
www.jutter.nl  |  0255-533900 26 september 2019

de Jutter

IJmuiden negatief in publiciteit

De Britse passagiers, die bedra-
gen tussen 1500 en 2000 euro 
voor de cruise hadden neerge-
teld, wisten niet in welke plaat-
sen het schip zou aanleggen. Het 
zou volgens de vooraf verstrek-
te informatie gaan om niet-ont-
dekte parels langs de Noordzee, 
maar een aantal passagiers zou 
‘not amused’ zijn geweest over de 

gekozen bestemmingen. Vanuit 
Newcastle zette het schip eerst 
koers naar Great Yarmouth, ver-
volgens werd het Franse Duin-
kerke aangedaan en na Antwer-
pen was IJmuiden de volgende 
stop. ,,IJmuiden is natuurlijk geen 
winkelwalhalla en geen toeristi-
sche hot-spot’’, erkent Friso Hui-
zinga. ,,Maar de collectieve nega-

tiviteit, waarvan in de pers sprake 
was, heb ik niet bespeurd. Ik heb 
een aantal mensen gesproken die 
zich prima hebben vermaakt.’’ Een 
woordvoerder van de betre�en-
de cruisemaatschappij gaf eerder 
al aan dat slechts een minderheid 
van de passagiers kritiek had op 
de bestemmingen en dat er ook 
diverse positieve reacties waren.

Het feit dat het cruiseschip Bal-
moral al om half twee in de mid-
dag de IJmuidense haven weer 
verliet, gaf de passagiers sowie-
so weinig mogelijkheid om de 
mooie plekjes van IJmuiden te 
gaan ontdekken. Huizinga: ,,De 
bezoekers hebben niet de kans 

gehad om de mooie dingen te 
bekijken, zoals landgoed Beecke-
stijn of de haven. Bovendien wist 
niemand eigenlijk dat het schip 
eraan kwam, dus er kon ook niet 
op worden geanticipeerd.’’ 
De citymarketeer noemt het voor-
al verdrietig voor de hardwerken-
de ondernemers in het centrum 
van IJmuiden, waar de passagiers 
met een pendelbus naartoe wer-
den gebracht, dat ze nu ten on-
rechte negatief in de publiciteit 
zijn gekomen. 
Daarnaast stoort hij zich vooral 
aan het feit dat het Britse artikel 
door de Nederlandse media vrij-
wel letterlijk is overgenomen. (fo-
to: Erik Baalbergen)

IJmuiden - Het Britse boulevardblad The Sun publiceerde in het 
afgelopen weekeinde een artikel waarin IJmuiden nogal negatief 
werd afgeschilderd. Volgens de krant waren passagiers van het 
cruiseschip Balmoral massaal verontwaardigd over de keuze voor 
IJmuiden als een van de locaties voor de verrassingscruise. City-
marketeer Friso Huizinga sprak persoonlijk met een aantal pas-
sagiers en herkent niets van het in de media geschetste negatie-
ve beeld.

De zomer voorbij
IJmuiden - Hoewel het in het afgelopen weekeinde eigenlijk nog prima strandweer was, werden daags er-
voor al de eerste strandhuisjes weggehaald en naar de winteropslag gebracht. Met behulp van twee kra-
nen, enkele trekkers met opleggers en vooral de inzet van veel vrijwilligers van de Strandvereniging Het 
IJmuider Strand (SVIJS) werden de eerste huisjes vrijdag verplaatst. (Foto: Erik Baalbergen)
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Citymarketingcafé .IJmuiden 
over recreatie in Velsen
Citymarketing .IJmuiden wil bezoekers, 
bewoners en bedrijven met elkaar verbin-
den en organiseert daarom meerdere ke-
ren per jaar een citymarketingcafé in het 
kerkje aan de Helmstraat. Daarbij staat 
elke keer een ander thema centraal

Het citymarketingcafé op donderdag 10 okto-
ber staat in het teken van recreatie in Velsen. 
Wat doet u als inwoner in uw vrije tijd? Fiet-
sen, wandelen of misschien wel windsurfen? 
Welke kansen ziet u als ondernemer? In de 
gemeente Velsen zijn volop recreatiemoge-
lijkheden, maar waar bent u nu echt trots op? 
Over deze en andere vragen gaan Citymarke-
ting .IJmuiden en de gemeente Velsen graag 
met u in gesprek!

De aftrap van het citymarketingcafé wordt 
verricht door boswachter Theo Brouwer van 
Recreatie Noord-Holland. Hij vertelt over 
de vele recreatiemogelijkheden in Spaarn-
woude en de andere delen van Velsen, zoals 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de bui-
tenplaatsen en het IJmuiderstrand. Theo is 
naast boswachter en toezichthouder ook ac-
tief op het gebied van educatie.

Het citymarketingcafé duurt van 17.00 tot 
19.00 uur en heeft een informeel karakter. 
Aanmelden kan via citymarketeer@ijmui-
den.nl. De toegang is gratis. De belangrijkste 
uitkomsten worden door de gemeente Velsen 
gebruikt voor het Economisch Programma 
voor de komende jaren, waaraan momenteel 
hard wordt gewerkt.

Een goed gesprek
Wandelen en een goed gesprek gaan heel 
goed samen. Ik ervaarde dat afgelopen 
donderdag weer eens toen ik aansloot bij 
een wandelgroep van Stichting Welzijn. 
Dat deed ik omdat het Week van de De-
mentie was, met extra aandacht voor be-
wegen.

Week van Dementie 
Plaats: buurthuis de Spil
Wanneer: donderdag 19 september
Tijd: 09.45 – 10.45 
Wat ging ik doen: wandelen in de duinen 
met een natuurgids
Met wie: een gevarieerd gezelschap uit de 
wijk. Inwoners met een haperend brein en 
hun mantelzorgers werden ook uitgenodigd 
om aan te sluiten bij bestaande wandelgroe-
pen van Stichting Welzijn.
 
Een haperend brein
Tijdens de wandeling blijkt het makke-
lijk praten. Je hebt letterlijk en fi guurlijk 
de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 
(Wel blijven opletten dat we niet struikelen 
over boomwortels, natuurlijk.)
Zo raakte ik onderweg in gesprek met een 
mevrouw die beginnende dementie heeft. Ze 
vertelde er heel aangrijpend over, hoe bang 
zij is voor het moment dat ze niet meer weet 
wie ze is. Zo’n persoonlijk gesprek over zo’n 
ingewikkelde ziekte, dat raakte me. Ik kan 
haar angst niet wegnemen, maar ze moti-
veert me wel om nog meer mee te denken: 

hoe mensen met een haperend brein zo lang 
mogelijk een waardig leven kunnen leiden.

Wat kan wel?
In een eerdere blog schreef ik ook al over de-
mentie: ‘kijken naar wat wel mogelijk is en 
hoe geef je waarde aan dat wat er nog wel is’. 
Daar heeft deze mevrouw me nog meer be-
wust van gemaakt. 
Wat fi jn dat ze zich heeft aangesloten bij deze 
wandelgroep. En wat mooi dat ze vaker mee 
gaat lopen. Want ze vertelde dat ze wandelen 
heel plezierig vindt en ze voelt dat het goed 
voor haar is.
Zij bevestigde wat wetenschappers bena-
drukken: bewegen is goed voor je brein!

Bewegen en natuur
Ik kwam ook in gesprek met de natuurgids. 
Zij heeft zich gespecialiseerd in het belang 
van bewegen in de natuur voor mensen met 
dementie. Meteen maar zaken doen, dus. We 
hebben binnenkort samen een afspraak om 
hierover door te praten.
Een ochtend wandelen in de natuur en goede 
gesprekken voeren: ik ben er een stukje ‘rij-
ker’ door geworden.

 Marianne Steijn schrijft regelmatig een blog 
over situaties in Velsen die haar bezig houden 
en waar zij een rol in speelt. Benieuwd naar 
haar verhalen, volg ze via www.velsen.nl of op 
de facebookpagina van de gemeente Velsen. 
(Foto Reinder Weidijk)

Meld je aan voor de Ongehinderd testdag 
9 oktober!
Samen de toegankelijkheid in 
kaart brengen
Hoe toegankelijk zijn de winkels en ho-
recaondernemingen in Velsen voor men-
sen met een lichamelijke beperking? 
Op woensdag 9 oktober gaan inwoners 
op pad om de toegankelijkheid van ge-
meente Velsen te verkennen. Zo willen 
wij  op een leuke manier toegankelijk-
heid onder de aandacht brengen. Alle 
inwoners, met en zonder beperking, zijn 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwe-
zig te zijn.

Ongehinderd app 
Iedereen met een lichamelijke beperking 
– of dat nu blinden of slechtzienden zijn, 
mensen die slecht ter been zijn, rolstoel-
gebruikers, doven of slechthorenden – wil 
graag kunnen gaan en staan waar hij wil. 
Iedereen wil immers zonder hindernissen 
een boodschap kunnen doen, of spontaan 
kunnen genieten van vrije tijd. De app On-
gehinderd helpt hierbij. Op deze app kun-
nen mensen aangeven hoe toegankelijk een 
locatie is. 

De gemeente heeft inmiddels de toeganke-
lijkheid van twintig belangrijke gemeente-
lijke gebouwen in kaart gebracht. Deze in-
formatie is vanaf 9 oktober terug te vinden 
in de landelijke Ongehinderd app en op de 
website. 

Ongehinderd Testdag
Dit jaar gaan inwoners op bezoek bij onder-
nemers in en rond de Lange Nieuwstraat. 
Iedereen kan eenvoudig meedoen, door een 
beoordeling te plaatsen in de Ongehinderd 
App. Wilt u ook helpen Velsen toegankelij-
ker te maken?  Meld u dan aan voor de  On-
gehinderd Testdag op woensdagmiddag 9 
oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 
12.30 uur staat ko¤  e en thee klaar op het 
gemeentehuis. Wethouder Marianne Steijn 
opent om 13.00 uur het programma, waarna 
de gemeentelijke pagina in de  Ongehinderd 
app  feestelijk wordt gelanceerd. Hierna 
kan iedereen op pad om de toegankelijkheid 
van de gemeente te beoordelen. Om 15.45 
uur sluiten we de Ongehinderd Testdag sa-
men feestelijk af. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst 
en de Ongehinderd testdag via: secr.Soci-
aalDomein@velsen.nl.  Graag ontvangen 
wij uw aanmelding uiterlijk donderdag 3 
oktober. Vergeet niet uw smartphone of ta-
blet mee te nemen!

Download de app
De Ongehinderd app is gratis te downloa-
den via de Apple App Store of Google Play 
Store of via app.ongehinderd.nl. 

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in 
de gemeente Velsen en in de regio Kenne-
merland. Voor goede coördinatie en vol-
doende inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht van 
hebben: een evenementenkalender.

Evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden 
moeten voor 1 oktober 2019 worden aange-

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actu-
eel staat hoe u dat kunt doen; daar is ook het 
aanmeldingsformulier te downloaden. Dit 
kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het formulier 
opvragen bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Velsen via telefoonnummer 
0255-567200.

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.
Evenementen nu aanmelden
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In Stadspark IJmuiden worden  54 huur-
appartementen gebouwd. Een veilige 
inrichting van het bouwterrein is hier-
bij heel belangrijk. Daarom scheiden we 
bouwverkeer en bewonersverkeer van el-
kaar. Dat heeft gevolgen voor de toegan-
kelijkheid van de Radarstraat.

Veranderingen toegang Radarstraa
Bouwverkeer mag vanwege de veiligheid al-
leen via de Radarstraat naar de Planetenweg 
rijden. Daarom wordt de Radarstraat maan-
dag 7 oktober tot half 2020 vanaf de Plane-
tenweg tot aan de Mercuriusstraat afgeslo-
ten voor autoverkeer. Het niet afgesloten 

deel van de Radarstraat is voor auto’s bereik-
baar via de Mercuriusstraat en Saturnus-
straat. 
De Radarstraat blijft tijdens de bouwperiode 
wel volledig toegankelijk voor voetgangers, 
zodat de woningen en het sociaal cultureel 
centrum bereikbaar blijven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op://www.velsen.
nl/actueel/projecten/stadspark

Schematische weergave inrichting bouwter-
rein (blauwe stippellijnen zijn de bouwhek-
ken).

 Deel Radarstraat in IJmuiden 
afgesloten vanwege bouw       

 De eerste zeven Tiny Houses van Base-
camp IJmuiden zijn sinds afgelopen zomer 
te boeken als bijzondere overnachtings-
plek. Op zondag 29 september organi-
seert Basecamp IJmuiden van 14.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag en zijn de Tiny 
Houses van binnen en van buiten te bekij-
ken voor iedereen. 

De innovatief gebouwde kleine woningen heb-
ben allemaal hun eigen bijzondere indeling. 
Het kleinste huisje is, compleet met douche 
en wc, nog geen 10m2. Naast de Tiny Houses 
is er op 29 september ook een waterzuive-
ringsmachine aanwezig en kan er een proefrit 
gemaakt worden in de waterstofauto Hyundai 
NEXO van Hyundai Velserbeek. 

De aankomende vijf jaar worden er verschil-
lende duurzaamheidstoepassingen in het ge-
bied van IJmuiden aan Zee onderzocht en 

getest. Organisatie FabCityNature doet dit 
om de potentie van het gebied te verkennen 
als voorloper van de permanente gebiedsont-
wikkeling. In de komende tien jaar zal hier 
namelijk een duurzaam buitendijks kustdorp 
verrijzen. De huisjes zullen dan ook vijf jaar 
blijven staan aan het Kennemermeer.

Ook benieuwd? Kom 29 september kijken bij 
Basecamp IJmuiden! U kunt uzelf aanmelden 
via opendag-basecamp-ijmuiden.eventbrite.
nl. 

Win een overnachting!
Wilt u niet alleen een huisje bekijken, maar er 
ook in overnachten? Volg Basecamp IJmui-
den op Instagram of Facebook. Binnenkort 
vertellen we hoe u een overnachting in een 
huisje naar keuze kan winnen! Kijk voor meer 
informatie op www.basecamp-ijmuiden.nl. 

Duurzame Tiny Houses op 
29 september voor iedereen te 
bezichtigen 

Tijdens de opening van de Tiny Houses op 
29 september, organiseert BRAK een speci-
ale wandeling voor jong en oud. 

Wandelen in de duinen
Samen met het Pieter Vermeulen Museum 
ontwikkelde BRAK een app voor smartpho-
ne met drie wandelingen langs het strand, 
de pier en rondom het Kennemermeer om 
meer te leren over natuur en klimaat. De 
routes zijn beschikbaar in verschillende ni-
veaus en starten vanuit het BRAK Wikkel-
house (aan het Kennemermeer). Speciaal 
vanwege de opening van Basecamp (onze 
buren) hebben we een duinwachter uitge-
nodigd die je op weg helpt en uitleg kan ge-
ven over de fl ora en de fauna. Leuk voor ge-

zinnen, maar eigenlijk voor iedereen die iets 
meer wil weten over het bijzondere duinge-
bied. 

Wanneer:  Zondag 29 september 2019 
Tijd:  14:00 – 15:00 uur.
Entree:  €2,50

Noordzeegeuren
Daarnaast is Frank Bloem de hele mid-
dag aanwezig in het Wikkelhouse met zijn 
Noordzeegeuren. Kom langs om lekker te 
ruiken aan alle verschillende geuren van 
de Noordzee. Dit is een onderdeel van het 
prachtige project: Ambassade van de Noord-
zee. 

Wandelen met BRAK

MARKT THUIS IN DE TOEKOMST

Zaterdag
28 september

11.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis
ingang Plein 1945

IJmuiden

U bent van harte welkom!
▶ Op de koffie bij de wethouder 
▶ Rondleiding Dudok
▶ Meer dan 35 organisaties geven informatie over: 
    Wonen
    Welzijn
    Zorg
    Ontspanning
    Wmo 
    Veiligheid

De Markt Thuis in de Toekomst Velsen is een initiatief van Gemeente Velsen, samenwerkende 
ouderenbonden, diverse maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

www.marktthuisindetoekomst.nl

gratis 

entree

volg ons op facebook

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre£ ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 

gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieron-
der staan de locaties en vergaderdata voor 
2019.

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen      

Wanneer vergaderen de Wijkplatorms Velsen

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatorm actef. In onderstaande tabel 

tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatorm bestaat uit vrijwilligers uit de betrefende wijk. Zij komen op voor het algemeen 

belang van de wijk, maar zijn geen actegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 

daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatorms worden heel vaak gevraagd deel te nemen 

aan discussiegroepen. Voor meer informate, ga naar de website 

htps://www.wijkplatormsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieronder staan de locates en vergaderdata voor 2019.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30
2 oktober, 6 november en 18 
december

IJmuiden-Noord De Spil 19:30 9 oktober en 13 november
IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 14 oktober en 9 december
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend
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DE VISIE VAN VELSEN LOKAAL
Donderdagavond 26 september vergadert de Ge-
meenteraad van Velsen over de behandeling van 
de Thema’s Samenspel en Bestuursopdracht aan-
pak Actualisatie Visie op Velsen.

Velsen Lokaal heeft als rode draad in al haar ui-
tingen samenspel met de Velsense inwoners en 
organisaties hoog op de agenda staan. Samenspel 
staat immers centraal in al onze verkiezingspro-
gramma’s. Die belofte heeft de basis gelegd om 
op initiatief van Velsen Lokaal een raadsakkoord af 
te speken met alle partijen in de gemeenteraad. 
Dat is gelukt en daar zijn wij bijzonder trots op.
De Regiegroep Raadsakkoord bestaat uit alle po-
litieke partijen in Velsen. De Regiegroep stelt nu 
voor om de “Visie op Velsen” te actualiseren door 
eerst actief met onze inwoners en organisaties 
in gesprek te gaan. Een nieuwe visie, waarbij de 
politiek hand in hand met alle belanghebbenden 
gaan nadenken over hoe we Velsen samen nóg 
mooier klaar kunnen maken voor een gezonde 
toekomst.

Doet u mee?

Nieuws van de raad

Wereld Alzheimer dag in 
IJmuiden
In aanloop naar Wereld Alzheimer Dag  
met als thema ‘Samen bewegen’, vonden 
op maandag 16 tot en met donderdag 19 
september landelijk diverse activiteiten 
plaats om meer aandacht voor deze ziek-
te te vragen. Zo ook bij zwembad De Hee-
renduinen.  Afgelopen vrijdag organiseer-
de buurtsportcoach Annelies Visser een 
activiteit in samenwerking met ontmoe-
tingscentrum Zeestroom en kinderopvang 
Partou. 

Een groep senioren met een haperend brein 
wandelde van OC Zeestroom aan het Zee-
wijkplein  naar Partou om daar een aantal 
kinderen op te halen. Op het feestelijk ver-
sierde buitenterras van het zwembad werd 
gezamenlijk ko�  e, thee of limonade gedron-
ken.  De opzet van deze dag  was het zorgen 

voor verbinding tussen de senioren en de 
kinderen. Op het buitenterrein hebben ze 
samen ‘Vergeet mij Nietjes’ gezaaid. Een ge-
slaagde middag waarbij alle deelnemers door 
Sportcafé De Duinen ook nog werden getrak-
teerd op een ijsje. 

Wilt u meer informatie over de ziekte van 
Alzheimer kijk dan op www.alzheimer-ne-
derland.nl . Zoekt u een ontmoetingscentrum 
bij u in de buurt kijk dan op www.zorgbalans.
nl of bel ontmoetingscentrum Zeestroom op 
023 8910503.

Wilt u ook een activiteit te organiseren in sa-
menwerking met de buurtsportcoach van het 
zwembad stuur dan een e-mail naar buurt-
sportcoachzwembad@velsen.nl of bel naar 
06-36219375.

Wilt u in contact komen met de fractie van Velsen Lokaal? 
Stuur dan een mail naar loket@velsenlokaal.nl

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
Iedere maand is er een nieuwsbrief waarin u 
de ontwikkelingen van de lokale politiek van 
Velsen kunt volgen. Heeft u interesse in deze 
nieuwsbrief? 

U kunt zich aanmelden via de website www.
velsen.nl/gemeenteraad of stuur een mail 
naar griffi e@velsen.nl

WIST U DAT

•  De Raad van Velsen heeft geen coalitie akkoord, maar een Raadsakkoord genaamd Sa-
menspel. In dit raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad 
het over eens is om de komende raadsperiode mee aan de slag te gaan.

•  De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de 
thema’s  samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt.

•  Daarnaast bevat het raadsakkoord  spelregels over de wijze waarop de raadsleden met 
elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s 
op te pakken. Ook geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de raad de samenleving 
betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 14 september tot en met 20 

september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden

Pruimenboomplein 70, plaatsen balkonbegla-
zing (19/09/2019) 80080-2019
Zwaanstraat 47, plaatsen erker (17/09/2019) 

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

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

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

IJmuiden
Middenhavenstraat 35, splitsen bedrijfs-
ruimte in 2 units (19/09/2019) 34281-2019
Industriestraat 24, intern verbouwen van 
gebouw en enkele gevelwijzigingen (wijzi-
ging op vergunning) (20/09/2019) 62487-
2019

De Zandkuil 7 en 8, realiseren dubbele car-
port (20/09/2019) 70218-2019
Driehuis
P.C. Hooftlaan 5, bouwen uitbouw met dak-
terras, vergroten dakkapel (19/09/2019) 
68684-2019

Velserbroek
Floraronde 16, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (16/09/2019) 78232-2019  
Galle Promenade 119, legaliseren van (enkel) 
de poortdeur (20/09/2019) 46641-2019

Besluiten

79726-2019
Zeeweg 1 te IJmuiden, wijzigen gebruik naar 
dagbesteding (19/09/2019) 80496-2019
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw 
(19/09/2019) 80696-2019
Berkenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2019) 80982-2019
Hazevlak 81, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/09/2019) 81173-2019

Santpoort-Zuid
Binnenduinbos, nabij Duinweg of Duivelslaan, 
kappen boom (noodkap) (19/09/2019) 80625-
2019
Louise de Colignylaan 19, kappen 2 bomen 
(20/09/2019) 81082-2019
Santpoort-Noord
Narcissenstraat 23, plaatsen aanbouw 
(18/09/2019) 80164-2019

Bickerlaan 36, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/09/2019) 80867-2019  

Velserbroek
Grote Buitendijk 88, plaatsen veranda met 
schuur (16/09/2019) 79215-2019

Helmkruid 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(16/09/2019) 79386-2019
Koftjalk 6, plaatsen dakopbouw (19/09/2019) 
80732-2019

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden 
Badweg 40, bouwen winkel/snackbar 
(16/09/2019) 52437-2019 
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik naar fi t-
nesscentrum (19/09/2019) 58595-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd plan 
gebruik onzelfstandige woonruimte (van 4 
naar 5 kamers) (20/09/2019) 65129-2019

Santpoort-Zuid
Recreatiegebied Spaarnwoude nabij mo-
delvliegclub FMS, behouden hulpbrug 
(16/09/2019) 61931-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Zeewijkplein 604, plaatsen balkonbeglazings-
systeem (20/09/2019) 69311-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden 
KLEM 3, op 9 oktober 2019 tussen 11:00 
en 23:00 uur, locatie Middenhavenstraat 
20(16/09/2019) 79441-2019  

Ontwerpbesluit Drank- en Horecaver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een Drank- en Horecavergunning te 
verlenen voor de onderstaande aanvraag. 
De aanvraag en de bijbehorende stukken 

liggen met ingang van 27 september 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Om de stukken in 
te zien kan contact worden opgenomen 
met de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek (hore-
cabedrijf Wijkcentrum De Hofstede/Stichting 
Welzijn Velsen) voor de verstrekking van al-
coholhoudende dranken (13/09/2019) 68768-
2019.

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 17 september 2019 het wijzigings-
plan “Lagersstraat” (idn: NL.IMRO.0453.
WP0707LAGERSSTRAA1-R001)  hebben 
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 31 
mei 2019 gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen 
ingediend. De indieners van de zienswijzen 
maken zich vooral zorgen om het aantal be-
schikbare parkeerplaatsen in relatie tot het 
aantal te bouwen woningen.  Omdat het col-
lege deze zorg deelt zijn in het defi nitieve 
wijzigingsplan twee parkeerplaatsen toege-
voegd.

