offshore-installaties. Maar eind juli dit jaar verrees op
het doodlopend stukje zuidpier bij de ingang van de
jachthaven Seaport Marina een bijzondere installatie. Een kleine zeecontainer staat verscholen onder
een schuine stellage met twaalf zonnepanelen, met
daarnaast een grote tank op wielen. Het is een
mobiel waterfabriekje. De container bevat een
ontziltingsinstallatie voor het oogsten van drinkwater uit zout Noordzeewater. De zonnepanelen
zorgen voor de benodigde elektriciteit. Het drinkwater wordt opgevangen in de watertank.
De waterfabriek is van het bedrijfje SEA Water van de
ondernemende broers Tammo en Jort Wildschut.
Met de installatie kan 11.000 liter kwalitatief goed
drinkwater per dag geproduceerd worden. Na zo’n
tweeëneenhalve dag is de watertank vol en kan deze
afgevoerd worden. Aanvankelijk werd het water in
pakjes van een halve liter onder het merk SEA Water
verkocht bij Albert Heijn. Na enkele weken heeft AH
de waterpakjes na kritiek weer uit de schappen
gehaald. De kritiek betreft overigens niet het water,
dat van prima kwaliteit is, maar de verpakking. Het
maken van de tetrapakken is vervuilend en kost veel
water. Bovendien bevat de verpakking niet-recyclebare materialen.
Maar SEA Water gaat niet bij de pakken neerzitten!
Hoewel de gebruikte techniek voor het omzetten
van zeewater in drinkwater niet nieuw is en al lange
tijd wereldwijd gebruikt toegepast, komt de daarbij
benodigde energie meestal van fossiele brand-

De mobiele drinkwaterfabriek van SEA Water op de
zuidpier. Foto: Erik Baalbergen

stoffen en is de ontzilting dus milieubelastend. Met
het mobiele waterfabriekje hebben de broers aangetoond dat dezelfde ontziltingstechniek ook op duurzame wijze toegepast kan worden. De mobiele
ontziltingsinstallatie is in samenwerking met enkele
Nederlandse bedrijven ontwikkeld en draait volledig
op zonne-energie.
Maar niet alleen de productie is duurzaam. SEA
Water laat ook zien dat goed drinkbaar water echt
niet van ver hoeft te komen. Het vervoer van water
in flessen en pakken is immers ook in veel opzichten
belastend voor het milieu. Denk maar aan al die
flessen met bronwater uit het buitenland die soms
wereldwijd gedistribueerd worden. De mobiele
fabriekjes zijn overal waar zeewater is en de zon
schijnt te plaatsen. Daarmee kan kwalitatief goed
drinkwater nagenoeg ter plekke geproduceerd
worden en hoeft dus niet over lange afstanden
vervoerd te worden.
Overigens is het absoluut niet de bedoeling van SEA
Water om te concurreren met ons eigen kraanwater;
die kwaliteit zullen ze niet overtreffen. Maar met de
installatie in IJmuiden hebben ze bewezen een duurzame oplossing te hebben voor drinkwatervoorziening langs ’s werelds zee- en oceaankusten!
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Zanggroep Voices heet je welkom!
IJmuiden - Zanggroep Voices heeft ruimte voor nieuwe leden. Dus vind je
het leuk om te zingen? Kom eens sfeer proeven en zing mee.

Zanggroep Voices zoekt nieuwe leden. Foto: aangeleverd

Zanggroep Voices is een klein
gemengd koor met een lange en
rijke historie, waar het plezier in het
zingen altijd voorop staat. Zingen
doen ze meestal vierstemmig, met
tenoren, bassen, sopranen en alten

en het koor wordt professioneel
begeleid door een dirigent en
pianist. Het repertoire omvat popmuziek uit bijna alle decennia na 1950
tot nu. Van up-tempo meezingers tot
prachtige ballads om bij weg te

dromen. Daarnaast ook mooie kerstnummers om een kerstmarkt of
kerstdienst op te luisteren. ,,We
durven van onszelf best te zeggen
dat we een gezellige en sociale groep
zijn. Naast het instuderen van de
muziek en repeteren voor optredens,
maken we graag tijd voor activiteiten
als dauwtrappen en karaoke night.
Onze repetities worden gewoonlijk
afgesloten met een gezellig hapje en
drankje.’’, aldus een woordvoerder
van het koor. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je eens sfeer komen
proeven? Je bent van harte welkom!
Zangervaring is niet noodzakelijk,
maar enige muzikaliteit is gewenst.
Er wordt wekelijks op de vrijdagavond van 20.00 uur tot ongeveer
22.15 uur gerepeteerd in de Petrakerk, Spaarnestraat 8 in IJmuiden. De
eerste 3 repetities zijn gratis. Neem
vooraf even contact op via
06-16268814 of 06-51689631.
Meer informatie www.zanggroepvoices.nl.

Sparkle Velsen bestaat 25 jaar!
gestart, bestellen van kaartjes á
€12.50 doet u door te mailen naar
zanggroepsparklevelsen@gmail.com

Het 25- jarig bestaan van Sparkle wordt een feestje! Foto: aangeleverd

Velserbroek - Op 7 en 8 oktober 2022
viert vrouwenkoor Sparkle Velsen
haar 25 jarig bestaan. Zij doen dat
met twee voorstellingen van “Sparkle,
the Musical”. U bent van harte uitge-

nodigd het feestje mee te vieren.
De voorstellingen vinden plaats in de
Kruispuntkerk in Velserbroek. De zaal
gaat om 19.30 uur open, aanvang is
20.00 uur. De kaartverkoop is al

Op 8 oktober 1997 zette Frank
Anepool een oproep aan vrouwen in
de Jutter om te komen zingen in zijn
koor. De animo was heel groot; er was
een wachtlijst om mee te kunnen
doen. Sparkle is een vaste waarde in
Velsen; bijna een kwart van de zangeressen zingt al in het koor vanaf het
eerste uur.
In 25 jaar heeft Sparkle een uitgebreid
repertoire opgebouwd en hebben ze
in talloze zaaltjes, kerken en theaters
opgetreden. Dat levert enorm veel
inspiratie voor deze prachtige
jubileumvoorstelling!

LEZERSPOST

Inwoners van Velsen-Noord, B&W gemeente Velsen
Het dorp Velsen-Noord heeft iets eigens. Het is een
goede plek om te wonen, werken en recreëren. Ons
woonplezier wordt echter soms negatief beïnvloed,
denk aan de rommel op straat. Kunnen we als inwoners
van Velsen-Noord hier zelf wat aan doen, door het niet
op straat te gooien maar in een afvalbak? Gemeente
meer afvalbakken?
Brengt ons op de bakken voor het huisvuil, deze
kunnen kennelijk niet uit het zicht geplaatst worden.
Woningeigenaren kijk eens of het misschien
eenvoudig op te lossen is en gemeente en/of woningbouwcorporaties kijk of hier andere mogelijkheden
voor te creëren zijn! Daarnaast wordt bij de ondergrondse containers regelmatig afval gezet dat erín
hoort. Hoe zal dit straks zijn als er op gewicht wordt
afgerekend gemeente?

beurt, doe er wat mee en koppel er een onderhoudsplanning aan vast.
Velsen-Noord heeft een positieve boost nodig. Inwoners hier kunnen we zelf veel aan doen! Trots zijn we
op het dorpsfeest, positief over het verenigingsleven,
het volkstuincomplex en daarnaast is De Stek een mooi
multifunctioneel centrum, waar regelmatig voor jong
en oud iets te doen is. Helaas draait dit veelal alleen op
vrijwilligers, gemeente dit kan niet en bestaat niet.
De ‘asielboot’. Een prima initiatief maar de wijze van
organisatie en informatieverstrekking is ronduit een
gemeente als Velsen onwaardig. Let wel, dit is een
stukje in de trant van ‘verander de wereld, begin bij
jezelf’, waarbij wij als inwoner en B&W van de
gemeente Velsen als betrokkenen partijen op eenvoudige wijze veel kunnen doen.
Jaap Zijlstra

De voetpaden in het dorp mogen hebben her en der
wat zorg nodig. Waar is de uitvoerende gemeentemedewerker gebleven? Gemeente hier bent u aan de

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige versie is
op www.jutter.nl te vinden.

Een collage van getoonde werken op de expositie ‘Het moet schuren’.
Foto: aangeleverd

Expositie ‘Het moet schuren’
in Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - In oktober is er een
afwisselende expositie in het Raadhuis voor de Kunst (het voormalige
Raadhuis) in Velsen-Zuid. De exposanten zijn gepassioneerde kunstenaars die samen de afgelopen vier
jaar een opleiding bij Crejat, de
nieuwe academie in Alkmaar,
volgden. De meeste kunstenaars
schilderden voor deze opleiding ook
al meerdere jaren. Samen vormen zij
de groep ‘CreArte’.
Wat maakt een schilderij interessant,
eigen en verrassend? Perfectionisme
loslaten, op gevoel schilderen, op
ontdekking gaan, zien wat er
ontstaat. Welk gevoel komt er naar
de oppervlakte als je kijkt naar een
werk? De expositie ‘Het moet
schuren’ is van 2 tot 23 oktober te

zien op vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op die
dagen is ook een aantal kunstenaars
persoonlijk aanwezig om u het een
en ander over het werk te vertellen
en/of uw vragen te beantwoorden.
Exposanten
De deelnemende exposanten zijn:
Renate van den Berg, Meta de Groot,
Floris Kristensen, Gea Nagel en Ria
Wester. Het afgelopen jaar zochten
zij de uitdaging om een thema
steeds verder uit te diepen en te
experimenteren met kleur, compositie, materie en vormgeving. Het
resultaat kunt u komen bewonderen,
de toegang is gratis. Raadhuis voor
de Kunst, Torenstraat 7, 1981BC
Velsen- Zuid (Oud Velsen).

Tata Steel ondertekent
lidmaatschap Workplace Pride
Velsen - Onlangs ondertekende Tata Steel officieel het lidmaatschap bij
Workplace Pride, de internationale stichting voor LHBTIQ+- inclusie op
het werk. Tata Steel vindt het belangrijk om alle medewerkers een werkomgeving te bieden waarin gelijkheid, diversiteit en inclusie hand in
hand gaan. Een speerpunt hierin is het voeren van een actief
LHBTIQ+-beleid.
,,Dit lidmaatschap betekent heel
veel voor mij”, vertelt André
Blankman, ambassadeur van de
Regenboog-community van Tata
Steel en teamleider Kooks- en
Gasfabrieken.
,,Ik was al inclusief bij mijn eigen
afdeling en collega’s, maar nu ook
bij het hele bedrijf waar ik van hou.
Ik voel me nu nog meer thuis. Ik wil
Tata Steel heel hartelijk bedanken,
dat nu zo openlijk wordt gezegd dat
we mogen zijn wie we zijn, ook op
het werk.”

Hans van den Berg (CEO Tata Steel,
rechts op de foto) hijst samen met
André Blankman (links) de pride-vlag.
Foto: aangeleverd

Visserhallen schittert met
vele mooie zwart-wit foto’s
IJmuiden - In het authentieke pand
aan de Duinstraat 4 in Oud-IJmuiden
valt tot en met 25 september kosteloos te genieten van vele mooie
zwart-wit foto’s. Er zijn foto’s van 22
fotografen te zien.
Fotograaf Hans ter Hoek blinkt uit in
simpel ogende foto’s van duin en zee.
De hoeveelheid tinten grijs tussen
zwart en wit en allerlei organische
vormen maken de foto’s spannend.
Fotografe Jackie Mulder munt uit in
foto’s, waar zij door gebruik van losse
draadjes of afdrukken op papier haar

ambachtskunsten laat zien. Fotograaf
Hans van de Poel heeft levensechte
grote mannen, die zó uit de vishal
weggelopen kunnen zijn, in de
picture gezet. Paul Donker Duyvis
bezorgt met zijn zelfportretten,
genomen toen hij ernstig ziek was, je
de rillingen over de rug. Al met al is
de tentoonstelling de moeite waard
om te gaan zien. Van ongekende
klasse in Velsen. Het is te hopen dat
de Visserhallen bewaard blijven voor
zulke rauwe uitjes. Meer informatie?
www.visserhallen.nl.
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Word jij een van de vrijwillige
schoolmaatjes?
Velsen - Wil jij een gezin uit een ander land wegwijs maken op de school
van hun kinderen? Als schoolmaatje help je nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond meer betrokken te zijn bij de school van hun
kinderen. Goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk voor
deze kinderen, die meestal veel hebben meegemaakt en hier met een
achterstand beginnen.
Wat ga je doen?
Je wordt gekoppeld aan een nieuwkomersgezin (in veel gevallen met
een vluchtelingenachtergrond). Je
gaat een jaar lang wekelijks bij het
gezin op bezoek (ongeveer 2 uur per
week). Je helpt de ouders bij het
begrijpen van brieven en e-mails van
school. Je gaat mee naar de oudergesprekken op school, bespreekt van te
voren met de ouders waar ze met de
leerkracht over willen praten en helpt
ze het gesprek te voeren. Je bekijkt
samen met de ouders wat het kind

nodig heeft. Je beantwoordt vragen
van de ouders over het schoolsysteem in Nederland en je helpt het
kind indien nodig met het huiswerk.
Je probeert een vertrouwensband
met het gezin op te bouwen.
Schoolmaatjes
Er wordt gezocht naar schoolmaatjes
die het gezin respectvol en gelijkwaardig benaderen, makkelijk
contact maken en flexibel zijn, reflectievermogen en een open houding
hebben, ook voor feedback en stevig

in hun schoenen staan. Ervaring met
ouderbetrokkenheid en met mensen
uit andere culturen is fijn, maar niet
vereist.
Wat krijg je?
Drie intervisiebijeenkomsten en twee
nascholingsavonden tijdens het
projectjaar (planning in overleg),
begeleiding door de coördinator en
contact met de andere schoolmaatjes, de kans een gezin uit een
andere cultuur goed te leren kennen,
twee trainingsavonden voorafgaand
aan het project. Op jouw lijf
geschreven? Neem contact op met:
Marjolein Karel, coördinator Schoolmaatjes Velsen Tel: 06-33583990 /
Email: karel@welzijnvelsen.nl. Of kijk
op de website www.schoolmaatjesONS.nl.