Aanleiding
In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost 
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen 
voor de wijziging van de bestemming op de 
locatie voor de bouw van maximaal 18 wo-

ningen (grondgebonden woningen en/of ap-
partementen). Met dit wijzigingsplan wordt 
de bouw van 14 woningen in het kader van 
het kleinschalig opdrachtgeverschap moge-
lijk gemaakt op het terrein van het voormalig 
schoolgebouw ‘De Vliegende Hollander’ op 
de Lagersstraat in IJmuiden.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het 
terrein van de voormalige school ‘De Vlie-
gende Hollander’, op de hoek van de Lagers-
straat en Willebrordstraat te IJmuiden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigings-
plan “Lagersstraat” voor een ieder met in-
gang van vrijdag 27 september 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest tijdig een zienswijze 
kenbaar hebben kunnen maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag nadat 
het besluit ter inzage is gelegd, kan daarte-
gen binnen zes weken beroep worden inge-
diend bij de Raad van State. 
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 
het college van burgemeester en wethouders 
aangebrachte wijzigingen kan door belang-
hebbenden daartegen eveneens beroep wor-
den ingediend binnen de hier bovengenoem-
de termijn.

Hiervoor is een gri¥  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

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

Vastgesteld wijzigingsplan Lagersstraat IJmuiden 
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een parkeerschijfzone in te stellen ter 
grootte van twee parkeerplaatsen op de 
Huygensstraat ter hoogte van Snelli-
usstraat 21 door middel van het plaat-
sen van het bord E10 (maximaal 10 mi-
nuten parkeren) en een onderbord met 
twee pijlen (naar links en rechts) en met 
tijdsvenster (10 – 23 h).

•  een parkeervak vrij te geven voor open-
baar parkeren door middel van het ver-
wijderen van bord E4, zoals bedoeld in 
Bijlage 1 van het RVV 1990, en het ver-
wijderen van het onderbord vermelden-
de het kenteken van de mobiele stand-
plaats op het Aurora Bastion ter hoogte 
van de meest zuidelijke inrit vanaf het 
Zon Bastion.

•  twee parkeervakken alsmede de vrije 
ruimte in de noordelijke hoek in te stel-
len door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in Bijlage 1 van 
het RVV 1990, en hier onderborden bij 
te plaatsen voorzien van de tekst: ‘par-
keren verboden donderdag en vrijdag 
van 07h-20h i.v.m. standplaats’ op het 
Vestingplein, in de noordelijke hoek van 
het parkeerterrein.

•  om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-
bord met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderbord 
OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 1 locatie:

•  De Boterkamp te Velserbroek, ter hoog-
te van de kruising met De Kamp

•  om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen 
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met onderbor-
den met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderborden 
OB504. De 8 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 4 locaties:

•  De Schiplaan te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Wouwenkop-
laan;

•  De Antillenstraat te Santpoort-Noord, 
ter hoogte van de kruising met de Hage-
lingerweg;

•  De Vleetstraat te IJmuiden, in de haak-
se parkeervakken ter hoogte van de 
kruising met de Linnaeusstraat;

•  De A le Nôtrelaan te Velserbroek, ter 
hoogte van de kruising met de J. Pax-
tonstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregelen

11 26 september 2019
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Aan de Velserduinweg in IJmui-

den staat Villa Velsen, een klein-
schalige woonvorm van De 
ZorgSpecialist, met negen appar-
tementen. De tuinen voor en ach-
ter het pand worden door vrijwil-
liger Ton Rumping onderhouden. 
Een mooi voorbeeld van een ech-
te vechter, die ondanks zijn be-
perkingen probeert om het bes-
te ervan te maken. Groenonder-
houd is hem op het lijf geschre-
ven, want zijn passie voor planten 
en dieren voert al terug naar zijn 
jeugd. ,,Ik heb een hoveniersop-
leiding gevolgd en werken in de 
tuin is gewoon heel erg leuk om 
te doen’’, vertelt hij. De in het Bra-
bantse Roosendaal geboren Ton 
woont sinds hij een kleuter was in 
de gemeente Velsen. Al op jonge 
leeftijd kampte hij met beperkin-
gen, om die reden doorliep hij een 
school voor aangepast basison-
derwijs. Op 21-jarige leeftijd werd 
hij getro�en door een hersentu-
mor, een gebeurtenis die grote 

impact heeft gehad op zijn leven. 
Gelukkig gaat het inmiddels wat 
beter met hem. De bewoners ken-
nen hem als Ton de Tuinman, een 
naam die ook prijkt op een t-shirt 
dat hij speciaal hiervoor liet be-
drukken. ,,Ik bepaal zelf wat er ge-
daan moet worden. Als ik plantjes 
wil kopen, moet ik dat eerst over-
leggen en ik moet de bonnetjes 
bewaren.’’ Zeker eens per veertien 
dagen, maar soms zelfs wekelijks 
is Ton bij Villa Velsen actief. Daar-
naast verzorgt hij, eveneens op 
wekelijkse basis, een tuin bij een 
woonhuis van Stichting De Waar-
de en helpt hij op maandag elke 
week een halve dag mee bij tuin-
centrum Ranzijn. ,,In het weekein-
de is het daar vaak erg druk, dus 
op maandag moet alles weer op-
geruimd en aangevuld worden.’’ 
Ander vrijwilligerswerk, zoals het 
maatjesproject heeft hij ook wel 
eens overwogen, maar uiteinde-
lijk niet gedaan, al heeft hij er in 
de loop der jaren wel een maatje 
bij gekregen: ,,Ik werkte als vrij-
williger bij een kinderboerderij en 
daar heb ik een autistische jon-
gen leren kennen, met wie ik uit-
eindelijk bevriend ben geraakt.’’ 
Het groenonderhoud bevalt Ton 
toch het beste: ,,Ik vind hierin mijn 
rust.’’ (foto: aangeleverd)

Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kunnen be-
staan zonder de inzet van vrijwilligers. Vele uren worden weke-
lijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden gedaan. 
Uit respect en waardering van deze vrijwilligers zijn Landgoed 
Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen (on-
derdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project gestart. 
Als onderdeel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger in deze 
krant geportretteerd. Vandaag is dat Ton Rumping uit IJmuiden.

Consument beloont Welkoop:
Beste Winkelketen Dier en Tuin
Santpoort - Winkelketen Wel-
koop is weer �ink in de prijzen 
gevallen bij de grootste consu-
mentenverkiezingen van Ne-
derland, de ‘ABN AMRO Beste 
Winkelketen van Nederland’. In 
twee categorieën mag het be-
drijf zich een jaar lang de bes-
te winkelketen van Nederland 
noemen: Tuin en Dierenspeci-
aalzaak. Daarnaast won Wel-
koop opnieuw de award voor 
beste webshop in de categorie 
Tuin.

De titel ‘Beste Tuinspeciaalzaak’ 
mocht Welkoop voor de vijfde 
keer in ontvangst nemen. En de 
titel Beste Dierenspeciaalzaak 
sleept Welkoop zelfs voor het zes-
de jaar op rij binnen. Het gemid-
delde eindcijfer dat de klant geeft 
is bij alle titels ruim een 8. Een 
prestatie van formaat. ,,Dit blijft 
bijzonder voor ons”, zegt Sander 
Gozeling, eigenaar bij Welkoop 

Santpoort. ,,Uit het winnen van 
deze awards spreekt de waarde-
ring van onze klant en daar zijn 
we ongelofelijk blij mee. Wij zien 
het als onze missie om de verbin-
ding tussen mens, dier en omge-
ving terug te brengen door men-
sen het buitenleven weer te la-
ten ervaren zoals de natuur het 
bedoeld heeft. Dat doen we met 
praktische tips en informatie, in-
spirerende workshops en ver-
rassende toepassingen die pas-
sen bij het leven van nu. Net als 
de website die naast informatie 
en inspiratie ook een webwin-
kel biedt vol producten voor dier, 
tuin en kleding.” De winnaars bij 

de verkiezingen tot beste winkel-
keten van Nederland worden ge-
kozen door consumenten. Geno-
mineerde winkels worden onder 
andere op prijs, acties, kwaliteit, 
assortiment, deskundigheid, ser-
vice en betrouwbaarheid beoor-
deeld. ,,Winnen in een consumen-
tenverkiezing is extra bijzonder”, 
zegt Sander Gozeling. ,,Dat is waar 
we het voor doen: klanten die blij 
met ons zijn en die graag bij ons 
terug komen. Met elkaar werken 
we er keihard aan om het iede-
re dag weer een stukje beter te 
doen. We willen dan ook al onze 
klanten bedanken die op ons heb-
ben gestemd.” (foto: aangeleverd)

Van der Heijden Reklame
Uitbreiding afdeling (werk)kleding
IJmuiden - gevelreclame, licht-
reclame, autobelettering of be-
drukte/geborduurde (werk)
kleding? Reclame-uitingen zijn 
pas e�ectief als ze opvallen en 
de �rma Van der Heijden is al 
meer dan twintig jaar specia-
list in opvallende reclames. Re-
cent is de afdeling (werk)kle-
ding �ink uitgebreid met een 
heuse shop tot gevolg. Reden 
voor een feestje met 10% kor-
ting op alle kleding, bedrukt of 
geborduurd.
 
Gerard en Sylvia van der Heijden 

hebben zich gespecialiseerd in al-
le vormen van reclame en leve-
ren vakwerk af in combinatie met 
een hoge servicegraad. Meeden-
ken met de klant is steeds het uit-
gangspunt, er wordt altijd een 
oplossing geboden die past bij 
de wensen en het beschikbare 
budget. 
Nieuwe visitekaartjes? Een mooi 
logobord aan de gevel? Of wel-
licht een compleet nieuwe huis-
stijl? Het is allemaal mogelijk. Van 
der Heijden Reklame heeft mooie 
collectie (werk)kleding die kan 
worden bedrukt of geborduurd 

met een logo of tekst. Van een-
voudig T-shirt tot aan veiligheids-
kleding die aan de hoogste ei-
sen voldoet. Een fraaie collectie 
met diverse bekende topmerken. 
Knip de bon uit deze krant en le-
ver hem in voor een korting van 
10% op de aanschafprijs van de 
te bedrukken kleding. Van der 
Heijden is tevens het juiste adres 
voor stickers, vlaggen en span-
doeken. 
Meer weten? Kijk op www.van-
derheijdenreklame.nl voor uitge-
breide informatie of bel naar 06-
51178625. (foto: aangeleverd)

Bij Lux Hair & Colors
Nieuw seizoen, nieuwe look
IJmuiden - Ook in de kapsalon 
is mode belangrijk. Dit seizoen 
zijn de tinten to�ee en auber-
gine veel te zien in het mode-
beeld en dit is ook perfect toe 
te passen in het haar. Lux Hair 
& Colors is klaar voor het nieu-
we seizoen en zorgt voor een 
mooie, trendy look.

,,De hit voor dit najaar zijn speld-
jes, het liefst met parels en meer-
dere tegelijk’’, vertelt Marloes Ou-
dendijk-Gerrits van Lux Hair & Co-
lors. Ze vervolgt: ,,Bij de mode-
show van Jacky Hart en Bij Bo ge-
bruik ik dit mode-item ook. Daar 
ben ik twee avonden aanwezig 
voor ‘the �nishing touch’. Dit is 
ook gelijk de reden waarom er 
geen vaste openingstijden zijn bij 
Lux Hair & Colors. 
Door op afspraak te werken kun-
nen al deze leuke dingen ook nog 
door blijven gaan.’’ Marloes heeft 
in oktober bijvoorbeeld drie da-

gen achter de schermen van een 
toneelvoorstelling op het pro-
gramma staan en in november 
verzorgt ze de kapsels van ‘De 
jonge stem’ in de Stadsschouw-
burg Velsen. Ook de trouw-
beurs van het Ruiterhuys in ja-

nuari staat in de agenda. Een af-
spraak maken bij Lux Hair & Co-
lors kan via de website via www.
luxhair.nl maar ook via Whatsapp 
(06 55366966) en per e-mail (in-
fo@luxhair.nl). (Foto: Ed Geels Fo-
togra�e)
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De IJmondhaven ligt aan de voet 
van het Seinpostduin, tussen de 
pieren. De haven is in 2005 o�ci-
eel in gebruik genomen. Al tien-
tallen jaren bestonden er plan-
nen om een ‘derde haven’ aan te 
leggen voor de kustvaart. Ook 
zouden bedrijven met koel- en 
vrieshuizen, die in het bestaan-
de havengebied niet verder kon-
den uitbreiden, zich rond de der-
de haven kunnen vestigen.

In 1996 besluit Zeehaven IJmui-
den tot aanleg van de nieuwe 
haven. Ondanks jarenlange pro-
cedures en protesten van on-
der meer strandhuisjesbezitters, 
Seinpostduinbewoners, stran-
dondernemers en natuurliefheb-
bers, krijgt Zeehaven IJmuiden in 
februari 1999 toestemming voor 
de aanleg. Twee maanden later 
start aannemerscombinatie Bal-
last Nedam-Boskalis met de werk-
zaamheden. Volgens plan zal 
de haven medio 2001 klaar zijn, 
maar spoedig na de start ligt het 
werk al stil. Bij de Zuidpier stuit 
de aannemer bij het baggeren op 
het wrak van de Van Rensselaer. 
Dit vracht- en passagiersschip is 
bij het uitvaren aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog tussen 
de pieren op een Duitse mijn ge-
lopen en gezonken. Medio zes-
tiger jaren wordt het wrak bij de 
Zuidpier in een diepe kuil verder 
afgezonken.

Rond 2000 doen handhavers van 
Rijkswaterstaat aangifte van het 
illegaal storten van vervuild bag-
gerslib bij de havenaanleg. Straf-
vervolging wordt afgekocht en 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat ziet drie overtredin-
gen van de bouw- en milieuwet-
geving door de vingers. In 2001 

treedt na het aantre�en van de 
zandhagedis verdere vertraging 
op. Verdere werkzaamheden zul-
len overtreding van de Natuur-
beschermingswet inhouden. Na 
afwijzing door de Raad van Sta-
te van de ingediende bezwaren 
wordt de aanleg hervat.

Bij de aanleg van het haventer-
rein verdwijnt het ‘kleine strand’ 
aan de voet van het Seinpost-
duin. De strandhuisjes van de 
Strandvereniging ‘het IJmui-
der Strand’ (SVIJS) komen op het 
nieuw aangelegde strandje ten 
westen van de opgeworpen dui-
nenrij aan de zeekant van de ha-
ven. Tussen deze duinenrij en de 
haven komt een winterstalling 
voor de strandhuisjes. Ter ont-
sluiting van het nieuwe haven-
terrein wordt een groot deel van 
het Seinpostduin afgegraven. De 
gedenknaald van Justus Dirks 
wordt hierbij naar het noorden 
geplaatst. Ook komen nog enke-
le bunkers tevoorschijn, die ge-
sloopt worden. De toegangsweg 
tot het gebied wordt de Zeeha-
venweg in het verlengde van de 
Strandweg.

De haven van 400 meter lang en 
120 meter breed wordt in 2004 
voltooid en een jaar later o�ci-
eel in gebruik genomen. Nedlines 
onderhoudt tot 2006 vanuit de 
IJmondhaven de lijndienst IJmui-
den-Harwich. Afgezien van af en 
toe een boorplatform of hefschip 
blijft het in de jaren daarna rustig 
in en rond de haven. In 2012 start 
composietenfabrikant Airbor-
ne Oil&Gas in een nieuwe fabriek 
aan de zuidoostkant van de ha-
ven. In hetzelfde jaar laat de KVSA 
aan de kop van de haven de Feli-
son Cruise Terminal bouwen. De-

ze wordt op 4 mei 2012 feestelijk 
geopend met een bezoek van de 
MSC Opera als eerste cruiseschip 
in de haven. In 2019 is het terrein 
vóór de terminal verder ingericht 
voor bussen en taxi’s.

Na 2012 komt er meer bedrijvig-
heid in en rond de IJmondha-
ven, onder andere als gevolg van 
de aanleg van windmolenpar-
ken op zee. Vandaag de dag vin-
den we er onder meer het hoofd-
kantoor van Iskes, de zandover-
slag van Spaansen en diverse be-
drijven betrokken bij de aanleg 
en het onderhoud van windmo-
lenparken op zee, zoals Vestas 
en Eneco. Aan de oostelijke ha-
venmonding zijn begin 2015 zgn. 
‘boatlandings’ in gebruik geno-
men. Hier kan personeel gemak-
kelijk overstappen en kan mate-
rieel worden overgeladen tussen 
de kade en de windcats. Over en-
kele jaren zal energiebedrijf Vat-
tenfall zich vestigen op het ter-
rein tussen de haven en het klei-
ne strand, ten noorden van de 
winterstalling van SVIJS.

Aan de Monnickendamkade lig-
gen tijdens het cruiseseizoen re-
gelmatig cruiseschepen. Vanaf 
begin 2019 zijn dat er aanzien-
lijk meer omdat cruiserederijen 
er voor kiezen hun schepen in 
IJmuiden aan te meren vanwege 
de hoge toeristenbelasting voor 
cruisereizigers in Amsterdam. Af 
en toe liggen er twee cruisesche-
pen tegelijk in de haven en wordt 
ook de Volendamkade gebruikt. 
Schepen tot 295 meter leng-
te kunnen afmeren aan de Mon-
nickendamkade en tot 255 me-
ter lengte aan de Volendamkade. 
Tussen de cruiseschipbezoeken 
door wordt de haven gebruikt 
voor onder meer grote werksche-
pen, transportschepen, pijpen-
leggers en af en toe een grote 
trawler.
De foto toont de aanleg in no-
vember 2001.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de IJmondhaven.

Bazaar in gebouw ‘de 
Rank’ van de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zaterdag 5 okto-
ber zal er weer een bazaar wor-
den gehouden in het vereni-
gingsgebouw ‘De Rank’ van de 
Nieuwe Kerk in IJmuiden. Een 
speciale dag die altijd in het te-
ken staat van gezelligheid en ont-
moeting. Gemeenteleden (en 
niet-gemeenteleden) zijn weer 
hard aan de slag gegaan om te 
zorgen voor rijk gevulde kramen. 
Dit jaar is de opbrengst nogmaals 
voor het buitenschilderwerk van 
de kerk, de vorige opbrengst was 
helaas ontoereikend om de go-
ten en het torentje te laten schil-

deren. Dit vanwege de hoge kos-
ten voor de steigerbouw. 
Wat kunnen bezoekers zoal ver-
wachten? De verkoop van ge-
bruikte spulletjes op het Water-
looplein, een vers gebakken visje, 
ruime keus in tweede hands boe-
ken, handwerk van de damesver-
enigingen, verloting van een gro-
te boodschappenmand, het Rad 
van Fortuin, de Grote Verloting, 
eigenlijk teveel om op te noe-
men! Iedereen is van harte wel-
kom van 10.00 tot 18.00 uur aan 
de Koningin Wilhelminakade 265 
in IJmuiden.

Winteropening bij 
SnowWorld Amsterdam
Velsen-Zuid - SnowPlanet 
Spaarnwoude wordt per 1 okto-
ber SnowWorld Amsterdam. Een 
nieuwe naam, maar nog steeds 
dezelfde topattractie in onze re-
gio. Skiën en snowboarden in 
echte sneeuw. Je kunt bij Snow-
World Amsterdam terecht voor 
onder meer skilessen, kinder-
feestjes, groepsuitjes of gewoon 
lekker een uurtje of twee met het 
gezin in de sneeuw. En uiteraard 
kun je de dag afsluiten in restau-
rant De Heuvel.

SnowWorld Amsterdam valt in-
middels onder het concern Snow-
World met onder meer vestigin-
gen in Zoetermeer en Landgraaf. 
Vanaf 1 oktober verandert niet al-
leen de naam, maar ook de ge-

hele uitstraling. Nieuwe kleuren, 
een nieuwe logo en een nieuwe 
frisse huisstijl. SnowWorld Am-
sterdam is klaar voor het nieu-
we winterseizoen. Om het win-
terseizoen te openen wordt in 
het weekeinde van 5 en 6 okto-
ber een Winteropening evene-
ment georganiseerd, waar bezoe-
kers voor slechts 15 euro diverse 
activiteiten kunnen doen. Men 
kan onder meer aan een proef-
les skiën of snowboarden deelne-
men, sleeën, een clinic Telemark-
skiën volgen, rodeo snowboar-
den en uiteraard vrij skiën. Kom 
langs geniet en van een heerlijke 
dag in de sneeuw! Kijk op www.
snowworld.com/winteropening 
voor meer informatie. (foto: aan-
geleverd)

uitvoering musical The Wiz:
Eigenwijs Musicalkids 
zoekt nieuwe sterren

IJmuiden - Jongeren tussen 8 
en 21 jaar die houden van dan-
sen, zingen en acteren, kunnen 
zich nu aanmelden voor deel-
name aan een echte musical. 
Eigenwijs Musicalkids is bezig 
met de repetities voor de uit-
voering van The Wiz en hierbij 
is nog ruimte voor nieuwe ster-
ren!

De musical is gebaseerd op het 
boek ‘The Wizard Of Oz’ van 
schrijver L. Frank Baum en won 
diverse prijzen, waaronder een 
Tony Award  voor beste musical. 
Hoe gaaf is het om nu zelf een rol 
in de lokale uitvoering van deze 
beroemde musical te mogen spe-
len? Iedereen tussen 8 en 21 jaar 

kan zich aanmelden voor deel-
name. Elke dinsdagavond wordt 
van 19.00 tot 20.30 uur gerepe-
teerd in een ruimte van buurthuis 
De Brulboei aan de Kanaalstraat 
166 te IJmuiden. Vanaf januari 
komt de vrijdagavond daar nog 
bij. Wie nog twijfelt, kan vrijblij-
vend drie repetities komen mee-
doen. Uiteindelijk zal de musical 
in de Stadsschouwburg Velsen 
voor publiek worden opgevoerd. 
Zo’n geweldige kans laat je toch 
niet lopen? Via bestuur@eigen-
wijsmusicalkids.nl kunnen geïn-
teresseerden zich aanmelden. Ze 
ontvangen dan nadere informa-
tie en een uitnodiging om langs 
te komen tijdens een van de re-
petities. (foto: aangeleverd)

Week van de eenzaamheid:
Eenzaamheid na overlijden 
van iemand die je lief is
Bloemendaal - Alleen naar bed en alleen weer op. In je eentje be-
denken wat er vanavond gegeten moet worden, de hele dag zien 
door te komen. Dag in, dag uit. Je koos hier niet voor. Het lot be-
sloot dit voor je. Het gemis wordt met de dag groter en het ver-
driet steeds zwaarder te dragen. De glans is ervan af. Waarom zou 
je nog moeite doen? Langzaam raak je steeds meer geïsoleerd in 
je verdriet en voel je je ieder dag eenzamer.

Om de eenzaamheid onder ou-
deren te verminderen, organi-
seert de gemeente Bloemendaal 
van 1 tot 8 oktober met een aan-
tal lokale organisaties ontmoe-
tingen tussen ouderen in het 
kader van de landelijk actie ‘de 
week tegen de eenzaamheid’.
Lokale uitvaartverzorgster Jes-
sica IJzer komt in haar werk re-
gelmatig eenzame oudere men-
sen tegen. “Het is schrijnend om 
het verdriet en de intense een-
zaamheid te zien en te voelen 

bij mensen die, soms na wel 70 
jaar samen, hun partner hebben 
moeten verliezen.” Zij kan zich 
dan ook goed vinden in de slo-
gan van de landelijke actie: “Dé 
eenzaamheid oplossen kan nie-
mand, maar iemands eenzaam-
heid doorbreken, kunnen we al-
lemaal.”

Jessica IJzer: ,,Rouwen is name-
lijk keihard in je eentje werken 
aan je verlies. De wereld dendert 
door, terwijl jij er dagelijks aan 

wordt herinnerd. Het is belang-
rijk om daar met anderen over 
te kunnen praten. Al is het maar 
om je even niet alleen te hoe-
ven voelen in je eenzaamheid.” 
Iedereen die zich eenzaam voelt 
na het overlijden van iemand 
die hem of haar lief is, is daarom 
van harte welkom op woensdag 
2 oktober om 15.00 uur bij Uit-
vaartzorg Jessica IJzer in Spar-
renheuvel aan de Bloemendaal-
seweg 139 te Bloemendaal. Daar 
kunnen op informele wijze on-
der begeleiding van een deskun-
dige ervaringen worden uitge-
wisseld. Graag van tevoren aan-
melden via 06 83595938. Op de 
websites www.eentegeneen-
zaamheid.nl, www.uitvaartzor-
gijzer.nl en www.bloemendaal.nl 
is meer informatie te vinden.
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Cees en Tiny Koppe 65 jaar getrouwd
IJmuiden - Cees en Tiny Kop-
pe hebben afgelopen maan-
dag een bijzonder jubileum be-
leefd. Het echtpaar was op die 
dag precies 65 jaar getrouwd en 
kreeg om die reden bezoek van 
locoburgemeester Bram Diep-
straten. Een toevallige ontmoe-
ting bij de sluizen van IJmuiden 
lag 68 jaar geleden ten grond-
slag aan het huwelijk.