Goed gevuld sportpark bij
Westlandia - RKVV Velsen
Driehuis - Het was niet echt een
lekker weertje voor een voetbalwedstrijd. Toch was het sportpark goed
gevuld bij Westlandia. Velsen moest
wel wennen aan het hoge tempo van
de thuisploeg en had een minuut of
tien nodig voordat men een beetje
grip kreeg. Want in de elfde minuut
was het al raak. Een afgeslagen
corner werd weer in gebracht en bij
de tweede paal stond drie man
geheel vrij: 1-0. Velsen probeerde
meer druk te zetten en een vrije trap
van Daan Tervoort had meer
verdiend, maar de inzet van Floris
Reurts was veel te zacht. Een minuut
later had ook Daan Tervoort en
kansje, maar doelman Jordie van
Leeuwen kon bij de eerste paal
redding brengen.
Westlandia had het meeste balbezit
met een groot aantal technisch vaardige spelers. Vlak voor de rust een
aanval over de rechterkant en was
het Hidde van der Arend die zijn
tweede doelpunt van de dag kon
binnen koppen: 2-0. Na rust

Velsen: Remco van Dam, Mischa Plug, Daan Tervoort, Richie Agyapong, Daniël
Zuiverloon (85: Job Alderliefste), Daniël Sneekes, Tim Groenewoud), Marc
Kloosterboer, Floris Reurts, Chris Snijders (83: Bryan Dijkhuizen), Sersinio Profijt.
Foto’s: Frans van der Horst

probeerde Velsen de ploeg onder
druk te zetten. Ofschoon Westlandia
meer in de aanval was had Velsen de
zaken nu aardig voor elkaar. Bij een
aantal cornerballen van Velsen werd
het wel gevaarlijk. Tot de twee en
zestigste minuut. Bij een prima corner
van Daan Tervoort wierp Marc Kloos-

terboer zich tussen de verdedigers en
passeerde de doelman: 2-1. Dat was
even schrikken voor de thuisploeg.
Deze dacht de buit binnen te hebben
maar in blessuretijd was het Marc
Kloosterboer die een duel won. En zo
kon Velsen het eerste puntje
afsnoepen van de koploper.

Zonnebloemuitje naar Anna Paulowna

Alle gasten hebben enorm genoten van het uitje. Foto: aangeleverd

Santpoort/Driehuis - Terwijl het
zuiden van Nederland gebukt ging
onder langdurige regen, vertrok de
Zonnebloem afdeling SantpoortDriehuis vanaf de recreatiezaal van
Velserhooft met een tiental gasten
en acht vrijwilligers naar Anna
Paulowna, waar landgoed Hoenderdaell ligt, met de uitgebreide opvang
van verwaarloosde wilde dieren.
Naarmate ze noordelijker kwamen,

werd het steeds mooier weer en ze
arriveerden op 10.30 uur in stralend
weer.
Het verhaal: ,,Nadat de extra gereserveerde rolstoelen waren afgehaald
op naar de koffie, die door vriendelijk
personeel werd geserveerd met
gebak in het restaurant dat nog open
was – het andere was dicht vanwege
personeelstekort. Na de koffie
verspreidden we ons over het dieren-

park en werd er langs leeuwen,
sneeuwtijger, roofvogels en tropische vogels en andere dieren
gelopen. Bij terugkomst in het
restaurant stond er een lekkere lunch
met soep, broodjes en de onmisbare
kroket klaar, die met smaak werd
verorberd. Om 13:45 uur ging
iedereen weer op pad om de rest van
het park te zien en richting de
uitgang te lopen, waar de busjes van
OIG ons zouden ophalen. Een ding
was erg jammer: de lift die rolstoelen
naar de tribune van de trainingsruimte voor de leeuwen moet
brengen, was kapot, zodat we helaas
niet hebben kunnen zien hoe de
leeuwen hier geholpen worden om
hun jachtinstinct weer te activeren
met een ingenieuze trainingsinstallatie. Desondanks hebben alle gasten
enorm genoten van dit dagje uit,
mede door het fraaie weer, met veel
dank voor de vrijwilligers en de
chauffeurs van OIG IJmuiden.’’

Cultuurhistorische rondleiding en/of een rondleiding langs Duitse sporen WO2.
Foto: aangeleverd

Rondleidingen op Forteiland
IJmuiden - De eerste zondag van de
maand is er weer een open dag op
Forteiland IJmuiden. Behalve een
cultuurhistorische rondleiding in het
fort zelf wordt er, gezien de toenemende vraag, ook desgewenst een
rondleiding langs Duitse sporen uit
de Tweede Wereldoorlog verzorgd.
Voor de liefhebbers is er zondag 2
oktober een bunkertour te volgen
langs de bunkers en andere Duitse
sporen op het unieke eiland tussen
de pieren. Marcel Notenboom, Ron
Bakker en Cor Visser, allen bunkerdeskundigen en leden van Vereniging Forteiland IJmuiden, zullen om
11.00 uur en om 13.15 uur voor
belangstellenden deze bunkertour
verzorgen. De meeuwen en hun
kroost zijn inmiddels uitgevlogen
dus een en ander kan veilig verlopen.
Voor de bunkertour of de rondleiding in het Oudhollandse fort

worden overigens geen extra kosten
in rekening gebracht. Wel dient men
een ticket te kopen via www.ijmuidenserondvaart.nl en bij aankomst
op het eiland aan te geven, dat men
voor de bunkertour óf voor het fort
komt. Overigens kan men ook aan
beide rondleidingen achter elkaar
deelnemen, of vrij rondlopen en zelf
op ontdekkingstocht uit gaan. Naar
eigen keuze varen deelnemers dan
15.15 uur of 17.25 uur met motorschip Emma weer terug naar de Kop
van de Haven. Bezoekers van Forteiland IJmuiden wordt aangeraden om
goed schoeisel, een warm vest en
een eigen lunchpakket mee te
nemen. In koffie, thee, limonade of
een ander drankje kan de sobere
catering de bezoekers desgewenst
voorzien.
Meer informatie: www.ijmuidenserondvaart.nl.