Mevrouw Koppe, zelf opgegroeid 
in Haarlem, reisde destijds af naar 
IJmuiden om haar broer uit te 
zwaaien. Hij zou voor langere tijd 
op zee zijn en dus werd hij uitge-
zwaaid. ,,Schrijf je me wel?’’, vroeg 
de jongere broer aan Tiny. Dat be-
loofde ze. Cees Koppe, op het-
zelfde schip aanwezig, reageer-
de direct: ,,Dan kun je mij ook wel 
schrijven.’’ In eerste instantie ge-
beurde dat niet, ze negeerde de 
eerste brieven die ze kreeg, maar 
bij de derde brief is ze toch terug 
gaan schrijven, met grote gevol-
gen.
Het huwelijk werd in 1954 in de 
gemeente Velsen gesloten, het 
viel echter niet mee om in deze 
gemeente een woning te vinden. 
Daarom woonde het echtpaar in 
eerste instantie bij de ouders van 
Tiny en via diverse omzwervingen 
kwamen ze uiteindelijk terecht in 

het toenmalige Beverwijkse hotel 
Kinheim, nabij het huidige Rode 
Kruis Ziekenhuis. Pas in de zomer 
van 1957 betrokken Cees en Tiny 
Koppe hun eerste woning aan de 
De Lethstraat in Velsen-Noord.

Na negen jaar werd dat onderko-
men verlaten en betrok het echt-
paar een woning op de zevende 
verdieping van een appartemen-
tencomplex aan de Keetberglaan, 
om vervolgens nog eens ne-

gen naar later te verhuizen naar 
de Rijnstraat. Het echtpaar kreeg 
twee kinderen, inmiddels zijn er 
ook twee kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. Na een aan-
tal jaren te hebben gevaren, zo-
wel in de visserij als in de koop-
vaardij, kwam de heer Koppe uit-
eindelijk in dienst van de provin-
cie Noord-Holland en werkte hij 
jarenlang voor de PEN-centrale in 
Velsen-Noord. (tekst/foto: Bos Me-
dia Services)

EHBO-cursus
Santpoort - Op 1 oktober start 
EHBO Santpoort weer met EHBO- 
en reanimatiecursussen. Die wor-
den gegeven op dinsdagavond in 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17, Santpoort-Noord. Interes-
se? Stuur een berichtje naar info@
ehbo-santpoort.nl of raadpleeg 
de website: ehbo-santpoort.nl.

Santpoort - Op vrijdag 27 sep-
tember is het weer �lmmiddag 
bij de vereniging Santpoorts Be-
lang. Deze middag zal de �lm The 
Wife worden vertoond. Een ijzer-
sterk, spannend en stijlvol drama 
over menselijke relaties en een 
vrouw die uiteindelijk haar ei-
gen stem vindt. Joan Castleman 
heeft veertig jaar lang haar ta-
lent, dromen en ambities opgeof-
ferd voor de literaire succescarriè-
re van haar charismatische man 
Joe Castleman. Hun pact zorgde 
voor een stevig huwelijk, maar Jo-
an heeft haar breekpunt bereikt. 
De dag voordat haar man de No-
belprijs voor Literatuur krijgt uit-
gereikt, besluit ze een geheim te 
onthullen waardoor alles in één 
klap op losse schroeven komt te 
staan. Glenn Close, Jonathan Pry-
ce en Christian Slater spelen de 
hoofdrollen in The Wife. Glenn 
Close kreeg voor haar rol in de-
ze �lm een Oscarnominatie in de 
categorie ‘Beste actrice’. De �lm 
wordt om 14.00 uur vertoond in ’t 
Brederode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 en de toe-
gang is gratis. Kijk op www.sant-
poortsbelang.nl voor meer infor-
matie.

Klootschieten 
voor 
gevorderden
IJmuiden - Met een strakblauwe 
lucht, een zachte oostenwind en 
een temperatuur van zo’n 20 gra-
den waren afgelopen zaterdag de 
omstandigheden ideaal voor de 
klootschieters van Full Speed. De 
leden van de vereniging genoten 
er met volle teugen van, ook toen 
de temperatuur wat later naar 
24 graden steeg.  De ‘Harmroute’ 
vormde deze keer het parcours, 
dat de deelnemers voor een 
groot deel langs Zijkanaal-B voer-
de. Het mooie weer lokte natuur-
lijk ook veel dagjesmensen naar 
Spaarnwoude, er wel wat vertra-
ging optrad. De twee grote teams 
van respectievelijk vijf en vier per-
sonen lieten echter niet veel tijd 
verloren gaan, zodat toch reeds 
om 11.55 uur de eindstreep werd 
bereikt. Helaas was het verschil in 
de scores van de teams vrij groot. 
Zo had het team met André, Ina, 
Jan, Sonja en Harm 73 schoten 
nodig, terwijl Sander D., Willem 
Jr., Dries en Nico slechts 57 scho-
ten lieten noteren. Terug in het 
clubhuis kon men de dorstige ke-
len laven en de hongerige ma-
gen vullen met heerlijke hapjes, 
die door de teamleden Harm en 
Dries waren bereid. Kijk op www.
fullspeedsport.club voor meer in-
formatie over deze vereniging of 
bel naar nummer 06 24973470.

Filmmiddag 
bij Santpoorts 
Belang

Velsen - In de week van 6 tot en 
met 12 oktober wordt in de ge-
meente Velsen de jaarlijkse col-
lecte voor de Brandwonden 
Stichting gehouden. De organi-
satie is op zoek naar nieuwe col-
lectanten, met name voor Vel-
sen-Zuid. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden bij Wil Wijn-
berg (06 22966730/w.wijnberg@
quicknet.nl).

Brandwonden 
Stichting zoekt 
collectanten

Vrouwenspecial 
Baptistengemeente
IJmuiden - Op zondag 29 sep-
tember vindt in de Baptistenge-
meente IJmuiden een specia-
le vrouwenavond plaats, die om 
19.00 uur begint met ko�e, thee 
en wat lekkers. Het thema deze 
avond is ‘Hoe ga ik om met teleur-
stelling en hoe kan ik weer leren 
vertrouwen op God?’ De spreek-
ster deze avond is Carolyn Ros 
uit Amsterdam. Zij heeft een heel 
speciaal levensverhaal en heeft 
hierover ook een boek geschre-

ven: ‘Vervlogen dromen, vervul-
de belofte’. Haar man heeft jaren 
geleden een hersentumor gehad 
die zijn stem deed zwijgen en zijn 
lichaam tot stilstand bracht. Ie-
dereen die wil weten hoe het ver-
der gegaan is, kan zondagavond 
langskomen aan de Eemstraat 30 
te IJmuiden. Na a�oop is er de ge-
legenheid om na te praten on-
der het genot van wat frisdrank 
en lekkers. De avond is gratis en 
natuurlijk speciaal voor vrouwen.

Zondag in Engelmunduskerk
Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden
IJmuiden - Op zondag 29 sep-
tember om 10.00 uur zingt het 
Christelijk Mannenkoor IJmuiden 
tijdens de eucharistieviering van 
de oudkatholieke parochie in de 
Engelmunduskerk aan de Wilhel-
minakade 119. 
Het koor werd opgericht in 1953 
en heeft in de loop der jaren een 
veelzijdig en meertalig repertoi-
re opgebouwd, variërend van 
het geestelijk lied tot eigentijdse 
composities en delen uit opera’s 

en musicals. Het koor treedt op 
bij diverse gelegenheden, zowel 
plaatselijk als regionaal. Naast 
kerkdiensten, zangavonden, kof-
�econcerten, korenfestivals en 
optredens in woonzorgcentra 
worden ook concerten gegeven, 
waarbij medewerking wordt ver-
leend door instrumentale en/of 
vocale solisten of ensembles. Het 
koor staat onder leiding van di-
rigent Ary Rijke. (foto: aangele-
verd)

Tentoonstelling ‘De verborgen 
vogeltuin’ in Pieter Vermeulen Museum

We staan er vaak niet bij stil, maar 
in groene tuinen wemelt het van 
de dieren die, als je goed kijkt, he-
lemaal niet altijd verborgen zijn. 

In de tentoonstelling kom je er-
achter dat een tuin aantrekke-
lijker wordt voor allerlei dieren 
naarmate er meer variatie is. In 

tuinen waar weinig planten en 
bomen te vinden zijn komen vo-
gels, bijen, insecten en ande-
re dieren niet graag. In de zomer 
kan het daar enorm heet wor-
den en als er een grote regen-
bui voorbij komt, zal in deze tui-
nen (waar dieren de grond niet 
lekker hebben doorgewoeld) ook 
eerder wateroverlast ontstaan. In 
‘De verborgen vogeltuin’ ontdek 
je als bezoeker op speelse wijze 
de geheimen van de vogels,  in-
secten en alle andere dieren die 
je in je eigen tuin tegen kunt ko-
men en kom je erachter waarom 
het zo belangrijk is om je tuin te 
vergroenen: tegels eruit, groen 
erin! Als je bij alle opdrachten stil 
staat, ontdek je ook nog eens hoe 
je je huis en leefomgeving duur-
zamer en energiezuiniger kunt 
maken: handig om voorbereid te 
zijn op de gasloze toekomst en te 
weten hoe je het hoofd kunt bie-
den aan de gevolgen van klimaat-
verandering! 
Het Pieter Vermeulen Museum is 
gevestigd aan de Driehuizerkerk-
weg 34d. Kijk op www.pieterver-
meulenmuseum.nl voor uitge-
breide informatie. (foto: aangele-
verd)

Driehuis - In het Pieter Vermeulen Museum is sinds gisteren de 
tentoonstelling ‘De verborgen vogeltuin’ te zien. Deze leuke, leer-
zame tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. De 
bezoekers maken door het uitvoeren van 21 leuke spannende, 
opdrachten kennis met alle dieren die in tuinen leven: veel soor-
ten vogels maar ook slakken, wormen, insecten, spinnen, pisse-
bedden, duizendpoten en egels.

Akrides wint derby
Velsen - De heren van basket-
balclub Akrides mochten af-
gelopen zaterdag het Noord-
zeekanaal onderdoor om het 
in sporthal De Walvis op te ne-
men tegen Racing Beverwijk. 
Akrides won de derby met 54-
84 en vier spelers van het team 
van coach Mark Hooiveld ein-
digden qua punten in de dub-
bele cijfers.

Na meer dan een decennium via 
onder meer Leiden, Amerika en 
Groningen keerde Big Bas The 
Mountain Rozendaal (2,12 meter) 
terug bij de club uit Velsen waar 
het allemaal begon. De gerouti-
neerde center werd topscorer van 
de wedstrijd met twintig punten 
en schoot al zijn vijf toegekende 
vrije worpen raak. Akrides speel-
de trouwens zowel verdedigend 

als aanvallend een collectief ster-
ke wedstrijd, waarin het maar 
liefst drieëntwintig intercepties 
genereerde en het tien keer prijs 
was vanuit driepuntsland. Boven-
dien werden 27 van de 32 veld-
scores gemaakt op assist waar-
van point guard Jeremy Sodusta 
met zeven assists de meeste pas-
ses had waaruit een score voort-
kwam. Topscorer met veertien 
punten bij Racing Beverwijk werd 
voormalig Akridesser shooting 
guard Lennart Meijland. Komend 
weekeinde staat voor Akrides we-
derom een uitwedstrijd op het 
programma. Akrides speelt vrij-
dagavond om 21.00 uur in het 
Top Sport Centrum Huis van de 
Sport in Zwolle zijn derde wed-
strijd van het seizoen tegen Z.A.C. 
(Zwolsche Athletische Club). (fo-
to: Henk van Nieuwenhuizen)

Hoog bezoek bij Oyama
Velserbroek - Afgelopen week kregen de judoka van Oyama Velserbroek hoog bezoek uit Japan. Judole-
raar Akitoshi Sogabe en drie van zijn studenten van de Konan University uit Kobe bezochten de judolessen 
van Oyama. Ze doen een onderzoek om inzicht te krijgen in hoe de ouders van judoka in Nederland over 
judo denken en wat bijvoorbeeld de reden is waarom hun kind aan judo doet. Ze vier gasten sloten het be-
zoek af met een training van de judo katalessen bij Oyama. (foto: aangeleverd)

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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In de Dwarsligger
Themabijeenkomst 
‘handhaving’
IJmuiden - Als eerder aangege-
ven door het Wijkplatform Zee- 
en Duinwijk zal er op 30 septem-
ber weer een openbare thema-
avond door het Wijkplatform ge-
organiseerd worden in de Dwars-
ligger. Deze thema-avond heeft 
als onderwerp ‘handhaving’. Voor 
dit thema heeft het Wijkplatform 
de afdeling Handhaving van de 
gemeente Velsen uitgenodigd. 
Vertegenwoordigers van deze af-
deling zullen de toehoorders in-
zicht geven over de taken en de 
bevoegdheden van de handha-
vers binnen onze gemeente en 
dus in Zee- en Duinwijk. De uitleg 
zal niet alleen gaan over de in-
houd van de functie van handha-
ver, maar ook wie er bepaalt waar 
de prioriteiten liggen voor de 
handhavers. De handhavers krij-
gen er steeds meer taken bij die 
eerder door de politie uitgevoerd 

werden. Dat roept nogal wat vra-
gen op. Hebben de handhavers 
voldoende bevoegdheden en 
middelen? Gaat de wapenstok of 
peppersprayer er komen voor de 
handhavers? 
Er vindt duidelijk een verschui-
ving van taken plaats van de po-
litie naar de afdeling handhaving. 
Bewoners van Zee- en Duinwijk 
krijgen steeds meer te maken 
met de handhavers en zullen ook 
vaker een beroep op hen moeten 
doen in de toekomst. Het wijk-
platform begrijpt dat er nog veel 
onduidelijkheden zijn over de rol 
van de handhavers, terwijl de be-
woners en handhavers samen de 
wijk veilig en leefbaar moeten 
houden. 
De bijeenkomst begint om 19.30 
uur. Vragen of opmerkingen voor 
de thema-avond? Stuur dan een 
mailtje naar hpruiksma@ziggo.nl.

Rooswijk gastheer van 
landelijke G-Honkbaldag
Velsen-Noord - Zaterdag 28 
september is Rooswijk gast-
heer van de landelijke Dirk 
Kuijt Foundation G-honkbal-
dag. Teams uit het hele land rei-
zen deze dag af naar het sport-
park in Velsen-Noord. Het toer-
nooi wordt georganiseerd door 
de Koninklijke Baseball & Soft-
ballbond.
 
G-honkbal is een aangepaste 
vorm van honkbal, waardoor het 
bijzonder geschikt is voor kinde-
ren en volwassenen met een (ver-
standelijke) beperking. Er wordt 
gekeken naar individuele moge-
lijkheden, vaardigheden en per-
soonlijke wensen. De G-honkbal-
dag bij Rooswijk belooft voor de 
deelnemers daardoor een spor-
tieve, maar vooral leuke dag te 
worden. Door dit spelplezier en 
de diverse activiteiten naast het 
veld, wordt deze G-honkbaldag 
ook een leuke dag voor bezoe-

kers van het event. Via een loterij 
zijn leuke prijzen te winnen.
 
Eerste bal
De eerste bal van het toernooi 
wordt om 11.00 uur gegooid 
door de wethouders sport van de 
gemeente Velsen; Bram Diepstra-
ten en de gemeente Beverwijk 
Haydar Erol. Na deze symbolische 
aftrap start het toernooi.
 
Gratis toegang
Toeschouwers zijn welkom op 
Sportpark Rooswijk aan de Roos-
wijkerlaan in Velsen Noord. De 
toegang is gratis.
 
G-honkbal naar de regio
G-honkbal wordt op dit moment 
gespeeld door teams in Amster-
dam, Den Haag, Leusden, Rotter-
dam en Soest. Bij voldoende ani-
mo zal ook bij Rooswijk een team 
starten. Kijk voor meer informatie 
op www.rooswijk.nl.

Honderd jaar...!
IJmuiden - Het is haar beslist niet 
aan te zien, maar mevrouw A. 
Verspui - de Waard bereikte vo-
rige week de respectabele leef-
tijd van honderd jaar. De geboren 
IJmuidense (haar wieg stond aan 
de Keizer Wilhelmstraat) woont 
inmiddels ongeveer vijf jaar in 
het seniorencomplex aan het 
Zeewijkplein en kreeg daar vori-
ge week bezoek van locoburge-
meester Marianne Steijn. ,,Het is 
Gods wil dat ik leef. Als hij roept, 
dan kom ik’’, aldus de honderdja-
rige. Ondanks haar hoge leeftijd 
woont ze nog altijd zelfstandig, 
al laat ze het koken regelmatig 
over aan een schoondochter of 

aan een maaltijdservice. Samen 
met een goede vriendin wandelt 
ze nog vrijwel wekelijks door de 
wijk of doet ze boodschappen in 
het aan de overzijde van de straat 
gelegen winkelcentrum. Van haar 
drie kinderen overleed er een 
twintig jaar geleden na hartpro-
blemen, mevrouw heeft negen 
kleinkinderen en twaalf achter-
kleinkinderen. Haar honderdste 
verjaardag vierde ze samen met 
veertig gasten tijdens een fees-
telijk diner. Voor de lens van fo-
tograaf Reinder Weidijk poseerde 
ze met Whoopy, het hondje van 
haar zoon en schoondochter. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Concert: cello en piano

Santpoort - In ’t Mosterdzaad-
je aan de Kerkweg 29 verzorgen 
pianiste Marte Gerritsma en cel-
liste Elisabeth Schijns op zon-
dag 29 september om 15.00 uur 
een optreden. Ze brengen een 
prachtig romantisch programma 
waarin werken van Rachmaninov, 
Janáček en Schumann te horen 
zullen zijn. Van Sergey Rachma-
ninov wordt de cello sonate op. 
19 in G mineur uitgevoerd. Dat 
is een stuk met een virtuoze pi-

anopartij en doorspekt van Rus-
sische romantiek. Robert Schu-
mann schreef zijn geliefde en on-
sterfelijke Fantasieschtücke op. 
73 (1849) in slechts twee dagen. 
De muziek was oorspronkelijk be-
doeld voor klarinet, maar is ook 
geschikt voor andere instrumen-
ten. Van Leos Janáček wordt Po-
hádka (1923) uitgevoerd. Pohád-
ka betekent in het Tsjechisch ‘ver-
haal’. De muziek is gebaseerd op 
een sprookje dat na veel span-
ning en onmogelijke liefde toch 
goed a�oopt. Elisabeth en Mar-
te leerden elkaar kennen tijdens 
hun studie aan het conservatori-
um te Utrecht. In 2017 ontstond 
samen met violiste Sabine van 
Lier het trio Panache, maar ook 
als duo zijn Marte en Elisabeth 
steeds hechter gaan samenwer-
ken. De toegang is vrij, maar een 
bijdrage in de onkosten is wen-
selijk. Kijk op www.mosterdzaad-
je.nl voor meer informatie. (foto: 
aangeleverd)

Open dag bij 
Zeekadetkorps IJmond
IJmuiden - Ouders, verzorgers en 
kinderen zijn aanstaande zater-
dag van harte welkom tijdens de 
open dag van het Zeekadetkorps 
IJmond. Vooral voor de jeugd 
vanaf 10 jaar - met of zonder hun 
ouders of verzorgers - is deze dag 
interessant en vooral leerzaam.

Aan boord van het korpsschip Zaan-
dam (het schip waarmee jaarlijks 
Sinterklaas in IJmuiden aankomt) 
kunnen kinderen deelnemen aan 
verschillende maritieme activiteiten. 
Zo kunnen ze onder leiding en toe-
zicht van deskundige kaderleden 
een stukje roeien of varen met een 
vlet met de schouw van het korps. 
Ook kunnen ze aan boord van de 
Zaandam knopen leren leggen of 
sleutelhangers leren maken. Ze wor-
den bekend gemaakt met de tech-

niek aan boord, krijgen een rondlei-
ding door het schip en de machine-
kamer en leren werken met elektri-
citeit. Deze keer worden er ook de-
monstraties gehouden met het ge-
bruik van een reddingsvlot.

Het Zeekadetkorps IJmond hoopt 
hiermee de jeugd en zeker ook de 
ouders enthousiast te maken voor 
het lidmaatschap. Wekelijks worden 
bijeenkomsten op en rond de vaste 
ligplaats van de Zaandam georgani-
seerd. Het schip ligt op 28 septem-
ber vanaf 10.30 uur afgemeerd aan 
de Loswal (Steigerweg) in IJmuiden; 
de plek waar jaarlijks Sinterklaas 
aankomt. De open dag eindigt om 
15.00 uur. Het Zeekadetkorps hoopt 
wederom op een grote opkomst en 
heet de bezoekers alvast hartelijk 
welkom aan boord!

Kledingbeurs
Velserbroek - PCB De Hoeksteen 
aan de Weid 24 houdt op vrijdag 
11 oktober weer een kleding-
beurs. 
Tijdens deze beurs wordt kinder-
kleding in de maten 86 t/m 164 
verkocht, evenals dameskleding 

en accessoires verkocht. Iedereen 
is tussen 19.00 en 20.30 uur van 
harte welkom. Voor meer informa-
tie en/of het verkrijgen van een 
verkoopnummer kan een bericht 
naar kledingbeurshoeksteen@
hotmail.com worden gestuurd.

De kracht van 
een levensdossier
Santpoort - Al enige tijd liep 
mevrouw Jansen, die weduwe 
is, met zorgen rond over hoe 
het straks gaat als zij komt te 
overlijden. Zorgen of de kinde-
ren het samen wel eens kun-
nen worden over haar nalaten-
schap. Via een financieel ad-
viseur kreeg zij het advies om 
eens met een externe executeur 
te gaan praten. Ze nam contact 
op met Karin Rutte.

Tijdens het gesprek met mevrouw 
Jansen adviseerde Karin haar om 
samen een levensdossier op te 
gaan stellen. Daarin wordt alle in-
formatie opgenomen die ervoor 
zorgt dat een ander (bijvoorbeeld 
de levensexecuteur) precies weet 
hoe te handelen als mevrouw het 
even niet meer kan of weet, of bij 
haar overlijden. Mevrouw Jansen 
nodigde de begrafenisonderne-

mer thuis uit om alles voor te be-
spreken. Voor haar levenstesta-
ment en testament ging ze sa-
men met Karin Rutte naar de no-
taris. Daar moest mevrouw Jan-
sen ook (zonder Karin erbij) haar 
wensen te kennen geven. Na af-
loop van de bespreking werd al 
duidelijk dat er rust was gekomen 
in haar hoofd. Iedereen weet nu 
waar hij aan toe is en mevrouw 
Jansen hoeft zich geen zorgen 
meer te maken. De (levens)exe-
cuteur zorgt ervoor dat straks, als 
het nodig is, alles zal verlopen zo-
als mevrouw Jansen het graag wil. 
Zonder zorgen kan zij rustig van 
haar oude dag genieten. Dat is de 
kracht van een levensdossier. Wie 
zelf ook wil weten wat de voor-
delen van een levensdossier zijn, 
kan op www.karinrutte.nl terecht 
of maakt direct een afspraak voor 
een vrijblijvend gesprek.

De nieuwe Mitsubishi ASX
Speciaal introductie-
weekend bij Tinholt
Velserbroek - Mitsubishi-dealer 
Tinholt in Velserbroek heeft ‘m 
in de showroom staan: de nieu-
we Mitsubishi ASX. Tijdens de 
introductiedagen op vrijdag 
27, zaterdag 28 en zondag 29 
september kunt u er uitgebreid 
kennis mee maken.

Met zijn robuuste uiterlijk, ge-
avanceerde techniek en krach-
tige prestaties is de nieuwe ASX 
gemaakt voor avontuur en hoeft 
u geen uitdaging uit de weg te 
gaan. Het is genieten van elke rit, 
dankzij zijn krachtige 2.0 liter mo-
tor met 1.300 kg trekgewicht en 
zijn soepele, automatische trans-
missie. In het interieur vindt u een 
8-inch touchscreen met Smart-

phone Link Display Audio, waar-
mee u al uw media kunt afspelen. 
Ook verwarmbare voorstoelen, 
cruise control en een achteruitrij-
camera behoren tot de rijke stan-
daarduitrusting.

U rijdt de nieuwe Mitsubishi ASX 
rijklaar vanaf € 29.990 of € 439 per 
maand met Private Lease. Voor 
het bekijken van alle beschikbare 
uitvoeringen, kleuren en opties 
plus het maken van een proefrit 
bent u welkom bij Automobielbe-
drijf Tinholt. De Mitsubishi-dealer 
aan de Klompenmakerstraat 43 
in Velserbroek organiseert een 
speciaal introductieweekend van 
vrijdag 27 tot en met zondag 29 
september. (foto: aangeleverd)

Let’s design together
Heemstede - Het nieuwe (woon)
seizoen is aangebroken, de perio-
de waar we weer meer tijd binnen 
doorbrengen. 
Niets �jner dan thuiskomen in 
de geborgenheid van een sfeer-
vol thuis. Dus hoog tijd voor een 
nieuwe Stijlgids boordevol woon-
inspiratie, trends en prachtige 
sfeerbeelden. 
Vanaf deze week ligt de nieuw-
ste editie gratis voor je klaar bij 
Home Made By_REE. Deze woon-
winkel op de Binnenweg 89 is de 
inspiratiebron voor jouw nieuwe 
thuis. Met een brede keus in verf, 
behang, vloeren, karpetten, gor-

dijnsto�en, raamdecoratie, meu-
bels en woonaccessoires. Stylist, 
sto�eerder en schilder; het en-
thousiaste team van REE geeft 
graag deskundig en persoonlijk 
advies. 
De Home Stories Park, Barn en 
Loft zijn gecreëerd op typische 
Nederlandse architectuur en de-
signtraditie, de wisselde jaarge-
tijden en een ingetogen kleuren-
palet.  Laat je inspireren en ont-
dek jouw eigen Home Story. Zie 
de QR code in de advertentie el-
ders in deze krant voor het aan-
vragen van de stijlgids. (foto: aan-
geleverd)

Korting op schepsnoep:
Zoet aan Zee 
bestaat twee jaar
IJmuiden - De verrassend veel-
zijdige winkel ‘Zoet aan Zee’ 
viert deze week het tweejarig 
bestaan. Daarom wordt op vrij-
dag 27 en zaterdag 28 septem-
ber vijftien procent korting ge-
geven op al het schepsnoep. 
Voor iedereen die de winkel 
nog niet kent is dit een mooie 
gelegenheid om eens binnen 
te kijken en het zeer diverse as-
sortiment te ontdekken.

De naam ‘Zoet aan Zee’ refereert 
aan de vele zoetigheden die 
er verkrijgbaar zijn, maar naast 
snoep is er nog veel meer leuks 
te vinden. Een mooi assortiment 
thee, diverse bakproducten, luxe 

bonbons en andere chocolade-
specialiteiten, maar ook aller-
lei leuke cadeauartikelen, hul-
deschilden, vlaggenlijnen, kaar-
ten, enzovoort. Twee jaar gele-
den hebben Bianca Blok en Ma-
riska de Reus de zaak samen op-
gezet. ,,Sindsdien hebben we een 
leuke vaste klantenkring opge-
bouwd, maar we merken ook dat 
er nog wekelijks nieuwe klanten 
in de winkel komen.’’, vertellen ze. 
Via de accounts van Zoet aan Zee 
op Facebook en Instagram publi-
ceren ze berichten en foto’s van 
het assortiment. ,,We nodigen ie-
dereen uit om snel eens langs te 
komen in onze mooie winkel’’, be-
sluiten ze. (foto: aangeleverd)
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Zevenklapper in ouverture-
wedstrijd voor Stormvogels
In de eerste wedstrijd van het 
seizoen 2019-2020 trakteerde 
Stormvogels haar tegenstan-
der Koninklijke HFC op een ze-
venklapper. Patrick Krop, na 
vier jaar uitgekomen te zijn 
voor hoofdklasser Alphense 
Boys en dit seizoen terug op 
het oude nest, scoorde vier 
van de zeven doelpunten. Trai-
ner Sjaak Lettinga kan dit sei-
zoen beschikken over een bre-
dere selectie dan het seizoen 
hiervoor en gezien het goe-
de spel van zijn team kan hij 
dit seizoen met optimisme te-
gemoetzien. Meteen vanaf het 
eerste fluitsignaal van de goed 
leidende scheidsrechter Vinze 
Otten zette Stormvogels met 

fris aanvallend voetbal haar te-
genstander onder druk en cre-
eerde zich aardig wat kansen, 
maar het vizier van een aan-
tal spelers stond nog niet op 
scherp. Nadat Thomas Schol-
ten in minuut 32 in kansrijke 
positie over had geschoten, 
was het een minuut later ein-
delijk raak: Krop onderschep-
te een verkeerde terugspeelbal 
van aanvoerder Bart Neles, pas-
seerde heel subtiel doelman 
Savan Oostenbrink om vervol-
gens de bal in het mandje te 
deponeren, 1-0.

Voor de rust kon Stormvogels 
haar voorsprong verdubbelen: 
een verre pass van Stijn van 

der Voort bereikte de op links 
staande Joey Wolthuis die de 
bal meteen voorgaf op Berry 
Willemse die op zijn beurt voor 
de tweede keer doelman Oos-
tenbrink het nakijken kon ge-
ven. Ruststand daar 2-0. Vier 
minuten na de thee was het 
weer raak, want na een voor-
zet van Scholten werd de bal 
beheerst door Krop in het HFC-
doel geschoten. Drie minu-
ten later werd doelman Oos-
tenbrink door Krop omspeelt 
om vervolgens Ezeoke een niet 
te missen kans te bieden, 4-0. 
Stormvogels bleef de Haarlem-
se veste onder druk zetten en 
na een actie met veel door-
zettingsvermogen van Van der 

Voort werd zijn assist afgerond 
door Krop waardoor een hat-
trick voor hem een feit werd, 
5-0. Negen minuten voor tijd 
mocht Krop een vrije schop ne-
men van een afstand van on-
geveer 25 meter en omdat 
zijn diagonale inzet door nie-
mand werd aangeraakt, werd 
de verbaasde doelman Oosten-
brink voor de zesde maal ge-
passeerd. En nog was de koek 
voor Stormvogels niet op, want 
2 minuten voor tijd wist Ezeo-
ke een voorzet van invaller Mo-
res Neves bekwaam af te ron-
den, 7-0.
Zaterdag is om 15.00 uur het 
altijd lastige DEM in Beverwijk 
de volgende tegenstander.

VSV schenkt Van Nispen een punt

Vanuit de O19 zijn er dit seizoen 
vele talenten naar de selectie 
doorgestroomd en het was de 
vraag hoe zij zich zondag in de 
hoofdmacht zouden pro� leren. 
Vanaf de aftrap was VSV de bo-
venliggende partij en leek de mix 
van oud en jong voor een over-
winning garant te staan. De ver-
dediging van Van Nispen kon 
zich onder het spervuur van de 
VSV-aanvallen met moeite staan-
de houden, al had een fraaie vrije 
trap, die op de lat uiteenspatte, 
ook zomaar voor 0-1 kunnen zor-
gen. De score werd in de eerste 
helft toch verdiend door VSV ge-
opend en het was Bram Hillenaar 
die een fraaie aanval beheerst af-
rondde (1-0). Daarna volgde nog 
een aantal grote kansen voor de 
thuisploeg, maar die werden niet 
benut zodat met een 1-0 voor-
sprong de rust werd opgezocht. 
Na de rust kreeg Van Nispen meer 

het heft in handen, waardoor 
de 1-1 niet geheel onverwachts 
kwam. Daarna was het VSV weer 
wat de klok sloeg, met de mooi-
ste kans voor Moreno Blom die 
helaas zijn schot op de paal zag 
belanden. Net toen iedereen zich 
met een 1-1 eindstand had ver-
enigd was het Joaquim Koelman 
die een dieptepass op waarde 
wist te beoordelen en alleen nog 
door een overtreding binnen de 
16 kon worden gestopt. Er geldt 
een regel in het voetbal dat de 
neergelegde speler geen penalty 
moet nemen, maar Joaquim tart-
te deze regel en zijn zwakke inzet 
werd eenvoudig door de keeper 
gekeerd. Dit kostte VSV uiteinde-
lijk de overwinning, maar het ver-
toonde spel biedt alle hoop voor 
de toekomst. Man of the match 
was Twan de Zwart, die ondanks 
griepverschijnselen een hele pui-
ke partij speelde. De zaterdag 1 

trad met een paar oud-coryfee-
en van de zondagselectie in haar 
gelederen aan en dit heeft bin-
nen het team voor meer balans 
gezorgd. Tegen het zwakke Voge-
lenzang kon het team van trainer 
Paul Meinders zich van harte uit-
leven en bij de rust was de stand 
door doelpunten van Wesley vd 
Wal (2x), Raymond Barends, Don-
ny Klok en Roy de Wit al op 0-5 
gebracht. Na de rust brak de Max 
Hummel show aan, want hij wist 

met maar liefst vier doelpunten 
de eindstand op 0-9 te brengen. 
Aanstaande zaterdag heeft dit 
team een rustdag en de zondag 1 
kan haar kunsten uit tegen Voor-
schoten gaan vertonen. Ander 
nieuws is dat op vrijdag 27 sep-
tember de klaverjascompetitie 
in de VSV kantine weer van start 
gaat. De aanvang is om 20.00 uur, 
waarbij iedereen uit Velserbroek 
en omstreken van harte welkom 
is. (foto: aangeleverd)

Bij VSV stonden in het afgelopen weekeinde maar liefs vijf spe-
lers van de O19-1 van vorig jaar in de basis en daarmee zet trainer 
David Zonneveld de lijn door om jonge talenten de kans te geven 
om zich in de hoofdmacht te bewijzen. Niet alleen zij, maar het 
gehele team liet een zeer goede indruk achter, maar ondanks de 
vele opgelegde kansen wist VSV maar eenmaal te scoren. Aange-
zien Van Nispen dit in een van de spaarzame uitvallen ook deed, 
was de puntendeling een feit. De zaterdag 1 had tegen Vogelen-
zang uit weinig tegenstand te duchten, waardoor er een eenvou-
dige 0-9 uitslag werd behaald.

Valse start voor 
VV IJmuiden
,,Het was niet zoals verwacht’’, 
waren de woorden van IJmui-
den-trainer Tom Jacob. 
De club kwam overal twee stap-
pen te laat en liet zich aftroeven 
door de spelers van HYS. De val-
se start die IJmuiden had kon 
in de loop van de wedstrijd ook 
niet meer teruggedraaid wor-
den. Dat HYS sterker was, bleek 
al snel. Met diverse kansen voor 
de thuisploeg was het geen ver-
rassing dat HYS op 1-0 kwam 
voor de rust. Het rustsignaal 
was er dan ook met de 1-0 en 
dat gaf nog enigszins hoop voor 
de tweede helft. Helaas kon die 
hoop niet in daden worden om-
gezet. 
HYS bleef de betere ploeg en kon 

de 2-0 en de 3-0 inschieten. Dat 
Floyd Hille nog 3-1 wist te maken 
was het pluspuntje van de twee-
de helft. Het tweede elftal wist 
de wedstrijd wel te winnen met 
2-5 bij Amstelveen/Heemraad. 
De dames wisten een 2-1 voor-
sprong niet vast te houden, maar 
2-2 was een mooie uitslag. De 
doelpunten van Melissa Roes-
sink en Jamie Tjho waren van een 
prachtige schoonheid. De dames 
30+ speelden hun eerste compe-
titie in toernooivorm. Dat lever-
de leuke wedstijden op en bo-
venal was het plezier er. 
Op vrijdag 4 oktober spelen ze 
thuis vanaf 20.00 uur. Zaterdag 
speelt het eerste om 14.30 uur 
thuis tegen Reiger Boys.

Telstar verliest vissersderby

Vanaf het begin ontspint zich een 
boeiend duel tussen Telstar en FC 
Volendam. In de 8e minuut wordt 
een dieptebal van Frank Korpers-
hoek door Reda Kharchouch tot 
schot gepromoveerd. Nordin 
Bakker pakt de bal in twee keer. 
Vier minuten later zet Telstar een 
aanval op. Het eindstation is Elay-

is Tavsan. Op zijn inzet moet kee-
per Bakker gestrekt naar de be-
nedenhoek. In de 14e minuut 
heeft Nick Doodeman de 0-1 op 
zijn schoen. De aanvaller faalt 
oog in oog met Anthony Swolfs. 
Vijf minuten later wordt Elay-
is Tavsan aan het werk gezet. Uit 
een moeilijke hoek schiet hij in. 

Weer moet Nordin Bakker ingrij-
pen. Zestig tellen later komt FC 
Volendam goed weg. De bal uit 
een vrije trap wordt door Reda 
Kharchouch doorgekopt op Be-
naissa Benamar. Zijn kopbal be-
landt op de lat. In de 40e minuut 
lijkt Telstar op voorsprong te ko-
men. Doelman Bakker laat de bal 
los en Frank Korpershoek scoort. 
De aanvoerder doet dit echter in 
buitenspelpositie. Net voor het 
rustsignaal krijgt Francesco An-
tonucci de kans op de openings-
tre� er. Hij schiet naast. In de ex-
tra speeltijd beroert een Volen-
dammer in zijn strafschopge-
bied de bal met de arm. De arbi-
ter staat er bovenop en laat door-
spelen.

Na rust is de eerste kans voor Tel-
star. Het schot van Reda Khar-
chouch vliegt naast. Even later 
ontvangt hij weer de bal. Met een 
slimmigheidje valt het leder bijna 
in de bovenhoek binnen. Ook de-
ze keer was Nordin Bakker de si-
tuatie meester. Twee minuten la-
ter komen de Volendammers te-
gen de verhouding in op voor-
sprong. Op aangeven van Ke-
vin Visser scoort Francesco Anto-
nucci: 0-1. Telstar blijft de aanval 
zoeken. Zo ook in de 61e minuut. 

Charlie Gilmour schiet uit een 
vrije trap de bal het strafschop-
gebied in. Benaissa Benamar 
kopt het leer in de handschoe-
nen van de goalie. Acht minuten 
later loopt Elayis Tavsan met de 
bal aan zijn voeten de vijandelij-
ke zestien in en valt. De leidsman 
trapt niet in zijn duikeling en 
geeft een gele kaart. Telstar blijft 
ook in de slotfase de aanval zoe-
ken en FC Volendam houdt te-
gen. In de 84e minuut breiden de 
Volendammers de voorsprong 
uit. Mistasten in de Velsense de-
fensie brengt Jelle Duin aan de 
bal. De invaller haalt uit: 0-2. In 
de extra speeltijd bepaalt Ras-
haan Fernandes de eindstand op 
1-2. Hij zet twee oranjehemden 
te kijk en schiet de bal in de ver-
re hoek. De resterende tijd is te 
kort om de verdiende gelijkma-
ker te scoren.

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. 
Redouan El Yaakoubi, 6. Frank 
Korpershoek, 7. Elayis Tavsan, 
8. Senne Lynen, 9. Reda Khar-
chouch, 11. Anthony Berenstein, 
14. Marcus McGuane (77e min. 
15. Rashaan Fernandes), 18. Be-
naissa Benamar en 29. Glynor 
Plet. (foto: ©1963-pictures)

Velsen laat de punten 
liggen in Drenthe

Na de klinkende overwinning 
op VOC reisden de mannen van 
trainer Martin Haar vol zelfver-
trouwen richting Drenthe. Te-
genstander MSC/Amslod speelt 
al jaren een - meestal beschei-
den - rol in de Hoofdklasse. On-
danks dat Velsen nog steeds 
niet over een volledige selectie 
kon beschikken waren de ver-
wachtingen hoog voor de wed-
strijd in Meppel.

Na een lange, prima verzorgde 
busreis, arriveerde Velsen ruim op 
tijd in Meppel. Het hoofdveld van 
MSC was pas ingezaaid dus werd 
er uitgeweken naar de buurman 
op het veld van VV Meppel (zat). 
De thuisclub was meteen gevaar-
lijk na een voorzet van rechts via 
Ronan Zwaagstra, maar Jim Velt-
maat had het vizier nog niet op 
scherp staan en schoot over. Tien 
minuten later was Yorinn Albers 
net iets eerder bij de bal dan No-
ah Schuurman na een aanval 
door het midden. Velsen was pas 
na twintig minuten voor het eerst 
echt gevaarlijk bij een vrije trap 
op de punt van het strafschop-
gebied. De veel te harde trap van 
Bastiaan Scholten ging aan ieder-
een voorbij. MSC bleef gevaar-
lijker, vaak via een lange bal. Zo 
verscheen Noah Schuurman al-
leen voor Yorin Albers, die de bal 
met de voet keerde. Tien minu-
ten later kopte Mischa Plug na-
mens Velsen fraai in na een cor-
ner van Marc Kloosterboer. Mat-

thijs Verheul behoedde de thuis-
ploeg voor een achterstand. Ook 
Patrick Castricum was dicht bij 
een tre� er, maar werd nog net op 
tijd door Stef Beute de voet dwars 
gezet.
Velsen miste toch wel de snelheid 
langs de � anken. Marc Klooster-
boer kon te weinig opstomen 
aan de linkerkant en over rechts 
werd Daniël Zuiverloon node ge-
mist. Ook Patrick Castricum kon 
zich maar moeilijk los maken van 
Matthijs Verheul. Toch kwam Vel-
sen enkele minuten na rust tegen 
de verhouding in op voorsprong. 
Een goede voorzet vanaf rechts 
van Bastiaan Scholten werd bij de 
tweede paal door Marc Klooster-
boer binnengekopt: 0-1. Vijf mi-
nuten scoorde de thuisploeg ech-
ter ook. Uitblinker Jim Veltmaat 
draaide weg bij Bryan Dijkhui-
zen en verraste Albers in de korte 
hoek: 1-1. Velsen kreeg nu meer 
mogelijkheden, maar de voor-
zetten waren vaak veel te hard 
en daardoor amper gevaarlijk. 
Vijf minuten voor tijd viel de be-
slissing ten gunste van de thuis-
ploeg. Noah Schuurman kapte 
zich vrij en zette voor op Jim Velt-
maat: 2-1. Velsen was verder te 
slordig om het MSC nog moeilijk 
te maken. Resultaat: een zuur ver-
lies waar beide ploegen toch re-
delijk gelijkwaardig waren. Fout-
jes in deze klasse worden nu een-
maal meedogenloos afgestraft. 
Volgen week thuis tegen Be 
Quick. (Foto: Frans van der Horst)

Tai Chi in De Brulboei
IJmuiden - Ook dit seizoen wor-
den in buurthuis De Brulboei aan 
de Kanaalstraat 166 weer lessen 
Tai Chi verzorgd. Op donderdag-
avond vanaf 19.15 uur kunnen 
cursisten meer over deze Chine-
se bewegingskunst te weten ko-
men. Men leert onder meer voor- 
en partneroefeningen en de Tai 
Chi-vorm (een reeks vloeiende 
bewegingen). 
Dirk Goedhart geeft les in de stijl 
van Wee Kee Jin, maar maakt ook 
gebruik van andere vooroefenin-

gen. Tai Chi heeft eigenschap-
pen die de gezondheid bevor-
deren en staat voor veel mensen 
bekend als een sierlijke en rusti-
ge manier van bewegen. De les-
sen zijn inmiddels van start ge-
gaan, maar nieuwe cursisten kun-
nen nog instappen. Ook is het al-
tijd mogelijk om een proe� es te 
volgen. 
De kosten bedragen 37,50 euro 
voor tien lessen. Meer informatie 
is verkrijgbaar via telefoonnum-
mer 0255 510652.
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Tachtig jaar vriendschap

Truus Klauwers, woonachtig 
in IJmuiden, vierde afgelopen 
maandag haar 87e verjaardag en 
natuurlijk was ‘tante Grard’, zoals 
ze door de kinderen en kleinkin-
deren wordt genoemd, ook van 
de partij. Vanaf de eerste ont-
moeting op de toenmalige There-
siaschool in Bloemendaal zijn de 
twee altijd vriendinnen gebleven. 
Toen ze allebei een druk gezins-
leven kregen, werd het contact 
minder intensief, maar later is dat 
volledig hersteld. Nog altijd op de 
�ets komt Grard Nijssen met veel 
plezier naar IJmuiden om haar 

vriendin te bezoeken, andersom 
laat Truus zich regelmatig met de 
taxi naar Beverwijk brengen voor 
een tegenbezoek.
Samen hebben ze de oorlog mee-
gemaakt, elkaars huwelijksfeest 
bijgewoond, en de geboortes van 
de kinderen en kleinkinderen be-
leefd. Steun vonden ze bij elkaar 
toen hun beider partners overle-
den en toen ze verhuisden naar 
seniorenwoningen. En natuur-
lijk werd afgelopen maandag het 
glas geheven op de tachtigjarige 
vriendschapsband. (foto: aange-
leverd)

IJmuiden - Tachtig jaar geleden leerden ze elkaar kennen, door-
dat ze in dezelfde klas zaten. Truus Klauwers en Grarda Nijssen 
werden vriendinnen voor het leven en zijn dat nog steeds. Een bij-
zondere vriendschap, die de dames koesteren.

Strawberries in slotfase 
onderuit tegen Woerden
Driehuis - Na de grote nederlaag 
tegen de heren van Castricum (0-
5) waren de mannen van hockey-
vereniging Strawberries op zoek 
naar revanche afgelopen zondag. 
Er werd goed partij geboden te-
gen Woerden, echter stond de 
ploeg opnieuw met lege handen 
na 70 minuten.

Strawberries had na vorige week 
enkele tactische omzettingen ge-
daan om meer controle te krijgen 
op het veld. Dit had het e�ect, al 
was Woerden in het eerste kwart 
de bovenliggende partij en open-
den zij ook de score. Na een goe-
de aanval wisten zij met een strak 
schot in de rechter benedenhoek 
de 1-0 op het scorebord te zetten. 
Strawberries leek even van slag 
maar wist gaandeweg het eer-
ste kwart zich te herpakken wat 
resulteerde in de 1-1. Na een re-
bound uit een strafcorner wist 
Marnix van der Bijl de gelijkma-
ker te produceren. In het tweede 
kwart nam de ploeg uit Driehuis 
het momentum over van Woer-

den maar kreeg toch voor rust de 
2-1 te verwerken.

Na de pauze bleef het spel op 
en neer golven, zowel Straw-
berries als Woerden kreeg kan-
sen. Toch leek Strawberries meer 
aansprak te maken op een tref-
fer en deze viel ook in het derde 
kwart. Via een van richting veran-
derd schot wist Sierd Schotanus 
de 2-2 aan te tekenen. In het vier-
de en laatste kwart was duidelijk 
dat bij beide teams de vermoeid-
heid begon te tellen op de war-
me zondag. Woerden leek de gro-
te ruimtes die waren ontstaan op 
het veld beter te bespelen, maar 
Strawberries kwam er via coun-
ters gevaarlijk uit. Toch miste tel-
kens bij deze uitvallen de juiste 
eindpass. Uiteindelijk wist Woer-
den via een strafcorner toch nog 
de overwinning uit het vuur te 
slepen vijf minuten voor tijd: 3-2. 
Een hard gelag voor Strawberries. 
Over twee weken, uit bij Athena, 
staat de volgende wedstrijd op 
het programma. (Flip Vervliet)

De mannen van Strawberries druipen teleurgesteld af na het laatste �uit-
signaal. (foto: aangeleverd)

Regio - Het ontmantelen en recyclen van de staalfabriek en het 
omvormen van het terrein tot een stadswijk met 80.000 wonin-
gen in een CO2-neutrale opzet, op 11,5 meter boven de zee-
spiegel. Dat is kort samengevat de kern van het plan Havenstad 
IJpoort dat door architect Pieter van Duijn is gepresenteerd. Via 
de website www.havenstadijpoort.com peilt hij nu de mening 
van de omwonenden om vast te stellen of er draagvlak is voor 
zijn idee.

Architect presenteert opzienbarend plan
Complete stadswijk 
bedacht op terrein 
van staalbedrijf

Geen vervuiling meer door het 
produceren van staal, dat voor 
een groot deel naar het bui-
tenland gaat. In plaats daarvan 
een moderne stadswijk waar 
jong en oud, arm en rijk door 
elkaar wonen en waar de infra-
structuur grotendeels onder de 
grond verdwijnt, zodat het een 
winkel- en voetgangersgebied 
wordt. 
Het klinkt wellicht voor velen 
als een plan dat ver van de re-
aliteit staat, maar Pieter van 
Duijn ziet grote mogelijkhe-
den. Hij wijst erop dat er veel 
betaalbare woningen moeten 
worden gebouwd om de wo-
ningnood in ons land op te los-
sen en dat het terrein van Ta-
ta Steel zich goed leent voor 
hoogbouw, omdat er nu ook al 
sprake is van een bouwhoogte 
tot zestig meter.