MUP Westbroekerweg
helpt meiden en vrouwen
Velserbroek - MUP Westbroekerweg, een weggeefkastje op de Westbroekerweg 78 in Velserbroek, is gestart met uitdelen van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet
altijd geld voor maandverband of tampons.
MUP Westbroekerweg ontvangt
producten van het Armoedefonds
om deze meiden en vrouwen met
een krappe beurs in Velserbroek en
omstreken te helpen. Daarnaast zijn
er verschillende andere verzorgingsproducten te verkrijgen, zoals
shampoo, doucheschuim en tandpasta. ,,Deze producten moeten voor
iedereen verkrijgbaar zijn, ook hier in
Velserbroek en omstreken.’’
,,Hygiëne moet geen luxe zijn, maar
voor iedereen mogelijk”, aldus
woordvoerder Irene Verspeek van het
Armoedefonds.’’ Via de uitgiftepunten
worden maandverband en tampons,
maar soms ook wasbaar en biologisch maandverband en cups
verstrekt aan jonge meiden en
vrouwen. Sinds het Armoedefonds is
gestart met de actie is er al veel
steun gekomen van mensen en organisaties. Vrouwen halen hun toiletkastjes leeg en sturen de producten
op die ze niet meer gebruiken, er
worden menstruatieproducten
gekocht en ingezameld. ,,Wij zijn
enorm blij met deze steun!”, aldus
Verspeek.
Het Armoedefonds gaat de komende
tijd door met het uitbreiden van het

aantal uitgiftepunten. Mensen
kunnen de actie ondersteunen door
zelf producten in te zamelen en naar
het Armoedefonds op te sturen.
Meer informatie vind je op www.
armoedefonds.nl/menstruatiearmoede. Via Facebookpagina MUP
Velserbroek kunnen updates over het
weggeefkastje op de Westbroekerweg gevolgd worden.

Hygiëne is geen luxe maar zou voor
iedereen mogelijk moeten zijn.
Foto: aangeleverd.
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DCIJ-nieuws: Vliegende
start voor eerste tiental

Altijd al eens willen
zingen bij een koor?

IJmuiden - De nationale competitie is afgelopen zaterdag weer
begonnen. Damclub IJmuiden (DCIJ) speelt dit seizoen met een tiental in
de hoofdklasse A en een combinatieteam met de Haarlemse Damclub in
de tweede klasse C. In het combinatieteam krijgen jeugdleden van beide
clubs de kans om ervaring op te doen.
In Driehuis ontving DCIJ 1 het
tweede team van nationale topper
Hijken DTC uit Drenthe. Het werd een
droomstart voor DCIJ. Binnen tweeenhalf uur zaten de IJmuidenaren al
op rozen. Conall Sleutel en nieuwe
captain Martin van Dijk wonnen al
snel met combinaties en Cees van
der Vlis liet zijn tegenstander zien
waarom het door hem bezette veld
het kerkhofveld genoemd wordt
door deze schijf te veroveren. Daarna
dwongen Jesse Bos en Stijn Tuijtel
met sterk positiespel hun tegenstanders tot opgave: 10-0.
Kees Pippel was de eerste die niet tot
winst kwam. In de opening legde

Pippels tegenstander zijn hoofd al op
het hakblok met een riskante Partie
Bonnard. Pippel had een schijf voorsprong kunnen behalen, maar kwam
niet verder dan remise.
Wim Winter ontsnapte tot tweemaal
toe aan een dodelijke combinatie,
om toch te winnen. Krijn ter Braake
leek zijn tegenstander op te rollen,
maar in de afwerking ging het nog
mis met remise als gevolg. Daarna
maakten Max Doornbosch en JanMaarten Koorn het feest compleet.
Doornbosch wist in een complexe
partij een overwinning te boeken en
Koorn sloeg toe in een voordelig
eindspel: 18-2 voor DCIJ.

Nieuwe initiatieven in Gemeente
Velsen voor meer ‘leefplezier’
Velsen - Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Hoe zorg je ervoor
dat zij op pad gaan, anderen ontmoeten en plezier maken? Dit is een
belangrijk vraagstuk waar De ZorgSpecialist veel aandacht aan besteedt.
Mandy van der Horst, coördinator Odensehuis Velsen: ,,Met het organiseren van aansprekende activiteiten willen we het leefplezier vergroten
en voorkomen dat kwetsbare mensen vereenzamen. Het past bij onze
visie dat mensen in de samenleving thuishoren. Niet aan de zijlijn, maar
actief er middenin.’’
In de week van 29 september tot en
met 6 oktober vinden er diverse activiteiten plaats voor jong en oud. Het
vormt een onderdeel van het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid,
georganiseerd door het ministerie
van VWS.
ThuiZ in de Buurt
Vanaf 1 oktober organiseert De
ZorgSpecialist iedere zaterdagochtend, in en rondom Odensehuis
Velsen, een activiteit voor
buurtbewoners.
BeLEEFeniZ
De BeLEEFeniZ gaat 29 september
van start en is er voor actieve
mensen met (beginnende) geheu-

Op zoek naar vakantiegevoel?
Ga naar Plug In!
IJmuiden - Het warme weer is
voorbij, maar muziektheatergroep
Plug In zorgt dat u er in november
een avond of middag warmpjes bijzit
door het vakantiegevoel weer even
terug te halen met hun nieuwe voorstelling ‘Paal en Zerk’.
Een groep vakantiegangers trekt van
camping naar camping in een tijd
waar nog met guldens wordt
betaald, een telefoon nog aan een
draad zit en tuinkabouters nog niet
beschermd zijn. Door een vergissing
belanden ze op een begraafplaats en
zoals valt te verwachten van deze
markante groep, duurt het even

voordat ze dát in de gaten hebben.
De aanpak van de begrafenisondernemer helpt daar ook niet echt bij.
Wederom een voor Plug In op maat
geschreven verhaal boordevol
herkenbare muziek. De voorstelling
“Paal en Zerk” wordt opgevoerd in
het, voor even, tot theater omgetoverde Technisch College Velsen op
vrijdag- en zaterdagavond 4 en 5
november om 20:00 en op zondagmiddag 6 november om 14:30.
Kaarten à 15,- zijn te bestellen via
kaarten@theatergroepplugin.nl of
Whatsapp naar 06-15379248. Plug In
is ook te volgen op Facebook en op
www.theatergroepplugin.nl.

genproblemen. Iedere donderdag
staat in het teken van samen hobby’s
beleven óf nieuwe hobby’s
ontdekken. De activiteiten vinden
plaats op wisselende locaties in en
rondom de gemeente Velsen. In
oktober gaan we genieten van een
high tea, bezoeken we Museum
Haarlem, gaan we appels plukken bij
De Olmenhorst en maken we een
hofjeswandeling in Haarlem. De activiteiten vinden plaats onder professionele begeleiding en zijn bedoeld
voor alle leeftijden. Mantelzorgers
zijn eveneens van harte welkom.

Santpoort - Wat was het een feestelijke dag op zondag 18 september
waarop gevierd werd dat de Naaldkerk 90 jaar geleden werd opgericht
door pastoor Goossens. Een feestelijke eucharistieviering vond ’s
morgens plaats met bisschop Hendriks, bijgestaan door pastoor George,
pastor Julius en catechetisch medewerker Vincent.
tuin ’s middags niet doorgaan. Toch
kwamen enkele buurtbewoners een
kijkje nemen in de kerk en kon er
worden nagepraat over deze feestelijke
dag. En werd de wens uitgesproken om
minstens 100 jaar te worden.