De beoogde 140.000 inwoners 
van de te realiseren stadswijk 
vormen, samen met nog eens 
60.000 mensen die er een baan 
zullen vinden, een belangrij-
ke klantengroep voor de klei-
ne zelfstandigen die de archi-
tect goede kansen toedicht 
op een florerend bedrijf in de 
stadswijk. Tegelijk behouden 
volgens het plan alle huidi-
ge werknemers van Tata Steel 
hun baan, omdat ze allen me-

de-eigenaar worden van een 
nog op te richten nieuw be-
drijf, dat zich eerst vijf jaar lang 
zou moeten gaan bezighouden 
met de sloop van het staalbe-
drijf, daarna met werkzaamhe-
den in de nieuwe stad en ten-
slotte via een detacherings-
constructie zou moeten uit-
stromen naar bedrijven in de 
regio die om personeel verle-
gen zitten.

Bijzonder aan het hele plan 
is dat het geen winstoog-
merk heeft. Alle opbrengsten 
gaan naar een nog op te rich-
ten stichting, die er vervolgens 
voor moet zorgen dat het geld 
weer wordt geïnvesteerd in be-
taalbare huisvesting. 
Op de website www.havensta-
dijpoort.com stelt de initiatief-
nemer aan de inwoners van de 
IJmond nu concreet de vraag of 
men ervoor kiest om Tata Steel 
voor de regio te behouden, of 
in plaats daarvan 40.000 nieu-
we huurwoningen te bouwen 
in een plan waarin alle mede-
werkers van het staalbedrijf 
een baangarantie krijgen en 
het overgrote deel van het ter-
rein wordt teruggegeven aan 
de natuur.
,,Als de meerderheid dit wil, is 
de stad over tien jaar bewoon-
baar’’, aldus Pieter van Duijn.

Velserbroek 
Ontmoet
Velserbroek - Op zaterdag 28 
september vindt de eerste edi-
tie plaats van Velserbroek Ont-
moet. Tussen 11.00 en 15.00 
uur Wordt in het part richting 
het winkelcentrum aan de Gal-
le Promenade een leuke dag 
georganiseerd met sportieve 
en creatieve activiteiten, mu-
ziek, optredens en een kara-
okeshow.  Er is een Arabische 
kookworkshop en een taarten-
bakwedstrijd. Voor deze laat-
ste twee activiteiten kunnen 
deelnemers zich via samenvel-
serbroek@ziggo.nl aanmelden.  
De winkeliersvereniging zorgt 
voor springkussens en er zijn 
hapjes en drankjes. De organi-
satie bekijkt nog of de activitei-
ten bij slecht weer kunnen uit-
wijken naar het Polderhuis.

Dorpshuis Het Terras zoekt 
met spoed gastvrouw/gastheer
Santpoort - Dorpshuis Het 
Terras is met spoed op zoek 
naar een nieuwe gastvrouw 
of gastheer. Momenteel zijn 
er zestien vrijwilligers in deze 
rol actief, maar op de maan-
dagavond lukt het niet om 
het dorpshuis draaiend te 
houden.

Op maandag vinden verschil-
lende activiteiten in Het Ter-

ras plaats, zoals bijeenkomsten 
van de postzegelclub, een cur-
sus Spaans en bridgeles. Eens 
in de maand is op maandag-
avond een vrijwilliger beschik-
baar, voor de andere drie maan-
dagen echter nog niet. De ta-
ken van de gastvrouw of gast-
heer bestaan uit het openen 
en sluiten van het gebouw, het 
verzorgen van koffie, thee en 
andere drankjes achter de bar 

en het beantwoorden van vra-
gen over Het Terras. 
De openingstijden zijn van 
19.00 tot 22.00 uur. Omdat de 
openstelling van het dorpshuis 
op de maandagavond in direct 
gevaar is, hoopt de beheerder 
dat zich op korte termijn een 
kandidaat meldt. Geïnteres-
seerden kunnen via telefoon-
nummer 023-3031228 contact 
opnemen.

Brantjes Makelaars 
opent filiaal in muiden

Brantjes Makelaars heeft inmid-
dels een halve eeuw ervaring in 
de boeiende en soms lastige wo-
ningmarkt. Het was Aad Brantjes 
die meer dan vijftig jaar geleden 
in Heemskerk zijn makelaarskan-
toor startte, in de loop der jaren 
volgde een uitbreiding naar Be-
verwijk en inmiddels is Brantjes 
in Zaanstad ook een vertrouw-
de naam. Het bedrijf telt inmid-
dels, verdeeld over de verschil-
lende locaties, meer dan vijfen-
twintig medewerkers. De keuze 
voor IJmuiden als nieuwe vesti-
gingsplaats is een logische ver-
volgstap, voortgekomen uit de 
activiteiten van het bedrijf op zo-
wel de zakelijke als particuliere 
markt. In IJmuiden zijn veel on-
dernemingen gevestigd en er 
is sprake van een toenemende 
vraag naar bedrijfspanden.

In het nieuwe kantoor kunnen 
de inwoners van IJmuiden, maar 
ook van Santpoort, Velserbroek, 
Driehuis en Velsen-Zuid straks te-
recht voor een compleet pakket 
aan makelaarsdiensten. De wo-
ningmarkt is in dit gebied vol-
op in beweging en Brantjes Ma-
kelaars heeft de expertise in huis 
om het traject van verkoop en/of 
aankoop van een woning goed 

te begeleiden. Frank Kloes, mo-
menteel nog vestigingsmanager 
in Heemskerk, zal de vestiging 
gaan leiden. Hij is bekend met het 
werkgebied en is naast BOG-ma-
kelaar ook actief in de woningma-
kelaardij. Op dit moment wordt 
nog volop gewerkt aan het ver-
bouwen van het pand, naar ver-
wachting zal Brantjes Makelaars 
Velsen half oktober geopend zijn. 
Kijk op www.brantjes.nl voor in-
formatie over het bedrijf en een 
overzicht van beschikbare wo-
ningen.

IJmuiden - Over enkele weken wordt aan het Marktplein 40 het 
kantoor geopend van Brantjes Makelaars Velsen. Het van oor-
sprong Heemskerkse familiebedrijf zet daarmee een nieuwe stap 
in het proces van schaalvergroting. Frank Kloes, nu nog vesti-
gingsmanager in Heemskerk, gaat het kantoor in IJmuiden lei-
den.

Frank Kloes (foto: aangeleverd)

Suggesties voor nieuwe locatie gevraagd:
Uniek kunstwerk blijft 
voor de toekomst behouden

Het ruim twintig meter lange 
kunstwerk is midden jaren zes-
tig gemaakt ter verlevendiging 
van de winkelplint van de super-
markt in Santpoort-Zuid. Het is 
gemaakt door de befaamde mo-
numentale kunstenaar René Al-
bert Karrèr (1927-2013). Karrèr 
heeft voor Santpoort-Zuid een 
werk gerealiseerd met een vrien-
delijke, toegankelijke uitstraling. 
Het kunstwerk is samengesteld 
uit verschillende soorten natuur-
steen waarvan de onderdelen in 
reliëf verschillen. Daardoor ont-
staat er een levendig lijnenspel. 
Die levendigheid wordt versterkt 
door de robuuste onvoorspelba-
re vormen waaruit het werk is sa-
mengesteld. Het is een werk met 
‘grootse gebaren’ dat met recht 
monumentaal genoemd mag 
worden en van verre al zijn wer-
king op de beschouwer heeft. 
Dit wandreliëf van Karrèr is een 
zeer geslaagd voorbeeld van na-
oorlogse monumentale kunst. 
Het werk heeft vanwege de zeld-
zaamheidswaarde grote bete-
kenis in het algemeen en een 
grote kunst- en cultuurhistori-
sche waarde voor de gemeente 
Velsen in het bijzonder. Met de 
sloop van de oude behuizing van 

de supermarkt dreigde het werk 
verloren te gaan.

Dankzij de inzet en ondersteu-
ning van de Werkgroep Monu-
mentale Kunst (WMK) van de 
landelijke erfgoedvereniging 
Bond Heemschut, de betrokken 
projectontwikkelaar Dreef Be-
heer, Foekens Sloopcombina-
tie, de gemeente Velsen, de er-
ven van de kunstenaar en een 
betrokkene vanuit de wijk kan 
dit kunstwerk worden gered. Tij-
dens de sloop wordt het in delen 

afgenomen. Een nieuwe bestem-
ming voor het kunstwerk is nog 
niet gevonden. 
De WMK ontvangt graag op kor-
te termijn reacties van belang-
stellenden in de gemeente Vel-
sen die een goede plek of be-
stemming voor dit werk weten. 
Het kan bijvoorbeeld opgeno-
men worden in of herplaatst wor-
den tegen de plint van een wo-
ningbouwcomplex of bedrijfsge-
bouw, binnen in een openbaar 
gebouw geplaatst worden of ge-
bruikt worden als (afscheidings)
wand in de openbare ruimte. 
Voor ideeën inzake herplaatsing 
van dit kunstwerk kan contact 
worden opgenomen met Nor-
man Vervat (vervat2000@yahoo.
com/06-19816319). (foto: aange-
leverd)

Santpoort - Dankzij de inzet van velen blijft een groot kunstwerk 
aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid voor de toe-
komst behouden. Het kunstwerk is onderdeel van het bouwblok 
van de vroegere DekaMarkt. De bebouwing wordt in de komende 
weken gesloopt. Bij de sloop zal het kunstwerk zorgvuldig wor-
den gedemonteerd.
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a matinee 
in De Boemel
Santpoort - Op zondag 6 okto-
ber zal in brasserie De Boemel 
aan de Willem de Zwijgerlaan 
61 het eerste jazzmatinee van 
dit seizoen plaatsvonden. 
Tussen 15.30 en 18.30 uur zal 
het trio van pianist Hans Keune 
met bassist Onno de Jong en 
drummer/vocalist Joop Kooger 
optreden. Het wordt een revival 
van het wereldberoemde Ben-
ny Goodman Kwartet, het trio 
wordt voor deze gelegenheid 
uitgebreid met klarinettist Ber-
nard Berkhout en vibrafonist 
Jacco Griekspoor. Het jazzmati-
nee is gratis toegankelijk.
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Rommelmarkt
in De Dwarsligger
IJmuiden - In buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planetenweg 
338 wordt op zaterdag 12 okto-
ber de eerste rommelmarkt van 
dit seizoen gehouden. Bezoe-
kers zijn welkom tussen 09.00 en 

13.00 uur. 
Voor het reserveren van tafels 
kan vanaf maandag 7 oktober 
worden gebeld met Gerda Broek 
(0255 522782) maar gelieve niet 
te bellen voor 09.30 uur.

Judodiploma-uitreiking 
op De Origon
IJmuiden - Voor het vijfde jaar 
achtereen is basisschool De Ori-
gon gestart met een hele maand 
judo bij ABC Kops IJmuiden. Van-
wege de goede ervaringen met 
de judolessen voor de kinderen 
werd opnieuw besloten dat judo 
een rol moest spelen in het tota-
le lespakket.
De waarden samenwerken, res-
pect en weerbaarheid, die van-

zelfsprekend uit het judo voort-
komen, worden door de school-
leiding hooggewaardeerd. De 
professionele docenten van ABC 
Kops, Jesse Thörig en Gwen Kops, 
stonden weer garant voor een 
gevarieerd beweeg- en spelaan-
bod. Op de foto de judodiploma-
uitreiking aan groep 4 van De Ori-
gon op maandagochtend door 
‘juf’ Gwen. (foto: aangeleverd)

Digisterker
in de Bibliotheek
IJmuiden - Aangifte doen bij 
de Belastingdienst. Een ver-
huizing doorgeven aan de ge-
meente. Huurtoeslag aanvra-
gen. Allemaal zaken die je 
steeds meer via internet regelt. 
Vaak is hiervoor ook een DigiD 
nodig. Dit kan lastig zijn, voor-
al als je niet zo handig bent met 
een computer en met internet. 
Daarom heeft Stichting Digis-
terker de cursus ‘Werken met 
de e-overheid’ gemaakt. Cur-
sisten leren hierin hoe ze za-
ken met de overheid via inter-
net snel en makkelijk kunnen 
regelen.

De cursist leert in de cursus stap 
voor stap om steeds meer via in-
ternet zelf te regelen. Hoe kun 
je informatie vinden bij de over-
heid? Maar ook hoe je iets kunt 
aanvragen, bijvoorbeeld een pas-
poort bij de gemeente, of zorg-
toeslag bij de Belastingdienst. 
Ook MijnOverheid en de Berich-
tenbox komen aan bod. De cur-
sus bestaat uit drie bijeenkom-

sten. Gecerti�ceerde docenten 
leggen de verschillende onder-
werpen uit en begeleiden de cur-
sisten.

Vanaf 3 oktober start de cursus 
Digisterker in de Bibliotheek van 
IJmuiden. De cursus is gratis, wel 
wordt aangeraden het cursus-
boek aan te scha�en om thuis 
mee aan de slag te gaan. Inschrij-
ven kan via de website www.bi-
bliotheekvelsen.nl of via de balie 
van de bibliotheek. (afbeelding: 
aangeleverd)

Manege Kennemergaarde
FNRS-dressuurwedstrijd 
voor senioren
Santpoort - Wat was het een 
heerlijke zaterdagavond tij-
dens de FNRS-dressuurwed-
strijd voor senioren! Windstil en 
een prima temperatuur, zodat 
de ruiters de paarden konden 
inrijden in de buitenbaan. Ver-
volgens gingen de combinaties 
in de binnenbaan hun proef rij-
den voor de jury. Deze avonden 
zijn natuurlijk spannend, maar 
vooral ook heel gezellig.

Tijdens een FNRS-wedstrijd 
rijd je de zogenaamde F-proe-
ven. Dit zijn dressuurproeven 
waarbij je als ruiter beoordeeld 
wordt door een jury. De juryle-
den beoordelen de proef door 
middel van het geven van cij-
fers en commentaar. Er zijn 35 
onderdelen die tijdens de proef 

beoordeeld worden en scoor je 
gemiddeld een 6 per onderdeel 
dan haal je een promotiepunt. 
Om naar een hogere rubriek 
te mogen moet de ruiter mini-
maal 3 promotiepunten per ru-
briek halen. In de rubriek F3 tot 
en met F6 werd de eerste prijs 
gewonnen door Martine Roo-
mer op Destiny met maar liefst 
228 punten, tweede werd Ma-
riska Kloezen op Vivaldi met 
226 punten en derde Tineke 
Hooijer op Flair met 217 pun-
ten.
In de rubriek F7 tot en met F16 
ging de eerste prijs naar Anja 
Vogel op Flair met 220 punten, 
Tweede werd Selma Weller op 
Sinclair met 218 punten en der-
de Martine van Hooff op Desti-
ny met 214 punten.

Anja Vogel, Mariska Kloezen, Selma Weller, Tineke Hooijer, Martine van 
Hoo� en Martine Roomer. (foto: Julia Kievits)

Gemeente beantwoordt 
e-mail op tijd
Velsen - De snelheid waarmee 
de gemeente e-mails beant-
woordt, is in orde. Dat conclu-
deert Wij Verdienen Beter, de 
organisatie die voor het vijf-
de jaar op rij onderzoek deed 
naar de bereikbaarheid van ge-
meenten per e-mail. Velsen be-
hoort tot de overgrote meer-
derheid van gemeenten die 
een eenvoudige, per e-mail ge-
stelde vraag binnen twee da-
gen afhandelt.

Vorig jaar voldeed slechts 62% 
van alle Nederlandse gemeen-
ten aan de e-mailgedragslijn voor 
overheden door binnen twee da-
gen te antwoorden, dit jaar was 
dat met 86% een stuk beter. Al-
le 355 gemeenten kregen per e-
mail (of indien niet beschikbaar 
via een webformulier) een een-
voudige vraag voorgelegd. Bij 
38 gemeenten moest de vraag 
na vier weken herhaald worden 
omdat nog geen antwoord was 
ontvangen. Van zeven gemeen-
ten werd in het geheel geen ant-
woord ontvangen op de eerste of 
de tweede e-mail. Velsen scoort 

dus dit jaar goed, vorig jaar kwam 
de gemeente niet vlekkeloos 
door de test. De gemeenten wer-
den voor het onderzoek van dit 
jaar benaderd door mystery-bur-
ger Kaya van den Eijnden. Er zijn 
zowel veel mannen als vrouwen 
die Kaya als voornaam hebben. 
164 gemeenten (36 procent) doet 
een gokje of Kaya een man of een 
vrouw is in plaats van een gen-
derneutrale aanhef te gebruiken 
in hun antwoord. Ook een gro-
te stad als de gemeente Utrecht 
gebruikt geen passende neutra-
le aanhef, zo blijkt uit het onder-
zoek. (foto: aangeleverd)

Geschenkenveiling 
rond Engelmunduskerk

Driehuis - De geschenkenvei-
ling rondom de Engelmundus-
kerk trekt jaarlijks honderden be-
zoekers. Op zaterdag 5 oktober 
kunnen belangstellenden weer 
over de markt struinen en unie-
ke tweedehands spullen, boe-
ken, curiosa, of zilverwerk vinden. 
Koop alvast bloembollen voor het 
voorjaar of ga even langs bij de 
kraam met de prachtige bloem-
stukken. Ook het jubileumbier en 
de dorpsvlag zijn dan te koop. 
De markt start om 09.00 uur. 
Wees er op tijd bij, want de mooi-
ste spullen zijn het eerste weg. 
De warme oliebollen van Harm 
en het vers gezette kopje ko�e 
staan natuurlijk weer voor de be-

zoekers klaar. Ook kunnen loten 
worden gekocht voor prachtige 
prijzen. 
Om 10.45 treedt gezelligheids-
koor De Delta Singers uit IJmui-
den op. Onder de bezielende lei-
ding van veilingmeester John 
Vink begint om 12.00 uur de vei-
ling, dat wordt een prachtig eve-
nement. Geschonken goederen 
van winkeliers uit Driehuis, IJmui-
den, Santpoort en Velserbroek 
worden per opbod verkocht. De 
opbrengsten vormen een onmis-
bare bijdrage voor het noodzake-
lijk onderhoud van de kerk. Meer 
dan dertig vrijwilligers zullen de-
ze dag tot een succes maken. (fo-
to: aangeleverd)

52e Jaarmarkt Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Op zaterdag 28 
september vindt rond de En-
gelmunduskerk aan het Kerk-
plein 1 voor de 52e keer de 
Jaarmarkt Oud-Velsen plaats. 
De organisatie is erin geslaagd 
om weer een verrassende di-
versiteit aan marktkramen neer 
te zetten. Ook de Velser Ge-
meenschap is weer van de par-
tij met vele optredens! 
Direct buiten de kerk zal het 
vrolijk rumoer te horen zijn van 
het Rad van Avontuur en de be-
zoekers kunnen onder meer 
broodjes worst of haring, taart 
en cake, boeken en curiosa op 
de kraampjes vinden. De op-

brengst van deze ‘kerkkramen’ 
komt ten goede aan het kerk-
gebouw. Binnen in de kerk is 
een plek om een kaarsje aan te 
steken. In de ochtend is er live-
muziek van het Maanenburg-
kwintet. 
De oudste delen van de Engel-
munduskerk gaan terug tot de 
13e eeuw. Enkele jaren geleden 
is de kerk grondig gerestau-
reerd. Toch blijft er altijd geld 
nodig om het gebouw in goede 
staat te behouden voor de ko-
mende generaties Velsenaren. 
De jaarmarkt wordt om 10.00 
uur officieel geopend en duurt 
tot 16.00 uur.

Marcel Worms speelt Bach
Santpoort - Op vrijdag 27 sep-
tember zal pianist Marcel Worms 
om 20.00 uur in ’t Mosterzaad-
je de complete uitvoering van 
het Wohltemperierte Klavier van 
Bach uitvoeren. Het concert om-
vat vierentwintig preludes en fu-
ga’s uit het eerste boek. Een zeld-
zame gebeurtenis. Voor aanvang 
houdt hij om 19.00 uur voor de 
liefhebbers een inleiding van een 
half uur. Daarin put hij uit het re-
cente boek ‘Het welgetemperd 

gemoed’  van �losoof Jos Kessels. 
Voor Marcel Worms is deze cyclus 
van Bachs niet alleen een muzi-
kaal meesterwerk maar tevens 
een spiegel van de ziel. ’t Mos-
terdzaadje is gevestigd aan de 
Kerkweg 29 te Santpoort-Noord. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. De toegang is vrij, 
maar een bijdrage in de onkosten 
is wenselijk. Kijk op www.mos-
terdzaadje.nl voor meer informa-
tie. (foto: aangeleverd)
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Expositie ‘Zo blauw’ in 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - In de loodsenzaal 
van het Zee- en Havenmuseum 
is vanaf 28 september de (ver-
koop)expositie ‘Zo blauw’  van 
Hans van der Wiele te bezichti-
gen. Acht schilderijen, waar de 
kleur blauw van afspat, tonen 
maritieme beelden zoals zee, 
kust, of schepen.

Hans twijfelde als jonge man tus-
sen een carrière in de kunsten en 
een varend bestaan. Het werd 
aanvankelijk het laatste. Na de 
Hogere Zeevaartschool in Am-
sterdam voer hij ruim acht jaar 
als stuurman op de koopvaardij 
en als reserveo�cier in de mari-
ne. Zijn eerste reis maakte hij als 
stuurmansleerling op een schip 
van Bureau Wijsmuller. Na de no-
dige omzwervingen is Hans in de 
architectuur terecht gekomen, hij 
volgde opleidingen aan het Insti-
tuut voor Architectuur in Utrecht. 
Zijn afstudeerproject aan de Aca-
demie voor Bouwkunst in Arn-
hem wijdde hij aan het ontwerp 
van een Zeevaartschool op het 
Forteiland in IJmuiden. Later spe-
cialiseerde Hans zich in de res-
tauratie-architectuur. Hij was on-

der meer bijna tien jaar lang als 
restauratie-architect betrokken 
bij de restauratie van diverse ge-
bouwdelen van Teylers Museum 
in Haarlem. Door drukke werk-
zaamheden kwam hij weinig aan 
schilderen toe. Dat veranderde in 
2016; inmiddels is hij gepensio-
neerd en wijdt zich 100% aan het 
schilderen. Het werk dat in de-
ze expositie wordt getoond staat 
op één of andere manier in rela-
tie tot zee, kust en schepen. Hans 
heeft een eigen benadering van 
deze onderwerpen en er is zeker 
geen sprake van traditionele ha-
vengezichten of scheepsportret-
ten. In ieder schilderij is wel een 
verborgen boodschap of vraag te 
vinden. De (verkoop)expositie is 
te zien tot en met zondag 1 maart 
2020. 
Het Zee- en Havenmuseum, ge-
vestigd aan de Havenkade 55, 
is regulier geopend op zater-
dag, zondag en woensdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. In de 
schoolvakanties alle middagen 
geopend, behalve maandagmid-
dag. Kijk op www.zeehavenmu-
seum.nl voor uitgebreide infor-
matie. (foto: aangeleverd)
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Hondenfamilie beleeft reünie op strand

Tot vier jaar geleden moest de 
Velserbroekse Martine Hout-
huyzen niets van honden heb-
ben, ze was er zelfs doodsbang 
voor. Ruim twintig jaar lang gaf 
ze daarom geen gehoor aan de 
wens van haar man om een hond 
te nemen.
In 2015 kwam dat verzoek op-
nieuw, ditmaal ook ondersteund 
door haar kinderen. Uiteindelijk 
stelde ze haar man voor: ,,Als jij je 
slangen weg doet, zal ik gaan na-
denken over hond.’’ Het werd uit-
eindelijk de blonde labradoodle, 
het gezin kocht de hond in Zuid-
Limburg. ,,Eerlijk gezegd had ik 
toen nog steeds niets met hon-
den, zelfs niet met pups’’, ver-

telt Martine. De eerste nachten 
brachten zij en haar man beur-
telings bij de pup door, om het 
dier goed te kunnen laten wen-
nen. Volgens de boekjes moest 
de pup in een bench, maar ze was 
zo aan het piepen dat Martine be-
sloot de kooi te openen. ,,Ik heb 
haar eruit gehaald, keek haar aan 
en zei ‘ Jij hoeft van mij niet in die 
kooi’. Dat was het moment dat ze 
bij me kwam liggen en ik spon-
taan zoveel liefde voelde haar. Ik 
was helemaal om!’’

Een heel traject van puppytrai-
ning, pubercursus, gehoorzaam-
heidstraining, sport en spel, dog-
dance en speuren volgde. ,,Mijn 

hele leven draaide sindsdien om 
Saar.’’ Omdat ze zelf graag een 
tweede hond wilde en meerdere 
mensen in de kennissenkring ook 
graag zo’n hond wilden, besloot 
de familie om Saar een nestje te 
laten krijgen. Inmiddels is in het 
afgelopen voorjaar ook het twee-
de nestje geboren en dus werd 
het tijd voor een echte familiere-
unie. Zondagmiddag om 13.00 
uur kwamen alle pups bijeen op 
het strand. Vanuit heel Nederland 
en zelfs vanuit België reisden de 
honden naar deze locatie. Het 
werd een geweldige ontmoeting 
bij fantastisch mooi weer. Martine 
heeft inmiddels de smaak goed 
te pakken. Ze heeft een strip-
boek over haar honden gemaakt 
en houdt op internet een blog bij. 
Eind deze maand start ze boven-
dien met een webshop, waarin ze 
zelfgemaakte hondenhalsban-
den en alles voor de vachtverzor-
ging van de labradoodle gaat ver-
kopen. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Een bijzondere familiereünie, afgelopen zondag op 
het strand bij IJmuiden. Alle nakomelingen van labradoodle Saar 
ontmoetten elkaar daar, uiteraard samen met hun baasjes. Ook 
de dekreu van het tweede nestje en zijn moeder waren erbij, 
evenals een labradoodle die geen familie is, maar van dezelfde 
eigenaar als een hond uit het tweede nest. Tezamen met Saar zelf 
bracht dat het totaal op twintig honden.

Kern met Pit laat buurtprojecten 
groeien en bloeien
Regio - Van moestuinen en 
dorpsfeesten tot aan wijkplei-
nen en theatervoorstellingen; 
Kern met Pit ondersteunt men-
sen met dromen voor hun buurt 
met gratis kennis, advies en een 
groot netwerk. Is het idee bin-
nen een jaar uitgevoerd? Dan 
krijgen de buurtbewoners dui-
zend euro voor hun initiatief 
én maken ze kans op de Gou-
den Pit ter waarde van driedui-
zend euro. De inschrijving voor 
Kern met Pit 2020 is inmiddels 
geopend.

Sinds de start van Kern met Pit, 42 
jaar geleden, zijn al ruim vijfdui-
zend lokale buurtprojecten ge-
start, opgebloeid en verankerd in 
de maatschappij. Door deel te ne-
men kunnen bewonersgroepen 
de kennis en het landelijke net-
werk inzetten van de KNHM-foun-
dation. Ze krijgen gratis ‘gereed-
schap’ om aan de slag te gaan. 
Een eigen adviseur bijvoorbeeld, 

interessante workshops, de mo-
gelijkheid om het (online) net-
werk uit te breiden of de exper-
tise van ingenieursbureau Arca-
dis. Dat zorgt vaak voor een enor-
me boost: door mee te doen met 
Kern met Pit is er iemand die kan 
adviseren bij een plan van aanpak 
of een bouwtekening kan maken. 
Kern met Pit stimuleert de be-
trokkenheid van burgers door ze 
te voorzien van informatie, prak-
tische workshops en de bege-
leiding van vrijwillige adviseurs. 
Zo krijgen dromen steeds meer 
vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk.

Kern met Pit Noord-Holland
Door het hele land worden ve-
le mooie projecten opgestart die 
een boost geven aan de leefom-
geving. In onze provincie kwa-
men vorig jaar de vrienden van 
Hertenkamp Waarland in actie. 
Na dertig jaar intensief gebruik 
van het dierenpark was het tijd 

voor een nieuw winterverblijf 
voor de herten, nandoes, alpa-
ca’s, eenden en vogels. Het is een 
prachtig winterverblijf geworden 
en de dieren genieten ervan. De 
inwoners van Waarland reageren 
positief en zijn trots op het her-
tenkamp in hun dorp. Een gewel-
dig initiatief en daarom de trofee-
winnaar van Kern met Pit Noord-
Holland 2018.

Meedoen 
Iedereen die een goed idee heeft 
en vindt dat zijn buurt wel wat pit 
kan gebruiken, kan nu in actie ko-
men. Het aanmelden van projec-
ten via www.kernmetpit.nl kan tot 
en met 31 oktober 2019. De ver-
wachting is dat meer dan twee-
honderd initiatieven zich gaan in-
schrijven. De deelnemers zijn ver-
spreid over heel Nederland. Van 
dorp tot stad, van krimpgemeen-
te tot de Randstad: Kern met Pit 
is er voor iedereen met een goed 
idee voor zijn buurt.

Koffieconcert Velser Gemeenschap
Velserbroek - De tweede helft 
van het culturele seizoen van 
De Velser Gemeenschap wordt 
afgetrapt door a capella quin-
tet Brothers-4-Tune en de 
vierkoppige accordeonband  
RATS. Dit concert vindt plaats 
op zondag 29 september om 
12.00 uur in Het Kruispunt, 
de kerk in Velserbroek. De en-
tree is zoals gewoonlijk gratis 
en na a�oop vindt een collec-
te plaats.

Brothers-4-Tune
De Brothers-4-Tune bestaan al 
29 jaar en dat is voor zo’n kleine 
groep best bijzonder. Op 20 de-
cember 1990 kwamen de Bro-
thers voor het eerst bij elkaar. 
Toen hadden ze nog geen naam, 
maar het idee dat het een klei-
ne, kwalitatief goede a capel-
la groep moest worden bestond 
toen al. Niet dat de heren geen 
instrumenten konden bespelen, 
want een aantal van hen kan dat 
namelijk best goed, maar je kunt 
volgens de leden veel meer ge-
voel in zang leggen dan in een 
instrument. Externe coaches zor-
gen ervoor dat de groep nog 
steeds een beetje groeit qua ni-
veau. Bij iedere coach wordt 
weer wat anders geleerd en dat 
heeft ertoe geleid dat de Bro-
thers in 2009 het landelijke A Ca-
pella Top Festival wonnen en re-
gelmatig (publieks)prijzen win-
nen. In mei 2019 werd nog de 
publieksprijs tijdens het BALK-
festival West gewonnen en te-

vens zijn de Brothers regerend 
Belgisch kampioen. Uit alle ju-
ry-rapporten blijkt dat de uit-
straling en het repertoire van 
de groep het motto ‘A capella is 
fun’ volledig dekt. Via de website 
www.brothers4tune.com en Fa-
cebook zijn de verrichtingen van 
de Brothers te volgen.

RATS Accordeonband
Deze zeer enthousiaste vier-
mansband bestaat uit drie ac-
cordeonisten en een zangeres, 
onder leiding van Aaf Dekker. 
De band is opgericht op 1 okto-
ber 2016 en brengt muziek van 
toen en nu, populaire muziek , 
luisterliedjes en muziek met een 
lach en een traan. Omdat dit een 
kleine groep is, past een optre-
den prima in huiskamers,  maar 

ook grotere locaties worden 
niet geschuwd. Tijdens het kof-
�econcert zal de groep onder 
meer nummers van Annie M.G. 
Schmidt, Karin Kent, Jan Smit, 
Lenny Kuhr en Johnny Lion ten 
gehore brengen.

De andere ko�econcerten vin-
den plaats op 6 oktober (Felison 
Brass en VelserAmusementsOr-
kest in De Stek in Velsen-Noord), 
13 oktober (Soli Harmonie Orkest 
en Musicalvereniging Unidos in 
het Solicentrum in Santpoort), 3 
november (Soli Bigband en Big-
band SeaBreeze (IJH) in het Soli-
centrum in Santpoort) en 17 no-
vember (KennemerHarmonie-
Orkest ‘Oud Goud’  en Popkoor 
MultiVocaal in het Kruispunt in 
Velserbroek).

De Brothers-4-Tune: Ed de Bruijn, Kees Giesbergen, Herman Klut, Peter Klut 
en Erik Warns. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen
Theatervoorstelling over 
Willem van Oranje in première
Velsen - Was de vader des va-
derlands een republikein? The-
ater Nomade trekt door het 
land met de nieuwe voorstel-
ling Willem van Oranje. Een 
spektakelstuk in 16e-eeuw-
se enscenering met authentie-
ke teksten, muziek en beelden 
over het ontstaan van de Ne-
derlandse natie. Vanavond is in 
de Stadsschouwburg Velsen de 
première.

Het dramatische leven van Wil-
lem van Oranje staat symbool 
voor de opstand in de Neder-
landen, de 80-jarige oorlog en 
de vorming van de Nederland-
se staat. Het theaterstuk volgt 
het leven van de ‘Vader des Va-
derlands’ vanaf de abdicatie van 
Keizer Karel V (1555) tot aan de 
moord op het Prinsenhof (1584). 
Het publiek beleeft de ketterver-
brandingen en de Beeldenstorm, 
Willem’s verblijf op Slot Dillen-
burg en de relatie met zijn vier 
vrouwen en familie. Ook de veld-
slagen bij Heiligerlee en op de 

Mookerheide zijn te zien, even-
als de inname van Brielle, het Be-
leg van Haarlem, de Victorie van 
Alkmaar, Leidens’ Ontzet en de 
declamatie van het Placcaet van 
Verlatinghe. Tenslotte maakt het 
publiek mee hoe Philips II Willem 
vogelvrij verklaart, met de moord 
op het Prinsenhof in Delft tot ge-
volg. De voorstelling is niet al-
leen een levende geschiedenis-
les, maar trekt ook opmerkelijke 
parallellen met de samenleving 
van nu.

Theater Nomade en haar artis-
tiek leider Ab Gietelink presen-
teren hun theaterwerk al 35 jaar 
in zeer diverse theatercircuits. 
Tussen 1985 en 1997 was Thea-
ter Nomade deel van het Nieuwe 
theatercircuit. Vanaf 1998 reali-
seerde Theater Nomade honder-
den historisch geënsceneerde 
theatervoorstellingen op tiental-
len monumentale locaties.  Klas-
siekers als Gijsbrecht van Aem-
stel, Hamlet, Faust, Max Havelaar 
en Dantons’ Dood werden naast 

eigen gescheven stukken met 
groot succes en mooie recensies 
opgevoerd. In 2012 kwam No-
made met de Nederlandse ver-
sie van The King’s Speech in een 
schouwburgtournee. Vanaf 2014 
volgden tournees van de �lm- en 
muziektheaterprojecten Antho-
ny Fokker en ‘14-‘18. (foto: aan-
geleverd)

Tentoonstelling over
wederopbouw van Velsen
IJmuiden - Met ingang van zater-
dag 28 september is in het Zee- 
en Havenmuseum de tentoon-
stelling ‘Wederopbouw Velsen’ te 
bezichtigen. Deze reizende ten-
toonstelling, eerder dit jaar te zien 
geweest in de bibliotheek Vel-
sen, werd samengesteld door het 
ABC Architectuurcentrum Haar-
lem en is door het museum aan-
gevuld met beelden uit IJmuiden, 
met name van de meest bespro-
ken straat in IJmuiden: ‘De Lange 
Nieuw’.

‘Wederopbouw Velsen’ sluit naad-
loos aan op de vorige tentoon-
stelling ‘Festung IJmuiden’. Na de 
Tweede Wereldoorlog lag Velsen, 
en vooral IJmuiden, zwaar be-
schadigd in puin. Toch wilden be-
woners graag zo snel mogelijk te-
rugkeren naar hun vertrouwde 
plek. De wederopbouw moest dus 
voortvarend van de grond komen. 

Stedenbouwer en architect W.M. 
Dudok werd de man die dit moest 
realiseren. Zijn visie, plannen en 
wat daarvan terecht is gekomen 
worden in deze tentoonstelling 
met beelden weergegeven. De 
Lange Nieuwstraat, een ontwerp 
van Dudok, wordt door velen be-
schouwd als een saaie en lelijke 
doorgangsweg. De ‘schoonheid’ 
van de Lange Nieuwstraat wordt 
meestal niet gezien. Wat zijn dan 
toch de bijzondere elementen die 
door Dudok zijn aangebracht?

Het stadhuis, één van de be-
kendste ontwerpen van Dudok, 
kwam gereed in 1965. Het plein 
waar het stadhuis aan ligt, Plein 
1945, is echter nooit de gezellige 
plek van samenkomst geworden 
die hij voor ogen had. Ook wor-
den beelden getoond van de we-
deropbouw van de kernen Sant-
poort, Driehuis en Velsen-Noord, 

waar andere architecten en ste-
denbouwkundigen werden in-
gezet. Heden ten dage vaak nog 
beeldbepalend. Deze tentoon-
stelling is een aanrader voor iede-
re Velsenaar, maar zeker ook voor 
liefhebbers van stedenbouw. In 
november wordt in het museum 
over de wederopbouw in Velsen 
en de ‘Schoonheid van de Lange 
Nieuw’ een lezing/discussie zon-
dagmiddag georganiseerd. Meer 
informatie hierover volgt binnen-
kort. De tentoonstelling is te zien 
tot en met zondag 5 januari 2020.

Het museum, gevestigd aan de 
Havenkade 55, is regulier ge-
opend op zaterdag, zondag en 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. In de schoolvakanties 
alle middagen geopend, behalve 
maandagmiddag. Kijk op www.
zeehavenmuseum.nl voor meer 
informatie. (foto: aangeleverd)
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26 SEPTEMBER

Theatervoorstelling Willem van 
Oranje (première) door Thea-
ter Nomade om 20.30 uur in de 
Stadsschouwburg Velsen aan de 
Groeneweg 71 te IJmuiden. Info 
via  www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. (foto: aangeleverd)

27 SEPTEMBER
Pieter Vermeulen Museum aan 
de Driehuizerkerkweg 34d te 
Driehuis. Tentoonstelling ‘De Ma-
gische Vogeltuin’ voor iedereen 
vanaf 4 jaar van 13.00 tot 17.00 
uur.

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

Vertoning van de speel�lm The 
Wife om 14.00 uur bij vereniging 
Santpoorts Belang in ’t Bredero-
de Huys aan de Bloemendaalse-
straatweg 201 te Santpoort-Zuid. 
Toegang gratis, info via www.
santpoortsbelang.nl.

Repair Café van 14.30 tot 16.30 
uur in wijkcentrum De Hofstede 
aan de Aletta Jacobsstraat 227 
te Velserbroek. Samen met er-
varen vrijwilligers kleding, meu-
bels, elektrische apparaten, �et-
sen of speelgoed repareren. Info 
via www.repaircafe.org/locatie/
repair-cafe-velserbroek.

Opruimactie op de pieren, geor-
ganiseert door Sportvisserij Mid-
West Nederland i.s.m. Sportvis-
serij Nerderland. De opruimactie 
start om 18.00 uur bij slagboom 
aan het begin van de Zuidpier. 
(foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Orgelconcert met Dirk Out in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Das Wohltemperiertes Klavier (II) 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk. (foto: aange-
leverd)

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

Via Berlin, Orkater en het Ragazze 
Quartet met Lost Tango in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. Tangosalon 
na a�oop. (foto: Michiel Voet)

Driving Miss Daisy, prachtig dra-
ma over trots en vriendschap in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Mark Enge-
len)

Cabaretiëre Kiki Schippers in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Jaap Reedijk)

28 SEPTEMBER
Jaarmarkt in en rond de Engel-
munduskerk aan het Kerkplein 1 
te Velsen-Zuid van 10.00 tot 16.00 
uur met zeventig marktkramen, 
kindervrijmarkt, rad van avontuur 
en diverse optredens. 

Open dag bij Zeekadetkorps 
IJmond op korpsschip Zaandam 
van 10.30 tot 15.00 uur aan de 
Loswal (Steigerweg) te IJmuiden. 
Toegang gratis. Info via www.zk-
kijmond.nl.

PvdA Noord-Holland organiseert  
de Roel de Witlezing in de Doe-
lenzaal, Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 Haarlem. 

▲

Aanvang 10.30 uur, inloop 10.00 
uur. Aanmelden gewenst via ka-
gies@noord-holland.nl

Markt Thuis in de Toekomst. Meer 
dan 35 organisaties geven infor-
matie over: wonen, welzijn, zorg, 
ontspanning, WMO en Veiligheid. 
Gemeentehuis, ingang Plein 1945 
in IJmuiden. Van 11.00 tot 16.00 
uur.

Landelijke G-Honkbaldag op 
Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord. Aanvang 11.00 uur. Zie 
ook www.rooswijk.nl

Burendag in speeltuin Zeewijk 
Natuurlijk. Toegang en een kopje 
ko�e gratis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 

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

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

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

The Stones vs The Beatles Battle, 
dé muziekvete aller tijden live in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (beeld: aangele-
verd)

Comedydiva Soundos El Ahma-
di in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Scala 
Photography)

29 SEPTEMBER
Ko�erbakmarkt is geannuleerd 
in verband met de slechte weers-
verwachtin
 
Optreden Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden tijdens de eucharistie-
viering om 10.00 uur in de Engel-
munduskerk aan de Wilhelmina-
kade 119 te IJmuiden. Toegang 
gratis.

MOOOISTE Landschapsfesti-
val op Buitenplaats Leyduin van 
10.00 tot 17.00 uur. De ingang en 
parkeerplaast is te vinden aan de 
Woestduinweg 4 in Vogelenzang. 
Zie ook www.moooiste.nl (foto: 
Christa Warmerdam)

OPEN ASIELDAG
Zondag 29 september, Kerbert Dierentehuis 
van 12:00 tot 16:00 uur

Adres: Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8, IJmuiden
Telefoon: 088 - 811 3450.  Kijk voor meer informatie op: 
 www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/kerbert-dierentehuis

Op deze dag is er van alles te beleven:  
voor de kinderen is er een springkussen en 
we hebben kraampjes met allerlei leuke 
spullen. Ook organiseren we een loterij.  
Alle opbrengsten zijn vanzelfsprekend voor de 
dieren in de opvang. En natuurlijk zetten we de 
deuren van ons dierentehuis wijd open zodat 
je op veel afdelingen een kijkje achter de 
schermen kunt nemen.
Kortom een leuke, gezellige dag die je niet 
mag missen, de dieren en wij kijken er naar uit!

Open dag van 12.00 tot 16.000 
uur in het Kerbert Dierente-
huis aan de Heerenduinweg 8 te 
IJmuiden met rondleiding, de-
monstraties, kraampjes en een 
loterij. Toegang gratis, info via 
www.dierenbescherming.nl/die-
renasiel/kerbert-dierentehuis. 
(foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum aan 
de Driehuizerkerkweg 34d te 
Driehuis. Tentoonstelling ‘De Ma-
gische Vogeltuin’ voor iedereen 
vanaf 4 jaar van 13.00 tot 17.00 
uur.

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

Viering 20 jaar Slice Loeters per-
soonlijke uitvaartzorg van 13.30 
tot 16.00 uur in de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord. Naast life ge-
zongen troostliederen houdt Hel-
la van der Wijst (zij presenteert tv-
programma’s als De Wandeling, Ik 
mis je en Nachtzoen) een lezing 
over troost. (foto: aangeleverd)

Open dag van de tiny houses aan 
het Kennemermeer 27 te IJmui-
den van 14.00 tot 17.00 uur. De 
huisjes zijn van binnen en bui-
ten te bekijken. Aanmelden via 
http://opendag-basecamp-ijmui-
den.eventbrite.nl. (foto: aangele-
verd)

Cello (Elisabeth Schijns) & piano 
(Marte Gerritsma) in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. (foto: aangeleverd)

The Rebellies world tour - Kenne-
merrock. Café Bartje, Hoofdstraat 
Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 
uur.

Vrouwenavond om 19.00 uur bij 
Baptistengemeente IJmuiden 
aan de Eemstraat 30 te IJmuiden. 
Carolyn Ros uit Amsterdam ver-
telt haar levensverhaal. Het the-
ma van de avond is omgaan met 
teleurstellingen en vertrouwen in 
God. Toegang gratis.

30 SEPTEMBER
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 

Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord. 

Themabijeenkomst ‘Handhaving’ 
in De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.

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

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen-Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl

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

Repair Café van 13.30 tot 16.00 
uur in buurtcentrum De Spil aan 
de Frans Halsstraat 29 te IJmui-
den. Samen met ervaren vrijwil-
ligers kleding, meubels, elektri-
sche apparaten, �etsen of speel-
goed repareren. Toegang gratis. 
Info via telefoonnummer 0255 
510186.

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

Lezing over honderd jaar vrou-
wenkiesrecht door Annette Kos-
ter van 20.00 tot 22.00 uur in ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201 te Sant-
poort-Zuid. Kaarten à 6,00 euro 
via www.santpoortsbelang.nl of 
aan de zaal.

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

IJmuider Zee- en Havenmuseum 

open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 Speurtoch-
ten/Escapespel. Rondleidingen 
het thema deze maand is: visse-
rijmethoden. Om 14.00 uur en 
15.30 uur.

Pieter Vermeulen Museum aan de 
Driehuizerkerkweg 34d te Drie-
huis. Tentoonstelling ‘De Magi-
sche Vogeltuin’ voor iedereen 
vanaf 4 jaar van 13.00 tot 17.00 
uur. Knutselworkshop van 13.30 
tot 15.30 uur in het Kosten 1,50 
euro bovenop de entreeprijs van 
het museum. Info via www.pie-
tervermeulenmuseum.nl.

Longpuntbijeenkomst in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. 
Van 14.30 tot 16.00 uur, inloop 
vanaf 14.15 uur in het personeels-
restaurant op de 2e etage.

3 OKTOBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt van 11.00 tot 
12.00 uur uitvaartspreekuur in de 
rouwhuiskamer, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Ieder-
een is van harte welkom.

De missie van Maria. Lezing door 
Mgr. Hendriks, opening door Vi-
caris G. Bruggink. Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur.

Cabaretier Alex Ploeg met de 
voorstelling ‘Ultimatum’ om 20.15 
uur in de Stadsschouwburg Vel-
sen aan de Groeneweg 71 te 
IJmuiden. Info via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (Foto: Die-
derick Bulstra)

IJmuiden - De ko�erbakmarkt, 
die gepland stond voor aanstaan-
de zondag op het Velserduin-
plein, gaat niet door. 
De organisatie heeft hiertoe be-

sloten in verband met de slechte 
weersverwachting voor die dag. 

Zie ook facebook.nl/ko�erbak-
markt-ijmuiden. 

Kofferbakmarkt  
gaat niet door

Reddingsbrigade in actie
IJmuiden - Afgelopen zondag 
was de Reddingsbrigade - zoals 
alle zondagen van het jaar - weer 
paraat. 
Het was mooi nazomerweer en 
rustig op de Zuidpier. Toch een 
incident, ter hoogte van marke-
ring 1400 op de pier: een vrouw 
klom vanaf het strand de pier op 
en schaafde daarbij haar scheen-
been en knie open. Na een tele-
foontje kwamen de redders de 
pier oprijden om eerste hulp te 

verlenen. Na het vakkundig be-
oordelen en desinfecteren van 
de enorme schaafwond, die be-
hoorlijk bloedde, werd deze ver-
bonden en werd het onfortuinlij-
ke echtpaar uit Zaandijk naar hun 
geparkeerde auto teruggebracht. 
Het echtpaar en omstanders 
complimenteerden het adequate 
en ook humorvolle optreden van 
de twee vrijwilligers. ,,Och, het is 
een mooie hobby!’’, zei een van 
hen. (foto: aangeleverd)
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Roel de Witlezing
Regio - De PvdA Noord-Holland or-
ganiseert op 28 september de Roel 
de Witlezing.
Roel de Wit, voormalig commis-
saris van de Koningin van Noord-
Holland en burgemeester van Alk-
maar, had als bestuurder een dui-
delijke sociaaldemocratische visie 
op ruimtelijke ordening. 
Oud-Statenlid Nico Papineau Salm: 
,,Roel de Wit was groot voorvechter 
van het behoud en de ontwikkeling 
van natuur en landschap. Mede ten 
behoeve van recreatieve mogelijk-
heden voor inwoners. Met deze le-
zing wil de PvdA de herinnering 
aan zijn verdiensten op het gebied 
van landschap, natuur en recreatie 
levend houden.”
De Roel de Witlezing wordt gege-
ven door Berno Strootman, land-
schapsarchitect,
oprichter en directeur van Stroot-

man Landschapsarchitecten en 
Rijksadviseur voor de Fysieke Leef-
omgeving. 
Thema van de lezing: ‘Handen uit 
de mouwen! Een pleidooi voor een 
daadkrachtige regionale overheid 
met de blik op de lange termijn.
De heer Arthur van Dijk, commis-
saris van de Koning in Noord-Hol-
land zal de opening van de lezing 
verrichten en de ochtend wordt af-
gesloten door Adnan Tekin, gede-
puteerde Mobiliteit, Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu, Luchtvaart/
Schiphol. Singer-songwriter Fons 
Stam zorgt voor de duurzame mu-
zikale noot.
Locatie: Doelenzaal van de Biblio-
theek Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32 Haarlem.
Aanvang: 10.30 uur (inloop 10.00 
uur). Aanmelden gewenst via ka-
gies@noord-holland.nl.