Bisschop Hendriks ging de feestelijke
eucharistieviering voor.
Foto: aangeleverd.

Koffieochtend
in de week van
de eenzaamheid
Velsen-Zuid - Van 29 september tot
en met 6 oktober is de week van de
eenzaamheid. De gemeente Velsen
organiseert hiervoor verschillende
activiteiten en de Engelmunduskerk in
Oud-Velsen sluit hier graag bij aan
met een koffieochtend op woensdagochtend 5 oktober. U bent welkom in
het wijkcentrum van de kerk! De koffie
staat vanaf 10.00 uur voor u klaar.
Neem gerust uw buurman of buurvrouw mee. Verder is er in het jaar om
de week zo’n koffieochtend, de gegevens hierover kunt u vinden op www
engelmunduskerkoudvelsen.nl.

Lezing Kracht van
Taal in de bibliotheek

Kijk voor meer informatie en het
complete programma op: www.
dezorgspecialist.nl/activiteiten.

Viering Naaldkerk 90 jaar

Het thema was ‘levende stenen, steen
voor steen bouwen aan de toekomst,
samen bouwen en vertrouwen. De
kinderen gingen met deze thema’s aan
de slag in de kinderwoorddienst.
Engelbert Wigchert beschreef in een
toespraak het leven van bouwpastoor
Goossens. De eucharistieviering was
plechtig en prachtig en werd afgesloten met het favoriete lied van
pastoor Goossens: ‘O, Sterre der Zee’.
Vervolgens was er koffie met gebak. Na
de koffie stond er een verhalenbingo
over de geschiedenis van de kerk op
het programma, die veel hilariteit opleverde. Zangeres Anita Sanders zette
haar beste beentje voor met gezellige
liedjes. Inmiddels begonnen de magen
te knorren en werd soep met broodjes
geserveerd.
Door het herfstachtige weer kon de
buurtborrel voor omwonenden in de

Scene uit het vorige stuk: ‘De verschrikkelijke huisman’(2019).
Foto: Kirsten van Zandvoort

Driehuis- Op donderdag 29
september start Popkoor Decibel
met een Kerst projectkoor. Mannen
die altijd al eens wilde zingen in een
koor, met en zonder zangervaring,
kunnen vanaf die periode
meezingen. Het repertoire is divers.
Er zullen zowel traditionele als
moderne liederen gezongen worden,
zoals: ‘We sing Feliz Navidad’, ‘Happy
Christmas’ en ‘Let it Snow’. Er zijn elf
oefenavonden en wel op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
de aula van het Ichthus Lyceum te
Driehuis. Het eindresultaat is een
feestelijk kerstoptreden op 17
december, samen met het Klein
Orkest van muziekvereniging Soli. De
locatie van het kerstoptreden is
ergens in de gemeente Velsen en zal
nog bekend gemaakt worden. De
kosten voor dit project zijn 30 euro
en er is geen lidmaatschap aan
verbonden. Je ontvangt hiervoor
bladmuziek en mp3 bestanden van
de nummers. Aanmelden kan per
mail op decibel3hs@hotmail.com.

Herfst in aantocht op Beeckestijn
Velsen - Hoewel het officieel nog geen herfst is staan de tamme kastanjes
volop in bloei in Beeckestijn. Dat wordt straks weer kastanjes zoeken om er
iets leuks van te maken. Olaf vindt het in ieder geval machtig interessant en
dat levert een lief plaatje op van fotograaf Frits Houtgraaf.

Rondje om de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Na alle beperkingen door de coronacrisis kwam er in 2021
weer een Jaarmarkt onder de naam ‘Rondje om de Engelmunduskerk’.
Sindsdien wordt de traditie voortgezet en wel op 24 september
aanstaande.
Al vanaf 1967 wordt op de laatste
zaterdag van september de traditionele Jaarmarkt Oud Velsen
gehouden. Gelukkig is nu weer veel
mogelijk: kerkkramen, verhuurde
kramen, haring, worst, gebak, koffie,
boeken en wat nog meer te
bedenken is. Als vanouds. U vindt de
kramen in de tuin van de kerk. Op
het Kerkplein is er van alles te doen
voor de kinderen. Ook de kerk is dan
weer opengesteld. Daar is ruimte
voor muziek, stilte en het opsteken

van een kaarsje. Terug van weggeweest is dit jaar de poffertjeskraam,
én de mogelijkheid op de binnenplaats van de kerk een heerlijke
portie poffertjes te eten!
Net als de Jaarmarkt Oud Velsen
wordt het Rondje om de Engelmunduskerk gehouden op de laatste
zaterdag van september en begint
om 10:00 uur. De opbrengst is helemaal voor het onderhoud van dit
bijzondere monument.

Velsen - Bibliotheek Velsen en De
Volksuniversiteit Velsen hebben
Bertie Stam uitgenodigd voor de
lezing Kracht van Taal op woensdag
28 september over de gebaren die
we in onze gesprekken gebruiken.
En welke je vooral in een andere
cultuur niet moet gebruiken! Waar
wij met, bijvoorbeeld, een duim
omhoog de ober complimenteren
met de heerlijke maaltijd die hij
zojuist heeft gebracht, kan dat over
de grens opeens een hele andere
betekenis krijgen. Een avond over
non verbale communicatie in de
Bibliotheek.
Bertie Stam is coach in IJmuiden. Ze
vertelt op humoristische wijze over
communicatie in de lezing Kracht
van Taal. Praten met je handen en
luisteren met je ogen! Volgens Prof.
Mehrabian is communicatie 55
procent lichaamstaal, 38 procent
intonatie en 7 procent verbaal. Ook
al spreek je iemands taal niet, kan je
met die persoon toch communiceren doordat je de lichaamstaal en
intonatie wel begrijpt. Tijdens de
lezing kom je te weten wat je non
verbaal wél en beter niet kan doen.
Op woensdag 28 september in de
Bibliotheek IJmuiden. Start om 19.00
uur. Inschrijven (vanaf 3,50) via de
balie in de Bibliotheek en via www.
bibliotheekvelsen.nl. Inclusief gratis
kopje koffie of thee.