Biomarkt in de Kweektuin
Regio - Op 5 oktober tussen 10 
en 15 uur wordt op het voorter-
rein van de Haarlemmer Kweek-
tuin weer een Biomarkt gehou-
den. Men kan er terecht voor al-
lerlei biologische, glutenvrije, lo-
kale of duurzaam geproduceerde 
producten. Bijvoorbeeld groen-
te, brood, gebak, kruiden, kaas, 
worst, noten, jam, honing, wijn, 
bier, olijfolie en azijn, zero was-
te verpakkingen en waterzuive-

raars. Het is behalve voor je zater-
dagse boodschappen doen op de 
markt ook een gezellige plek om 
wat te eten en te drinken.
De BioMarkt wordt georgani-
seerd door Zelfoogsttuin Wij Te-
len Groente. Adres: Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Kleverlaan 9. 
Voor informatie: biomarkt@wijte-
lengroente.nl, www.haarlemmer-
kweektuin.nl en www.wijtelen-
groente.nl. (foto: aangeleverd)

Lezing ‘Archaeology of Faith’
Regio - Maandag 7 oktober ver-
zorgt Daimon Xanthopoulos de  
lezing ‘Archaeology of Faith’ bij 
fotogra�ecentrum ISOO in Bever-
wijk, aanvang 20.00 uur. 
Internationaal gelauwerde foto-
graaf Daimon Xanthopoulos reist 
al enkele jaren door Europa’s his-
torische landschappen op zoek 
naar de verbeelding van oude 
mythen en magie. Deze verhalen 
en oude religies zijn sterk verwe-
ven met onze natuurlandschap-
pen, onze volksfeesten en huidi-
ge religies. 
Tijdens zijn lezing ‘Archaeology of 
Faith’ toont hij zijn werkwijze en 
neemt hij ons mee in zijn fotogra-
�sche wereld vol verstilling, ver-
dieping en verwondering. Een in-

spirerende lezing over zijn bijzon-
dere kunstproject.
Daimon Xanthopoulos is op dit 
moment een van de fotografen 
die deelneemt aan de open lucht 
expositie WONDERLAND die nog 
tot eind oktober (gratis) te bezoe-
ken is in de Kasteeltuin bij Slot 
Assumburg in Heemskerk (ope-
ningstijden: elke dag van 10.00 
- 18.00 uur). In deze expositie 
laat hij u kennis maken met ver-
schillende ‘mytische’ natuurland-
schappen. 
Kaarten à 10 euro zijn vooraf te 
reserveren via lezingen@isoo.nu. 
Aan de deur zijn de kosten 11 eu-
ro. Locatie: Centrum voor Foto-
gra�e ISOO, Stationsplein 46, Be-
verwijk. (foto: aangeleverd)

The Valley of twelve Gods - Daimon Xanthopoulos

Longpuntbijeenkomst 
in Rode Kruis Ziekenhuis
Regio - Voor patiënten, partners, 
familie en/of mantelzorgers is het 
Longpunt dé plek om ervaringen 
uit te wisselen, tips op te doen 
en zorgen te delen. De volgende 
longpuntbijeenkomst in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis is op woens-
dag 2 oktober van 14.30 tot 16.00 
uur, inloop vanaf 14.15 uur in het 
personeelsrestaurant op de twee-

de etage. Volg de bewegwijze-
ring! Het onderwerp: “Communi-
catie met de zorgverleners” door 
Ron Hopman, ex-geestelijk ver-
zorger in het RKZ en Jan Kramer, 
ex-verpleegkundige in, eveneens, 
het RKZ. Voor aanmelden en / of 
informatie: tel.nr. 06 45 606 799 of 
072-533 63 95 of per e-mail: be-
verwijk@longpunt.longfonds.nl.

IVN Paddenstoelendag
Regio - Op zondag 6 oktober 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland weer haar jaarlijk-
se Paddenstoelendag op Land-
goed Elswout. Dit doen ze in sa-
menwerking met Staatsbosbe-
heer en het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Heerlijk ge-
nieten van een prachtige om-
geving terwijl jij en je (klein)
kind(eren) zicht wanen in de 
wereld van schimmels en ka-
bouterhuisjes! 
Paddenstoelen kun je het hele 
jaar door vinden. Echter zie je 
ze in de nazomer en in de herfst 
het meest. Dat heeft te maken 
met de temperatuur en de hoe-
veelheid regen. Soms komen ze 
na een regenbui heel snel te-
voorschijn. Ze schieten dan bij-
na letterlijk als paddenstoelen 
de grond uit!
Daarnaast groeien paddenstoe-
len lang niet altijd op dezelfde 
plek. Soms blijven ze jarenlang 
weg om dan opeens weer op te 
duiken. Super eigenwijze schim-

mels zijn het. Tijdens het evene-
ment van het IVN Zuid-Kenne-
merland kan je hier van alles 
over leren. De dag zal gevuld 
zijn met excursies, PowerPoint-
lezingen, puzzeltochten en veel 
informatie en activiteiten over 
paddenstoelen. 
Alle activiteiten zijn gratis. Voor 
toegang tot het landgoed en 
het parkeren van de auto hoeft 
ook niks betaald te worden. Er 
is echter wel een beperkt aan-
tal parkeerplaatsen beschik-
baar en langs de weg parkeren 
is verboden. Indien mogelijk ra-
den de organisatoren daarom 
aan om op de fiets te komen. In-
loop vanaf 10.30 uur bij Land-
goed Elswout (Elswoutslaan 
12a, Overveen). 
Meer informatie via IVN Zuid-
Kennemerland, website www.
ivn.nl/zuidkennemerland of Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land, website www.np-zuid-
kennemerland.nl en tel. 023-
5411123.

OG3NE in Stadsschouwburg
Velsen - De jonge popdiva’s van 
OG3NE veroverden met hun har-
monieuze samenzang en spon-
tane presentatie een massaal pu-
bliek én een eigen prachtige plek 
in de eredivisie van de Nederland-
se popmuziek. En daar zal OG3NE 
met haar ijzersterke live-reputa-
tie nog lang bivakkeren. Want al-
les klopt aan de act van Lisa, Amy 
en Shelly. Hun magische stemmen 
kleuren heel goed met elkaar. Het 
trio toont als Hollandse welvaren 

en durft in de zang en de presen-
tatie altijd puur en spontaan te 
zijn. En dat ruikt het publiek. Vanaf 
hun winst in The Voice en de door-
baak in ‘Beste Zangers’ stromen de 
popzalen en theaters moeiteloos 
vol. Na meer dan 100 uitverkoch-
te concerten van de Three Times a 
Lady Tour doen de popdiva’s het 
allemaal dunnetjes over met de 
nieuwe ’Sweet Harmony Tour’, vrij-
dag 4 oktober in de Stadsschouw-
burg.(foto: aangeleverd)

Vrolijk peutertheater in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In haar serie peuter- en 
kleutertheater programmeert 
de Stadsschouwburg Velsen in 
de ongedwongen ambiance van 
haar theaterfoyer minivoorstel-
lingen voor 2+ en 4+. 
In de Kinderboekenweek 2019 
haalt het theater de gloednieuwe 
voorstelling ‘Het Astronautje’ naar 
Velsen op zaterdag 5 oktober om 
14.00 uur. Een vertelvoorstelling 
die gebaseerd is op het gelijkna-
mige prentenboek van astronaut 
André Kuipers dat werd uitgeroe-
pen tot hét prentenboek uit de 
Kinderboekenweek 2019. 
Het Astronautje is geïnspireerd 

op de belevenissen van de Ne-
derlandse astronaut André Kui-
pers, die meer dan een half jaar 
in het internationale ruimtestati-
on ISS woonde en werkte. In zijn 
verhaal laat Kuipers kinderen op 
speelse wijze kennismaken met 
de ruimtevaart, het leven als as-
tronaut én met de kwetsbare pla-
neet Aarde. In Kuipers’ woorden, 
ondersteund met de illustraties 
van Natascha Stenvert, fantase-
ren kinderen zichzelf moeiteloos 
naar het heelal. 
En weer terug. Onderweg komen 
zij dan nog de nodige heelal-ge-
heimen tegen. 

Aanstormend cabaret-
talent Alex Ploeg in Velsen
Velsen - Comedytrain-lid Alex 
Ploeg werd vorig jaar in De Volks-
krant uitgeroepen tot ‘Comedyta-
lent 2018’. Een aardige opsteker 
voor Alex die als standupper al 
heel wat vlieguren maakte, maar 
zich pas écht in de picture speel-
de toen hij er in 2016 op het ca-
baretfestival Cameretten met de 
publieksprijs vandoor ging. Voor 
elk aanstormend cabarettalent 
is cruciaal hoe dan ná de nodige 
festivals het allereerste complete 
programma eruit ziet en wat dat 
doet bij het publiek. Donderdag 
3 oktober staat Alex op de plaken 
in Stadsschouwburg Velsen.
De lat lag dus hoog toen Alex 
in De Kleine Komedie vorig na-
jaar die eerste solo, getiteld ‘Ulti-
matum’, ten doop hield. Maar hij 
maakte het waar. Met vier sterren 
in De Volkskrant, Trouw en NRC 
Handelsblad toonde hij zich geen 
eendagsvlieg, maar een veelbelo-
vend talent. Als klap op de vuur-
pijl werd Alex met zijn eerste solo 
ook nog eens genomineerd voor 
de Neerlands Hoop, de talenten-
prijs voor de cabaretier met het 
grootste toekomstperspectief. 
In ’Ultimatum’ richt Alex als een 
originele innemende verteller, 
met grappen en anekdotes, de 

schijnwerper op zijn eigen leven. 
Dat van de antiheld, die nooit een 
opleiding afmaakte en niet vol-
doet aan het ideaal van de ech-
te stoere man. Ongewild is hij al 
weer een tijdje vrijgezel en moet 
hij heel wat hachelijke situaties 
zien te doorstaan. En daar doet 
hij dus met veel humor verslag 
van. Op een manier die volgens 
de kenners doet denken aan Wim 
Helsen en Ronald Goedemondt.  
En dat is veelbelovend! (foto: Die-
derick Bulstra)

Met humoristische zangshow
Operadiva Francis van 
Broekhuizen in Velsen
Velsen - Francis van Broekhui-
zen behoort op dit moment tot 
de bekendste operazangeressen 
van Nederland. Een roem die zij 
in de allereerste plaats verwierf 
met haar glansrollen bij Opera 
Zuid en de Nationale Reispope-
ra en die daarna nog eens werd 
versterkt dankzij opvallende op-
tredens in het populaire  tv-pro-
gramma Maestro. In de regio Ken-
nemerland én in Velsen verwierf 
Francis van Broekhuizen extra be-
kendheid dankzij een aantal suc-
cesvollende hoofdrollen in grote 
lokale operaproducties. Zondag 
6 oktober geeft ze om 15.00 uur 
een concert in de Velsense stads-
schouwburg.
Met haar fraaie stem en vooral 
met haar opvallende podiumper-

soonlijkheid is Francis een bijzon-
der fenomeen. Zij is een zangeres 
met een boodschap en die is dat 
zij haar publiek graag óók deelge-
noot maakt van waaróm bepaal-
de muziek haar zo raakt en wel-
ke rol die in haar gewone leven 
speelt. Haar tekst en uitleg giet 
zij in droogkomische, zeer verma-
kelijke anekdotes die haar con-
cert meteen ook een vleug geven 
van een theatercollege en caba-
retvoorstelling. Maar hoofdmoot 
blijft natuurlijk de fraaie zang. En 
de levensles die Francis graag aan 
haar publiek meegeeft is dat je bij 
hindernissen en moeilijke perio-
des in je leven aan één ding moet 
denken: bij twijfel hard zingen.  
Tijdens haar recital wordt Francis 
begeleid door pianist Gregor Bak. 

Regio - Op zondag 29 septem-
ber houdt Tjeu van den Berk een 
lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal, met als thema: 
De kracht van de verbeelding.
In onze westerse cultuur werd 
de verbeelding eeuwenlang aan 
de dichters overgelaten en stond 
zich-iets-verbeelden gelijk aan 
zich-iets-inbeelden. Eeuwenlang 
volgen de o�ciële instanties een 
spoor waarin er maar twee bron-
nen van kennis zijn die bestaans-
recht hebben: de zintuiglijke en 
de conceptuele. Steeds weer zijn 
er echter ook stromingen ge-
weest die gewezen hebben op de 
lege plek daartussenin, een plek 
waar de verbeelding thuis hoort!
Het verbeeldend bewustzijn, ook 
wel symbolisch bewustzijn ge-
noemd, dient centraal te staan 
in religie, kunst en opvoeding. 

Geestelijk volwassen worden ge-
beurt bij de gratie van symbo-
len, bij de gratie van een verbeel-
de werkelijkheid, en heeft in we-
zen niets van doen met dogma-
tische leerstelligheid. We moe-
ten weer een pleidooi houden 
voor het verbeeldend bewustzijn 
waarin een mens speelt, zich illu-
sies vormt, droomt en gevoelig is 
voor het paradoxale karakter van 
het leven.
De verbeelding is een van onze 
wonderbaarlijkste vermogens. Zij 
staat aan de basis van ieder goed 
idee en iedere scheppende daad. 
Daarin verleggen we de grenzen 
van wat als reëel en feitelijk ge-
zien wordt. Vanuit een symbo-
lisch bewustzijn worden we niet 
verstandig maar visionair oplet-
tend.  
De lezing begint om 10.30 uur.

Lezing in De Kapel

Middeleeuwse ballades 
van deze streek
Regio - Jan Schrama bewerkte 
een serie riddergedichten van de 
19e-eeuwse dichter Willem Hof-
dijk, zette ze op muziek (drie cd’s) 
en liet ze uitvoeren door zijn muzi-
kale vrienden Jan van Til, Lida Rijs, 
Diddy van der Wiel, Wim Duin en 
de groep Falserik (Henk en Emmy 
Suurling). Bron voor de trilogie is 
de bundel ‘Kennemerland balladen’ 
uit 1850 van de door hem bewon-
derde dichter Willem Hofdijk, die 
naar zijn mening herontdekt moet 
worden. De gedichten van Hof-
dijk gaan over de geschiedenis van 
Kennemerland met historische �-

guren, kastelen en gebeurtenissen, 
waarbij altijd een kern van waar-
heid aanwezig is maar fantasie een 
belangrijke rol speelt. De gedich-
ten bevatten vaak vele coupletten, 
geschreven in mooie taal. Schra-
ma heeft ze ingekort tot een leng-
te die gebruikelijk is voor liedjes op 
een cd. Hij hoopt dat het oeuvre 
van de ballades in Nederland �ink 
wordt uitgebreid en een eeuwig-
heidswaarde zal blijken te hebben. 
De ballades van Noord-, Midden en 
Zuid-Kennemerland zijn op www.
kennemerdelta.nl gratis te beluiste-
ren en te downloaden. 
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Opgeven kan vanaf heden
Vijfde Gitaarfestival op 20 oktober
Regio - Op zondagmiddag 20 
oktober vindt het vijfde Gitaar-
festival IJmond plaats in het 
Kennemer theater, in de Gro-
te Kerk van Beverwijk en in Cul-
tureel café Camille in Beverwijk. 
Het eerste lustrum wordt dit 
jaar gevierd op vijf verschillen-
de podia waar de verschillende 
stijlen van gitaarspelen ten ge-
hore worden gebracht. Bezoe-
kers kunnen van het ene naar 
het andere podium lopen om 
jong en oud, beginnelingen en 
gevorderden gitaar te zien en 
horen spelen.

De opening vindt om 13.00 uur 

plaats in de Grote Kerk met een 
gitaarconcert dat weer speciaal 
voor het festival is gecompo-
neerd door gitaardocent Nico-
lay Totev voor vier groepen gi-
taristen met als titel “De Erfe-
nis”.
Iedereen die mee wil doen en 
5 tot 20 minuten wil optreden, 
kan zich vóór 1 oktober opge-
ven bij adriewinkelaar@hetnet.
nl. Ook gitaristen die samen 
met andere gitaristen willen op-
treden zijn van harte welkom. 
Het Gitaarfestival IJmond is een 
jaarlijks terugkerend festival 
waar een ode wordt gebracht 
aan de gitaar in al zijn verschil-

lende stijlen, rock en jazz, blues 
en folklore, klassiek en flamen-
co, populair en serieus. Ook is er 
ruimte voor singer songwriters 
met gitaar.
Omdat er géén entree wordt 
gevraagd, zamelt het Gitaar-
festival IJmond geld in voor 
een goed doel. De inzameling 
is voor de aanschaf van gitaren 
in El Salvador, een van de arm-
ste en gevaarlijkste landen van 
Midden-Amerika, waar drugs-
bendes elkaar bevechten. Met 
gitaren worden de kinderen in 
de sloppenwijken een toekomst 
geboden en muziek maken ver-
broedert.

Zeldzame platencollectie in kleinste 
museum van Haarlem
Regio - Het Kleinste museum 
van Haarlem herbergt vanaf za-
terdag 7 september een deel 
van de platencollectie van Bruno 
Truyens, eigenaar van de Haar-
lemse LP- en CD-zaak Bruno Klas-
siek. Te zien zijn unieke albums 
met vooral klassieke- en jazz mu-
ziek. De LP’s vallen op door hun 
bijzondere vormgeving en zeld-
zaamheid. 

De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling was op 7 sep-
tember om 17.15 uur. De LP’s zijn 
te zien tot en met 4 november.

De verzameling van Bruno Truy-
ens betreft vooral klassieke en 
jazz-LP’s uit de jaren ’50 en ‘60 
van de vorige eeuw. De LP-hoe-
zen werden vaak door beroem-
de kunstenaars ontworpen zoals 
Jean Cocteau en Salvador Dali. 

In het Kleinste museum toont 
Truyens voorbeelden van LP-
hoezen waarbij beeldend kun-
stenaars samenwerkten met 
klassieke muziek-ensembles zo-
als Les Six. Truyens heeft ook een 
aantal LP’s van het legendari-
sche Blue Note label in zijn col-
lectie. Deze ontwerpen van Red 
Miles, waarbij vooral de kleurige 
typogra�e en de uitsnede van de 
foto opvallen, zijn na 60 jaar nog 
steeds een standaard voor he-
dendaagse ontwerpers.

Online is prut
In de verzameling van Truyens 
speelt een nostalgisch verlangen 
naar kwaliteit een grote rol. Veel 
van zijn LP’s werden vroeger in 
zijn ouderlijk huis gedraaid. Het 
draaien van platen is voor Truy-
ens een rituele handeling waar-
bij de luisteraar, volgens hem, 
aandachtiger is dan een luiste-
raar die alleen online muziek 
tot zich neemt. Kwalitatief is het 
geluid op een LP, volgens Truy-
ens, veel beter dan muziek van 
een doorsnee online streaming-
dienst die hij betitelt als ‘prut’.

Concertpromotor
Naast de handel in LP’s en CD’s 
is Bruno Truyens ook actief als 
concertorganisator en is de pro-

grammeur van het klassieke mu-
ziekfestival Klaterklanken. In juli 
j.l. ontving hij de Henny Hogen-
bijlprijs voor zijn tomeloze inzet 
voor klassieke- en jazz muziek. 
Op 30 september a.s. is er in de 
Philharmonie Haarlem een feest-
concert ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van zijn winkel.
Het Kleinste museum van Haar-
lem presenteert 10x per jaar een 
unieke verzameling van min of 
meer bekende Haarlemmer(s). 
Het museum is onderdeel van 
Kunst centrum Haarlem en 24 
uur per dag toegankelijk vanaf 
de stoep.
Kunst centrum Haarlem is al bij-
na 50 jaar het centrum voor 
kunstuitleen in de regio Kenne-
merland. De collectie bestaat 
uit meer dan 6000 kunstwerken. 
Het kunstcentrum heeft ook win-
kel met design en gebruiksvoor-
werpen. Naast de kunstuitleen 
en winkel presenteert Kunst cen-
trum Haarlem regelmatig expo-
sities en organiseert bijeenkom-
sten met kunstenaars. De ten-
toonstellingen zijn altijd gratis 
toegankelijk.

Bijzondere platencollectie 
Bruno Truyens Kleinste mu-
seum van Haarlem. Tot en met 
maandag 4 november. Gedemp-
te Oude Gracht 119, Haarlem. Zie 
ook www.kunstcentrum-haar-
lem.nl. (foto: aangeleverd)

Museum zoekt spullen
voormalige kweekschool
Regio - Museum Kennemerland 
is op zoek naar spullen, die af-
komstig zijn uit of herinneren 
aan de vroegere Bisschoppelijke 
Kweekschool aan de Baanstraat 
in Beverwijk. 
De objecten worden tijdelijk ge-
bruikt voor de nieuwe wisselten-
toonstelling, vanaf 10 november, 
en gaan daarna weer terug naar 
de eigenaar.
 
Wie heeft er bijvoorbeeld een 
ouderwetse stencilmachine of 
een typemachine (liefst nog wer-
kend) te leen? Een stuk meubilair 
of lesmateriaal uit de school? Ook 
welkom zijn persoonlijke spulle-

tjes van de kwekelingen, bijvoor-
beeld uit hun eigen kamer (kotje) 
in het bijbehorende internaat. Te 
denken valt verder aan oude les-
boeken, scripties, tassen, agen-
da’s, schrijfmaterialen en rap-
portboekjes. Populaire muziek 
en groepsfoto’s uit die tijd komen 
eveneens van pas.
 
Gezocht zijn objecten uit het he-
le bestaan van de Bisschoppelij-
ke Kweekschool, later de Katho-
lieke Pedagogische Academie, 
die vele generaties onderwijzers 
opleidde. De geschiedenis be-
gint in 1906 en eindigt eind jaren 
’80. Dan wordt het beeldbepalen-

de gebouw omgebouwd tot een 
appartementencomplex. Uiter-
aard zal de tentoonstelling aan-
dacht besteden aan het onstui-
mige schooljaar 1969-1970, met 
zijn roemruchte onderwijsop-
stand met de condoomrel die de 
druppel was die de emmer deed 
overlopen..
 
Voor alle ingezonden objecten 
maakt Museum Kennemerland 
een bruikleenformulier op. De in-
zender ontvangt een uitnodiging 
voor de opening. Aanmeldingen 
en tips kunt u sturen naar het 
mailadres t.dejong@museum-
kennemerland.nl. 

De bezette Katholieke Academie te Beverwijk houdt een Plenaire vergadering met sympathisanten van Pedago-
gische Academie te Alkmaar (fotocollectie Anefo)

Nieuwe Rundfunk komt naar Velsen
Velsen - Tom van Kalmthout en 
Yannick van de Velde, alias het 
duo Rundfunk, overdonderden 
het theaterpubliek twee jaar ge-
leden (na hun succesvolle tv-se-
rie) met de verpletterende, prijs-
winnende theatershow Wach-
stumsschmerzen. Zij maakten 
er een zegetocht mee langs de 
grote Nederlandse theaters. De 
twee gedreven Rundfunk-man-
nen vonden hun eigen stijl van 
absurd en bizar cabaret uit. Bar-
stensvol originele grappen, die 
verpakt werden in hilarische 
sketches. In een stijl die zó niet 
eerder vertoond was. 
Na de zegetocht broeden Tom 
en Yannick op een volgend the-

ateravontuur. Dat moet Tode-
sangstschrei worden. Nieuwe 
staaltjes absurd cabaret: pijn-
lijk, super-komisch, vol levens-
vreugde en doodangst, waarom 
hartelijk kan worden gelachen. 
Todesdangstschrei is komend 
seizoen in de theaters te zien en 
door de fans wordt reikhalzend 
naar de tourneelijst uitgekeken. 
Afgelopen week werd bekend 
dat Todesangstschrei ook naar 
Velsen komt. Op vrijdag 12 juni 
2020 staat de show in de Stads-
schouwburg Velsen. 