22 AGENDA
DONDERDAG 22 SEPTEMBER

Fietstour over het ontstaan van
IJmuiden start bij voldoende
aanmelding 10.30 uur bij Beeckestijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.
Operatorsborrel 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.
Museumhuis Beeckestijn: Huis
open van 13.00 -17.00. Toegang 6
euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.
VRIJDAG 23 SEPTEMBER

’t Mosterdzaadje: Camadou met
‘Les belles chansons’ met chansonnière Carole Doucet, Dasha
Beltiukova op fluit en Hans van
Gelderen op gitaar. Brel, Piaf en
andere bekende chansonniers,
ook eigen composities. Aanvang
20.00 uur. Toegang vrij, bijdrage
gewenst. http://mosterdzaadje.nl/
Foto: aangeleverd
Elke vrijdag aanvang 20.00 uur
klaverjassen in de sfeervolle
kantine van IJVV Stormvogels aan
de Zuiderkruisstraat. Kom langs of
neem contact op met Gerrit
Jongejan (06-50923741)
Filmtheater Velsen: 16.00 uur
Minions. Gratis toegankelijk! (6+),
19.30 uur Entre Deux Mondes
(12+). https://stadsschouwburgvelsen.nl/
Tata Steel Festival: Tata Steel by
Night start op vrijdag 23
september vanaf 19.00 uur. De
Burendag en Banendag zijn op
zaterdag 24 september van 10.00
– 16.00 uur. Aanmelden is voor
een aantal onderdelen nodig
(bijvoorbeeld de rondleidingen
tijdens Tata Steel by Night en het
optreden van het Tata Steel
Orkest). De toegang is gratis en
iedereen is welkom! op www.
tatasteelfestival.nl.
Filmmiddag bij de Vereniging
Santpoorts Belang met de film A
Star Is Born. Aanvang van de film
is 14.00 uur en de toegang is
gratis. ’t Brederode Huys, Blekersveld 50, tel. 023-5383016 zie ook:
www.santpoortsbelang.nl.
Museumhuis Beeckestijn: Huis
open van 11.00- 13.00. Toegang 6
euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.
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ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Wandelen met Levenslust APK van
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek
van wisselende locaties en weersafhankelijk. 10.30 - 12.00 uur.
Bijdrage voor koffie en gebak na
het wandelen. Aanmelden via
info@rouwdoula.nl of bel
06-52462630.
Schilder- en tekenvereniging Terp
en Tijn houdt een open dag voor
alle beangstellenden. Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Tijd: van 10.00 tot 15.00
uur. Info: 0627315232.
Filmtheater Velsen: 11.00 uur:
Avec Amour et Archanement
(12+), 14.00 uur: Lightyear. Gratis
toegankelijk! (6+), 17.00 uur: Entre
Deux Mondes (12+), 20.00 uur:
Moonage Daydream (12+).
https://stadsschouwburgvelsen.
nl/
65 Jaar Brulboei: Buurtfeestavond
‘Never 2 Much’, van 20.30 uur tot
24.00 uur, zaal open om 20.00 uur.
Entree is 5 euro. https://www.
welzijnvelsen.nl/buurthuis-debrulboei/, Kanaalstraat 166
IJmuiden.
Inloophuis Kennemerland: Buren
en belangstellenden komen
ervaren wat gasten ervaren
tijdens hun bezoek aan Inloophuis
Kennemerland, locatie Santpoort
Noord. Info: Barbara van der
Weiden, 06-18745795 (coördinator locatie Santpoort Noord en
Heemskerk). Mailen kan ook! Doe
dat naar: info@inloophuiskennemerland.nl.
Burendag Stichting BuitenGewoon: Velserbroek locatie Gallepromenade van 10.30 tot 13.00
uur en IJmuiden locatie De Brulboei- Welzijn Velsen van 14.30 tot
17.00 uur. Er zijn heel veel leuke
activiteiten en iedereen is welkom.
Feestelijke burendag in buurtcentrum de Dwarsligger voor alle
wijkbewoners, jong en oud. Van
11.00 tot 15.00 uur zijn er allerlei
activiteiten op het veld naast het
buurtcentrum. Voor informatie
dwarsligger@welzijnvelsen.nl of
telefoonnr: 0255-512725.
Museumhuis Beeckestijn: Huis
open van 11.00 -17.00. Toegang 6
euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

het kasteel herleeft! Foto:
aangeleverd

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Jaarmarkt onder de naam ‘Rondje
om de Engelmunduskerk’ in
Velsen-Zuid. U vindt de kramen in
de tuin van de kerk. Op het Kerkplein is er van alles te doen voor
de kinderen. Ook de kerk is dan
weer opengesteld. Foto: Erik
Baalbergen
ZONDAG 25 SEPTEMBER

Fietstour over het ontstaan van
IJmuiden start bij voldoende
aanmelding 10.30 uur bij Beeckestijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.
Filmtheater Velsen: 11.00 uur:
Moonage Daydream (12+), 14.00
uur Besloten evenement Filmclub,
20.00: Top Gun Maverick (12+).
https://stadsschouwburgvelsen.
nl/
’t Mosterdzaadje: Vergeten Joodse
componisten met Sander Beumer
op saxofoon en Hans van Ham op
piano. Werken van: Julius Hijman,
Marius Flothuis, Henrik
Wieniawsky, Henrie Vieuxtemps,
Geza Frid. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang vrij, bijdrage gewenst.
http://mosterdzaadje.nl/
Museumhuis Beeckestijn: Huis
Gesloten voor museumbezoek.
Huis in teken van ‘Open
Toptrouwlocatiedag’.
Velser Gemeenschap concert met
Shantykoor Nortada uit IJmuiden
en Brassband Felison Brass uit
Velsen-Noord. U bent van harte
welkom vanaf 11.30 uur in de
Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Het concert begint om 12.00 uur.
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
MAANDAG 26 SEPTEMBER

Postzegelavond van de Postzegel
Vereniging Santpoort. Het Terras,
Dinkgeverlaan 17, Santpoort
Noord. Op deze avond een leuke
veiling, voor de veiling is er
voldoende gelegenheid om de
kavels te bekijken. Vanaf 19.00 uur.
Mocht u meer willen weten van de
vereniging: 023-5382274.
DINSDAG 27 SEPTEMBER

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 uur
tot 12.00 uur. Info: 023-5384997
De Opstappers: wandelgroep voor
mensen met een haperend brein
start 10.30 uur bij het seniorencentrum 260 Zeewijkplein. Informatie: iej.bakker@zorgbalans.nl of
023-8910503.
Ruïne van Brederode: De vroegere
bewoners van Kasteel Brederode
komen in het Ruïne Bewoondweekend 24 en 25 september
weer tot leven. Ze ontvangen de
bezoekers, lopen in middeleeuwse
kleding rond voor een praatje,
helpen met de horeca of doen wat
andere werkzaamheden, zodat

Taal over de gebaren die we in
onze gesprekken gebruiken.
september in de Bibliotheek
IJmuiden. Start om 19.00 uur.
Inschrijven (vanaf 3,50 euro) via de
balie in de Bibliotheek en via
www.bibliotheekvelsen.nl. Inclusief gratis kopje koffie of thee.

Theatervoorstelling Nick, Simon &
Garfunkel. https://stadsschouwburgvelsen.nl/
WOENSDAG 28 SEPTEMBER

Bibliotheek Velsen: Bibliotheek
Velsen en De Volksuniversiteit
Velsen hebben Bertie Stam uitgenodigd voor de lezing Kracht van

Fietstour over het ontstaan van
IJmuiden start bij voldoende
aanmelding 10.30 uur bij Beeckestijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.
’t Mosterdzaadje: New West Pianotrio met uur Emma Roijackers op
viool, Alice Gott op cello, Ivana
Alkovic op piano. De West Side
Story van L. Bernstein en Beethoven trio in c klein. Aanvang
20.00 uur. Toegang vrij, bijdrage
gewenst. http://mosterdzaadje.nl/
Elke vrijdag aanvang 20.00 uur
klaverjassen in de sfeervolle
kantine van IJVV Stormvogels aan
de Zuiderkruisstraat. Kom langs of
neem contact op met Gerrit
Jongejan (06-50923741)
65 Jaar Brulboei: Buurtfeestavond
‘Never 2 Much’, van 20.30 uur tot
24.00 uur, zaal open om 20.00 uur.
Entree is 5 euro. https://www.
welzijnvelsen.nl/buurthuis-debrulboei/, Kanaalstraat 166
IJmuiden.
Feestelijke burendag in buurtcentrum de Dwarsligger voor alle
wijkbewoners, jong en oud. Van
11.00 tot 15.00 uur zijn er allerlei
activiteiten op het veld naast het
buurtcentrum. Voor informatie
dwarsligger@welzijnvelsen.nl of
telefoonnr: 0255-512725.
EXPOSITIES

Museumhuis Beeckestijn is
geopend van donderdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Toegang 6 euro. Tickets online via
www.museumhuizen.nl en aan de
deur.
Zee- en Havenmuseum: Het
museum is geopend op zaterdag,
zondag en woensdag van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie: ‘Op de
Sluizen van IJmuiden’, 4 speurtochten en escapespel (12+).
Audiotour met BNers.

Cursisten van Marcella van Zanten
exposeren in de bibliotheek van
IJmuiden met werken uit de cursus
‘Vrij Schilderen’ en ‘Model Portret
tekenen en schilderen. Openingstijden op www.bibliotheekvelsen.
nl.
Tentoonstellingen op Zorgvrij:
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstelling krijg je informatie op verschillende manieren. Zo is er een electrospel, een draaischijf, kijkgaten
en zijn er videobeelden te zien.
Kom dus gezellig langs en leer
meer over de koe!
Tot 9 oktober is er de schilderijen
expositie De drie kwasten’. De drie
kwasten brengen positieve kleurrijke schilderijen’. Drie amateurschilders uit Velserbroek
ontmoetten elkaar bij de schilderlessen die ze onafhankelijk van
elkaar bij dezelfde kunstenaar
namen. 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.
Raadhuis voor de kunst: Expositie
‘Het moet schuren’ van de groep
‘CreArte’ is van 2 tot 23 oktober te
zien op vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur. In het
Raadhuis voor de kunst Torenstraat
7, 1981BC Velsen- Zuid (Oud
Velsen).

Meld je aan voor de ni
Expositie Peter Faber in Mariatho,
en maak elke maand k
Mandenmakerstraat 13-15 in

Velserbroek.
Opening 11
www.lijfengezondheid.nl/r
september met een one man show
van Peter Faber. Tevens te zien de
permanente expositie 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
Meld je aan voor
de nieuwsbrief
va
indrukwekkende
foto’s van
verschillende
fotografen.
en maak elke maand kans op mooi

www.lijfengezondheid.nl/registreren

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en
met vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord 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.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is
geopend op woensdag, vrijdag en
in het weekend van 11.00 tot
17.00 uur. Entree 6 euro, kinderen
van 4 tot 11 jaar 4 euro, kinderen
van 0 tot 3 jaar gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.

Meld je aan voor
de nieuwsbrief van
Lijf & gezondheid en
maak elke maand kans
op mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Wijkschouw: het woord is aan de
bewoners van Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Het platform Zee-en Duinwijk vraagt aan de bewoners in
Zee-en Duinwijk om problemen die zij zien in hun straat of wijk te
melden aan het platform. Er wordt dan contact met hen opgenomen en
er wordt een afspraak gemaakt om de situatie ter plekke te bespreken.
Wellicht samen met buurtbewoners. Het gaat vooral om zaken in de
openbare ruimte. Daarbij kun je denken aan ontbreken van verlichting,
overlast van vuil bij de containers of geluidsoverlasten drugsoverlast
bijvoorbeeld. De problemen/plekken die binnenkomen, worden opgenomen in de wijkschouw.
Wat is een wijkschouw? Tijdens de
wijkschouw wordt gefietst door de
wijken en worden de plaatsen
bezocht waar problemen zijn. Op
verzoek wordt ook bij de bewoners
langsgegaan als zij de problemen
willen toelichten. De actuele
problemen zijn: ontbreken van

verlichting bij het Egelantierspad,
verpaupering in een aantal straten
en wijken, en de overlast van de
vrachtauto’s bij het winkelcentrum
Zeewijk Passage.
,,Wij vragen aan de bewoners de
problemen in de straat of wijk aan
ons door te geven. Dan komen we bij

u langs en gaan het probleem met u
bespreken. Dus laat iets van u horen,
alleen dan kunnen we het bespreekbaar maken’’, zegt Alex van der
Molen, voorzitter Platform Zee-en
Duinwijk. Wie nemen deel aan de
Wijkschouw? De Wijkagenten Jerry
en Karin, Wijkboa’s, Wijkwethouder
Verwoort, Jeugdwerker van St.
Welzijn, Sociaal Wijkteam, vertegenwoordigers van Woningbedrijf Velsen
en bestuur Platform Zee- en Duinwijk. Wanneer? Maandag 26
september 2022 Hoe laat? Er wordt
van 14.00 uur tot 15.30 uur door de
wijk gefietst. Heeft u overlast in uw
straat of wijk? Stuur dan een mail
naar: caro1947@outlook.com.

Tweede Kamerlid bezoekt Vellesan
IJmuiden - Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) heeft onlangs het
Vellesan College bezocht. Ze is woordvoerder primair en voortgezet
onderwijs van haar partij en wilde op de scholengemeenschap kijken hoe
ze aanvullend onderwijs met een externe partner invullen en vormgeven.
Ze praatte er niet alleen met de schoolleiding en een delegatie van Lyceo,
het bedrijf dat het aanvullend onderwijs voor het Vellesan verzorgd,
maar was er ook om van leerlingen hun ervaringen te horen.

Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) heeft onlangs het Vellesan College bezocht.
Foto: aangeleverd

Rector Marc Boelsma vertelde het
kamerlid waarom het Vellesan
College er bewust voor gekozen
heeft Lyceo in te zetten. ,,Wij vinden

het belangrijk de leerlingen zoveel
mogelijk te ondersteunen bij hun
studie. Om de continuïteit, een
veilige omgeving en de kwaliteit van

de ondersteuning te garanderen,
hebben wij ervoor gekozen dat met
één externe partner te doen. Door de
huiswerkbegeleiding en examentraining hier op school aan te bieden
kunnen wij de veiligheid en de kwaliteit waarborgen. Daarnaast zetten
wij via Lyceo zogenoemde Onderwijshelden in bij de begeleiding
tijdens het inhalen van toetsen, het
surveilleren en het verzorgen van
invaluren bij afwezigheid van
leraren.”
Toegevoegde waarde
De delegatie van Lyceo gaf aan wat
zij doen en wat de toegevoegde
waarde van deze vorm van samenwerken voor de leerlingen is. ,,Door
het aanvullend onderwijs op school
mogelijk te maken, is de toegankelijkheid voor leerlingen voor wie
huiswerkbegeleiding niet vanzelfsprekend is, aanzienlijk vergroot.
Door de ondersteuning binnen de
school te organiseren en daarvoor
budget vrij te maken, kan het de
kinderen ook kosteloos of tegen
gereduceerd tarief aangeboden
worden. Dit is buiten school onmogelijk te organiseren.”

Velsen haalt ruim 22.000 euro
op voor KWF Kankerbestrijding
Velsen - Tijdens de KWF-collecteweek in de gemeente Velsen is door vrijwilligers maar liefst 22.612,39 euro opgehaald. Een mooi resultaat in
deze eerste volledig digitale collecte. Dankzij deze giften kan KWF niet
alleen levensreddend onderzoek financieren, maar zich ook inzetten
voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. Extra bijzonder:
alle donaties aan de deur zijn via een QR-code op het collectebord
gegeven. Daarnaast werd er dit jaar ook via WhatsApp gecollecteerd.

Gemotiveerde vrijwilligers
,,Iedere Nederlander krijgt ooit te
maken met kanker. Of je het nu zelf
hebt, of iemand om wie je geeft,
kanker ontwricht je leven. Onderzoek
en zorg blijven hard nodig. Dat motiveert onze vrijwilligers elk jaar weer
om langs de deuren te gaan, en we
zijn iedereen heel dankbaar voor hun
gift”, zegt Fred van Dam, voorzitter
van KWF afdeling Velsen.”
Collectant gemist?
Wilt u volgend jaar ook collecteren
voor KWF? Dan kunt u zich
aanmelden via kirsten.bouwens@
gmail.com. Heeft u de collectant
gemist en wilt u alsnog een bijdrage
leveren? Dat kan door online te
doneren via kwf.nl/collecte.
Door de nieuwe manier van
collecteren kon de stand elke dag
afgelezen worden. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST
Wat nu?
Ik ben gehandicapt en rolstoel afhankelijk en probeer al jaren bij mijn
kinderen in IJmuiden te gaan wonen zodat ik mantelzorg kan krijgen. Nu
is mijn man die scootmobiel afhankelijk is vanwege slijtage ook mijn
mantelzorger. Ik in rolstoel, hij in scootmobiel. Op de terugweg van de
Vomar is mijn man gestruikeld en gevallen. Thuis heb ik gelijk de huisarts
gebeld, die is gekomen en hij heeft gezorgd dat mijn man dezelfde dag
nog per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor foto’s waarop
geen breuk was te zien dus hij werd weer naar huis gestuurd. Met heel
veel pijn. Nu heeft de huisarts 13 sept toch een mri scan aangevraagd en
die is gepland voor 13 oktober.
Ik heb bij Univé gevraagd voor vervoer van mijn man naar het ziekenhuis
want zoals ik aangaf ben ik ook invalide en rolstoelafhankelijk. Vervoer
wordt niet geregeld of vergoed. Alleen als het een terugkerend traject
zou zijn. Het gaat ons allemaal niet lukken.
Dit is toch ongelooflijk? Een invalide zonder mantelzorgers en geen recht
op vervoer.
Marga Tamarinde

VG concert Shantykoor
Nortada en Felison Brass
Velsen - Op zondag 25 september
vindt het vierde Velser Gemeenschap
concert in 2022 plaats met Shantykoor Nortada uit IJmuiden en Brassband Felison Brass uit Velsen-Noord.
Nortada zal zondag onder leiding
van Frans Sueters enkele shanties ten
gehore brengen. Shanties zijn
liederen die vroeger op de zeilschepen werden gezongen door de
zeelui ter ondersteuning en begeleiding van de werkzaamheden die ze
hadden aan boord van het schip.
Tijdens de vrije uurtjes verzamelden
de matrozen zich aan dek en dan
werden forebitters gezongen,
liederen die gingen over visvangst,
afscheid nemen en vooral over drank
en vrouwen.

Felison Brass is de enige brassband in
de gemeente Velsen. Een orkest met
een eigen typische brassband sound
en een uitgebreid repertoire waaronder filmmuziek, popmuziek, lichte
muziek en klassieke werken. De
brassband brengt zondag een gevarieerd programma onder leiding van
Marcel Mooibroek. Beide verenigingen kunnen nog nieuwe leden
gebruiken. Voor Felison brass, zie
www.felisonbrass.nl. en voor
Nortada, zie www.nortada.nl.
U bent van harte welkom vanaf 11.30
uur in de Naaldkerk in SantpoortNoord. Het concert begint om 12.00
uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Lars Bottelier mag zich Nederlands kampioen marathonzwemmen noemen.
Foto: aangeleverd

Bottelier verbreekt oude recordtijd
IJmuiden - IJmuidenaar Lars Bottelier heeft op zondag 11 september
het 10 jaar oude record verbroken
van Marcel Schouten tijdens de
IJsselmeermarathon van Stavoren
naar Medemblik. De openwaterzwemmer had 4 uur, 9 minuten en 36
seconden nodig om de klassieke
oversteek van Stavoren naar Medemblik te volbrengen. Ruim sneller dan
10 jaar geleden, toen Marcel
Schouten de 22 km lange oversteek
volbracht in een tijd van 4 uur en 18
minuten.
De editie van 2022 was een unicum:
het water van het IJsselmeer was
spiegelvlak. In het internationale
deelnemersveld bleek Lars Bottelier
de sterkste te zijn. Hij voltooide de
oversteek in een nieuwe recordtijd.
Wel droeg hij tijdens de race een

wetsuit, iets wat zijn compagnon uit
2012 niet deed. Dat heeft te maken
met de nieuwe regels vanuit de
Wereldzwembond FINA. Met water
tussen de 18 en 20 graden Celsius is
het toegestaan om in een neopreen
pak te zwemmen.
Of Bottelier denkt dat zijn resultaat
afhankelijk is van het pak dat hij
gebruikt? ,,Bij het zwemmen van zo’n
record moet je een beetje geluk
hebben. Ik ben nu ruim sneller, dus
wie weet was het me ook gelukt
zonder wetsuit.’’ Met de winst mag
Bottelier zich tevens Nederlands
kampioen marathonzwemmen
noemen en komt hij in hetzelfde
rijtje te staan - recordhouder voor de
IJsselmeermarathon - waar Olympisch kampioen Maarten van der
Weijden ook in staat.