De kaartverkoop is van start ge-
gaan. Een kaartje kost 25 euro. 
(foto: Mark van Engelen)

Nieuwe Dreefexpositie:
Transforming the Future
Regio - Handtassen gemaakt van 
de maag van een koe en trendy 
sneakers met een zool van ge-
recyclede kauwgom. Twee voor-
beelden van duurzame objec-
ten die te zien zijn in de Dreefex-
positie ‘Transforming the Futu-
re’. Elf Noord-Hollandse ontwer-
pers presenteren hier vanaf 20 
september producten, projecten 
en concepten die bijdragen aan 
een duurzame en circulaire eco-
nomie.

Er zijn ontwerpen te zien van Bil-
lie van Katwijk, Sarmite Polako-
va, Basse Stittgen, Dirk van der 
Kooij, Eibert Draisma, Bas Froon, 
Lena Winterink, Merel Slootheer, 
Urban Nature Culture, Teresa van 
Dongen en Publicis/Explicit. De-
ze ontwerpers spelen een actie-
ve rol in de overgang naar een 
duurzame wereld. Met concep-
ten, producten en diensten die 
niet alleen functioneel, nuttig, 
esthetisch verantwoord en ge-
bruikersgericht zijn, maar die 
ook een circulaire economie sti-
muleren.

Duurzaam en circulair
‘Transforming the Future’ toont 
hoe de ontwerpers deze rol op-
pakken. Door minimaal gebruik 
te maken van materialen en 
energie. En door producten te 
maken die langer meegaan. Of 
die de uiteindelijke hoeveelheid 
afval reduceren, waar mogelijk 
tot nul. Bijvoorbeeld door afval 

weer als grondstof te gebruiken 
voor nieuwe producten en daar-
mee de cirkel te sluiten.

Andere manier van denken
De provincie Noord-Holland 
heeft Yksi Connect gevraagd een 
expositie te maken over de tran-
sitie naar een duurzamer wereld. 
Gedeputeerde Zita Pels (Circulai-
re economie): ,,Dit platform laat 
met deze expositie zien dat het 
bereiken van een duurzame we-
reld niet noodzakelijkerwijs ten 
koste hoeft te gaan van onze le-
vensstandaard of de kwaliteit 
van leven. Een circulaire econo-
mie vereist op de eerste plaats 
een andere manier van denken. 
En biedt nieuwe uitdagingen en 
nieuwe kansen.”

In Paviljoen Welgelegen
De tentoonstelling staat in het 
provinciehuis: Paviljoen Welgele-

gen, Paviljoenslaan 3 in Haarlem. 
De expositie is op werkdagen te 
bezichtigen tot en met 6 janua-
ri. De deuren zijn open van 9.00 
- 17.00 uur, de toegang is gratis. 
Bezoekers kunnen ook een kijk-
je nemen bij de historische ten-
toonstelling over het gebouw.

Dreefexposities
In de reeks ‘Dreefexposities’ 
wordt onder andere aandacht 
besteed aan werk van Noord-
Hollandse kunstenaars en de 
kunstcollectie van de provincie 
Noord-Holland. Bovendien is er 
jaarlijks een expositie te zien in 
het kader van de serie ‘Provincie 
op bezoek’. In het provinciehuis 
is ook doorlopend een presenta-
tie te bezoeken over de geschie-
denis van het gebouw.
(Op de foto de ‘Gumshoe’ van re-
cycled kauwgom, foto: aangele-
verd)

Op ontdekkingsreis naar paddenstoelen
Regio - Ook dit jaar organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland 
weer de jaarlijkse Paddenstoe-
lendag in samenwerking met 
Staatsbosbeheer en Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Dit 
evenement over de wereld van 
schimmels en paddenstoelen 
vindt zondag 6 oktober plaats 
op het landgoed Elswout aan 
de rand van Haarlem. Er zijn ex-
cursies, dia-lezingen, puzzel-
tochten en veel informatie en 
activiteiten over paddenstoe-
len voor volwassenen en kin-
deren.

Paddenstoelen kun je het hele 
jaar door vinden. Maar vooral in 
de nazomer en in de herfst zie je 
ze het meest. Ook zijn er in som-
mige jaren meer paddenstoelen 
dan in andere jaren. Dat heeft te 
maken met de temperatuur en 
de hoeveelheid regen. Soms ko-
men ze na een regenbui heel snel 
tevoorschijn. Ze schieten dan 
als paddenstoelen de grond uit. 
Door het plotselinge verschijnen 
en de snelle groei hebben pad-
denstoelen iets geheimzinnigs. 
Vroeger werden ze met het bo-
vennatuurlijke in verband ge-

bracht, vandaar namen als hek-
senboleet, duivelsbrood en hek-
senkring. Paddenstoelen groei-
en ook lang niet altijd op dezelf-
de plek. Soms blijven ze jarenlang 
weg om dan opeens weer op te 
duiken. Een zoektocht naar pad-
denstoelen is altijd een ontdek-
kingsreis!

Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er 
doorlopend paddenstoelenex-
cursies onder leiding van een na-

tuurgids, verder zijn er kinderex-
cursies (zonder ouders) om 12.30 
en 14.30 uur, er is een puzzeltocht 
voor het hele gezin, een knutsel-
tafel, sprookjes�guren in het bos, 
verhalenverteller Piet Paree, pad-
denstoelenkraam Portabella en 
een proeverij van appels van het 
landgoed. Alle activiteiten zijn 
gratis. Het parkeerterrein loopt 
gauw vol, kon dus bij voorkeur 
lekker op de �ets. (foto: aangele-
verd)





Ga je een huis kopen? 
Denk aan een ORV

Deze verzekering dekt het � nanciële risico af 
van het betalen van de hypotheek bij overlij-
den. Kom jij of je partner tijdens de looptijd 
van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt 
de overlijdensrisicoverzekering het verzeker-
de bedrag uit. Als door overlijden het inkomen 
wegvalt, is er � nanciële zekerheid om de hypo-
theek te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om re-
kening mee te houden als je een overlijdensri-
sicoverzekering huis afsluit bij een hypotheek.

We noemen de belangrijkste vijf:
1.  Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verze-
kerd bedrag. Dat is of een vast bedrag dat tot 
uitbetaling komt bij overlijden tijdens de loop-
tijd of een dalend bedrag. Bij een annuïtaire 
hypotheek of lineaire hypotheek ligt het voor 
de hand om voor een dalend bedrag te kiezen. 
Je hypotheekschuld neemt dan namelijk ook 
met de jaren af. Uitzondering hierop is een af-
lossingsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblij-
vende uitkering logischer. 

2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid 
om te kiezen tussen een of twee polissen. Als 
je samen op één polis bent verzekerd, is er één 

keer sprake van een uitkering bij overlijden. Bij 
twee polissen volgt er na het overlijden van de 
tweede persoon ook nog een uitkering van het 
verzekerd bedrag.

3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het ver-
plicht om een overlijdensrisicoverzekering bij 
een hypotheek af te sluiten. Je moet dan een 
bepaald deel van de hypotheek verpanden. 
Dit is het deel boven een bepaalde percentage 
van de marktwaarde van de woning. Hoe hoog 
dit percentage is, hangt af van de hypotheek-
verstrekker.

4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is 
van verschil in premie bij de overlijdensrisico-
verzekeraars. Wat dat betreft loont het zeker 
de moeite om polissen te vergelijken. Je be-
taalt namelijk gedurende een lange periode 
premie. De kosten van de ORV variëren en zijn 
van meerdere factoren afhankelijk, zoals 
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken

5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook 
verzekerd bent als de eigendomsakte van de 
koopwoning nog niet is ondertekend. In de 
periode tussen het tekenen van het koopcon-
tract en eigendomsakte bestaat ook altijd een 
kans op overlijden. Na acceptatie en voor de 
ingangsdatum van de overlijdensrisicoverze-
kering biedt de voorlopige dekking uitkomst.

Bron: Foto en tekst WONEN.nl 

Als je een huis gaat kopen, is het verstandig om te kijken naar een 
overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor bij de hypotheek.

Je 1e huis kopen

Als je je 1e huis wilt kopen, heb je waarschijnlijk veel vragen. Wat past bij je: 
een bestaand huis of juist nieuwbouw? Welke soort hypotheek moet je
hebben? En misschien wel het belangrijkste: wat ben je straks elke maand 
kwijt? SNS Adviseur Bram Tol uit Beverwijk praat in zijn winkel veel met 
starters op de huizenmarkt. 

 ‘Ik krijg regelmatig starters bij mij in de winkel.
Sommigen weten al precies in welke wijk ze willen
wonen en hoe hun droomhuis eruit ziet. Dan kunnen
we meteen over een hypotheek gaan praten. Andere
starters hebben nog geen idee wat ze willen en waar
ze moeten beginnen. Die adviseer ik altijd: begin bij
het begin. Maak een wensenlijstje voor je huis. Waar 
moet het staan? Hoe groot moet het zijn? Is het een
oud huis of liever spiksplinternieuw? Dan weet je pas 
hoeveel hypotheek je ongeveer nodig hebt.’

‘Ga je voor nieuwbouw? Dan gaat het net allemaal wat 
anders. Je betaalt bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting 
zoals bij bestaande bouw. Dat klinkt aantrekkelijk maar er 

komen wel andere kosten bij. Hoe zit het precies met een 
bouwdepot of bouwrente bijvoorbeeld?’

Bij SNS helpen we je vanaf je 1e stap op de huizenmarkt 
graag met tips op weg. Kijk op snsbank.nl of bel ons voor 
een gratis oriëntatiegesprek op 06-12108742. 

ZOEK MET DE SNS WIJKVERKENNER
�   In 1 minuut je favoriete wijk geselecteerd.
�   Je ziet meteen de huizen die te koop staan in je 
   favoriete wijk.
�   Automatisch een e-mail met nieuw aanbod in je 
   favoriete wijk.

SNS Winkel Beverwijk
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Aantrekkelijke subsidie 
voor woningbezitters

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in 
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen 
tenminste twee energiebesparende maatregelen te worden uit-
gevoerd aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augus-
tus van dit jaar, dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels 
al zijn uitgevoerd, maar wel na deze datum werden gerealiseerd, 
nog in aanmerking komen voor subsidiëring. Overigens is het 
voor toekenning van de subsidie wel vereist dat de maatregelen 
uitgevoerd worden door een deskundig bedrijf dat ingeschre-
ven staat bij de Kamer van Koophandel in de sectie bouwnijver-
heid. Per woning geldt een maximumbedrag van 10.000 euro 
aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest voor het zogenoem-
de ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maximum van 15.000 
euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen worden uitgevoerd 
binnen de bestaande thermische schil van de woning. Het laten 
plaatsen van een aanbouw of opbouw met energiebesparende 
maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmerking. 

De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar 
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. 
Voor verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die 
doorloopt tot eind 2022.

Voor woningbezitters is 
vanaf deze maand een 
aantrekkelijke subsidie 
beschikbaar om de kos-
ten voor energiebespa-
rende maatregelen te 
dekken. Via de Subsidie-
regeling Energiebespa-
ring Eigen Huis (SEEH) 
stelt de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Neder-
land (RVO)  in totaal 84 
miljoen euro beschik-
baar die huiseigenaren 
over de streep moeten 
trekken om de woning te 
verduurzamen.

Medewerker van Isototaal.





Heb je zin om je interieur te veranderen? Hou je van een stoere- en industriële look en wil 
je er niet te veel geld aan uitgeven? Lees dan verder!

Industrieel: onbewerkt, stoer, beton 
en zwart
Met de komst van hippe Scandinavische 
invloeden, werd de industriële trend een 
paar jaar geleden een feit. Slank design, 
poezelige sto� es en tot in de puntjes af-
gewerkte ruimtes verdwenen naar de 
achtergrond. Die maakten plaats voor 
onbewerkte muren, stoere sto� en, be-
tonnen accessoires en heel veel zwarte 
details. Een ruwe stadse look.

Zo maak je in 6 stappen een industri-
eel paradijs van je woonkamer!

1. Een stoere bijzettafel
Dit stoere bijzettafeltje heeft een blad 
van vergrijsd hout en de drie poten zijn 
van staal gemaakt. Lekker stoer dus. Zet 
hem naast je bank of koop er meer en 
verzamel ze in het midden van je zit-
hoek. Ook leuk als los plantentafeltje!

2. Industriële lampen
Elk huis heeft verlichting nodig. Helemaal niet erg natuurlijk, want er zijn superveel mooie indus-
triële lampen te koop. Wees origineel en kies eens voor een industriële tafellamp. Dat staat niet al-
leen lekker stoer, maar is ook makkelijk: je kunt hem namelijk altijd verplaatsen.

3. Zwarte lijsten
Voordelig én superleuk: mooie posters aan je muur. Bij een echte industriële make-over ga je na-
tuurlijk voor een zwarte lijst. Breed of smal, dat maakt niet uit. Wat jij mooi vindt. Maar denk ook 
even goed na over de poster die je erin ophangt. Blijf in stijl en kies voor retro, zwart of mooie ty-
pogra� e.

4. Betonnen bloempotten
Nog zo’n leuke industriële woonaccessoire die niet zoveel kost. Vervang je oude bloempotten 
voor zwarte en zet er zeker een groot exemplaar van beton tussen. Lekker stoer! Zet er dan na-
tuurlijk ook een stoere plant in, zoals bijvoorbeeld een grote cactus.

5. Matzwarte deurklinken
Bij een industriële make-over denk je 
niet zo snel aan deurklinken, maar dat 
zou wel moeten. En als je op elke deur 
dezelfde zwarte deurklinken maakt, trek 
je die mooie stoere look door in je hele 
huis.

6. Stoere stoelen met zwart onderstel
Je kunt natuurlijk voor zwarte eetkamer-
stoelen kiezen, maar dat hoeft niet per 
se. Een stoel in een andere donkere kleur, 
zoals grijs, blauw of groen, is ook prach-
tig. Een zwart onderstel of zwarte stoel-
poten geven dan wel dat extra industri-
ele tintje.

Als je consequent bent met kleur en stijl, 
geef je je woonkamer met deze 6 woon-
accessoires een prachtige industriële 
look. En zoals je ziet: dat hoeft helemaal 
niet duur of moeilijk te zijn. 

Bron: Tekst & foto’s WONEN.nl

geef je interieur een 
industriële look in maar 6 stappen

Makkelijke make-over:

Je interieur veranderen 
moeilijk en duur? Welnee! 
Met een paar simpele 
veranderingen en de 
juiste keuzes, maak je 
van je woonkamer een 
industrieel paradijs.

Dennekoplaan 31  1974 VA  IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51  Mob. 06 23 69 54 01  info@schildersbedrijfmol.nl

Binnen- en buitenschilderwerk
Sauzen/latex spuiten van wanden 
en plafonds
Binnenschilderwerk: Bel nu en ontvang 
10% winterschilder korting
Buitenschilderwerk vanaf voorjaar 2020
Reserveer tijdig voor de zomer van 2020 

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave of kijk op 
www.schildersbedrijfmol.nl voor meer informatie
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info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl
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outlook vloertegels li ven onverminderd
o ulair. outlooktegels he en de uitstraling

van hout  maar de voordelen van keramische
tegels. e nieuwe serie nicom ooden is een

rachtige houtlook vloertegel in een eige kleur.
e houtlooktegel is rustig genuanceerd en heeft

mooie details  li kend o  echt hout. e nicom
ooden serie is verkri g aar in  en

. e nicom ooden Elm in  is uit
voorraad lever aar voor maar  er m

e voordelen van keramisch arket  zoals houtlooktegels ook wel genoemd
worden  zi n groot. eramische vloertegels he en nauweli ks onderhoud
nodig en kunnen makkeli k schoongemaakt worden. ierdoor zi n de
keramische houtlooktegels ook een hygiënische keuze. En omdat keramische
tegels zeer lang meegaan  vaak langer dan  aar  is het ook een duurzame
keuze. En na verwi dering kunnen de keramische tegels ook nog eens
gerecycled worden  waardoor de milieu elasting minimaal is. n com inatie
met vloerverwarming kunt u ook nog eens efficiënt verwarmen.





In deze a� evering kijken we binnen in het huis uit 1929 van Dirk, Arita en hun jongste 
dochter Marjolein. 

Tekst en beeld: Arita Immerzeel

Even binnenkijken
Er zijn gelukkig belangrijke originele 
details bewaard gebleven

Woongenot
Sinds 2003 wonen wij in een dertiger jaren woning, type 
twee onder een kap in Driehuis. Ons huis ligt aan een door-
gaande weg in Driehuis, toch hebben we daar geen last 
van. De voortuin is een meter of vijf, het asfalt is geluids-
arm en onze ramen zijn extra geluidswerend. In de tuin is 
veel groen. En er bloeit altijd wel iets. We weten ons om-
ringd door duin, bos en strand.
Na een vakantie is het altijd weer heerlijk thuiskomen.

Geschiedenis
Voorheen werd ons huis bewoond door een huisarts met 
praktijk aan huis. Er zijn gelukkig belangrijke originele de-
tails bewaard gebleven zoals de houten voordeur, de gra-
nito keukenvloer en glas in lood. Waar nodig zijn zaken in 
stijl vervangen. Vorig jaar is het glas in lood gerenoveerd. 
Dat was hard nodig na bijna 90 jaar, want als het regende 
konden wij binnen meegenieten. Bij binnenkomst heet St. 
Theresa je welkom.

Stijlkeuze
Voor de basis hebben wij voor klassieke elementen geko-
zen, zoals � uwelen gordijnen, houten vloeren en kroon-
luchters. Het beslag op de deuren hebben we stukje bij 
beetje vervangen. Soms gaven wij elkaar op een verjaar-
dag weer een setje. Uiteindelijk is het een duurzame basis 
geworden, waar in de loop der jaren weinig meer aan ver-
anderd hoeft te worden.

Pronkstukken
Ons huis is een huis met verhalen en herinneringen gewor-
den door de vele stenen, scherven en schelpen die her en 
der rondzwerven. Ook de tuintafel ligt ermee bezaaid. Ze 
zijn meegenomen van het strand, hier in IJmuiden of van-
uit het buitenland. Favoriet zijn de St. jacobsschelp, omdat 
we in 2017 naar Santiago de Compestela zijn ge� etst.

Verzamelaars
Ik geef toe, we zijn verzamelaars. Sommige verzamelingen 
zijn reuze praktisch, zoals keukendoeken met een blauw 
ruitje.
Onze dierbaarste verzameling is die van de vele bolkom-
men. In 2003 telde Marjolein er tijdens de verhuizing 103. 
Ik vrees dat het er nu wel wat meer zijn.... Die met stippen 
zijn het meest dierbaar. Toen ik op kamers ging, ik was 17 
jaar, kocht ik de eerste drie bij de HEMA. Ze zaten met el-
kaar in een netje en kostten 2 gulden 10. Toen ik bij een 
thuisbevalling assisteerde, vroeg de kraamvrouw mij om 
een aantal grote oudhollandse kommen weg te gooien. 
Desgevraagd mocht ik ze meenemen. De verzameling 
bleek geopend. In Frankrijk, Belgie en Portugal kochten we 
er veel op rommelmarkten. Het leuke is, dat ook Dirk het 
leuk vindt om een kom te scoren. De kommen gebruiken 
wij in het dagelijks leven voor toetjes, soep of salade. Ze 
gaan ook gewoon de vaatwasser in.

In de suitedeuren is een zogenaamd portkastje gemaakt, 
waar onze verzameling likeurglaasjes in huist. In diverse 
kasten wonen thee- en ko�  ekopjes van weleer. Vele zijn 
een herinnering aan onze oma’s , moeders en Indische tan-
tes. Of gekocht op de rommelmarkt voor een paar dubbel-
tjes. Die kan je dan niet laten staan, toch?

Nooit wegdoen
De spiegelkast in de voorkamer heb ik van mijn eerste sa-
laris gekocht en zal ik nooit wegdoen. Het verhuisde mee, 
waar ik ook woonde. Dirk heeft hetzelfde gevoel met de 
spiegel, die boven de open haard staat. Overigens zouden 
wij best willen ontrommelen, maar weten niet hoe.

Komt er niet in
De kleur geel. En vitrage.

Aan de muur
Toen we hier gingen wonen, kochten we een schilderij, ge-
naamd Twist voor boven de bank, omdat we graag dansen. 
En het niet altijd eens zijn met elkaar. Ik zou graag bijvoor-
beeld graag acht verschillende houten stoelen om de eet-
tafel willen. Dirk zit liever op leer en dan van dezelfde soort. 
Zoals het nu is, is het compromis.

Duurzame keuzes
In de tuin is een groen hoekje afgeschermd waar ons mi-
lieupark is gevestigd. Vier grote containers, � jn in gebruik 
bij het scheiden van afval en mooi uit het zicht. Aan ons 
balkon hang ik zomer en winter zoveel mogelijk de was te 
drogen. We proberen groenten van het seizoen te telen in 
moestuinbakken. Momenteel eten we bieslook en kom-
kommer van eigen teelt. De rest wordt opgegeten door fa-
milie Slak.

Keuken
Koken en bakken doen wij alledrie graag. De keuken heb-
ben wij bewust apart gehouden van de woonkamer, zoals 
het van origine ook was. Boven het fornuis hangen links de 
rijst- en woklepels uit voormalig Nederlands Indie, het ge-
boorteland van Dirk. Links en rechts op het aanrecht staan 
verzamelde souvenirs uit vakantielanden: olijfolie en zout.





Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND

KEUKENTRENDS 
ZWART IS HET NIEUWE WIT
 

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &  
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE 
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,  
NU OOK DE KEUKEN!  

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN  
MAKKELIJKE RECEPTEN 



trendy wandbekleding
Het behang van nu is

Een voorbeeld van een bijzondere muurbekleding is Extinct Animals 
van Moooi via Arte. Deze muurbekledingen zijn geïnspireerd door 
Moooi’s Museum of Extinct Animals. 

Met het Museum of Extinct Animals laat Moooi de diversiteit van de na-
tuur zien,ook uit vervlogen tijden. Ze benadrukken dat de kostbaarste 
schat van oude en huidige expedities, de onverwachte diversiteit van 
de schoonheid is en dat in al haar vormen.
Elk design van de Extinct Animals collectie is geïnspireerd door de ken-
merken van een uitgestorven dier. Opvallende combinaties van kleu-
ren, eigenschappen en de textuur van de vacht, de veren of de huid 
brengen de dieren weer tot leven op onze muren. Sommige ontwerpen 
vertellen een bijzonder verhaal; anderen stimuleren onze zintuigen met 
behulp van beelden en texturen.

Neem bijvoorbeeld dessin Aristo Quagga
Dit is een bedrukte muurbekleding met een afwerking in � ock, deze is 
geïnspireerd door de zachte vormen en vorstelijke verschijning van de 
Aristo Quagga. Prachtig toch om op deze manier je wanden een Make 
Over te geven?

En wat te denken van de (dappere ) Dodo Pavone?
Deze 3D muurbekleding met de look en feel van zachte suède is geïn-
spireerd door de natuurlijke out� t van de eens zo mooie Dodo Pavone 
– een zachte pluimage van zilverkleurige veren met verschillende tin-

ten van grijs, blauw, beige en wit. Dit is nu allemaal vertaald in een luxe 
behang. 
Je vind een aantal prachtige dessins in deze succesvolle collectie van 
Arte maar  Menagerie of Extinct Animals is de bestseller uit deze col-
lectie. De afbeeldingen zijn digitaal geprint op een soft touch textiel op 
vlies, waarin elk van de uitgestorven dieren op mysterieuze wijze ver-
borgen zit. 

We hebben het nu natuurlijk wel over aardig wat uitgesproken dessins 
maar er zijn tegenwoordig ook weer collecties te verkrijgen met een 
rustige linnen look of zelfs wandbekleding van bijvoorbeeld grassen of 
ra�  a. Kortom nooit meer een saaie wand of ongezellig hoekje met be-
hang  kun je tot grootste metamorfoses komen waar je jarenlang ple-
zier aan zult beleven!

Wil je meer zien van 
de behang collecties 
van o.a. Arte, 
Anthology, 
Designers Guild, 
Zo� any, Mulberry 
en Thibaut?
Check dan de 
website van 
www.di-alma.com

De tijd dat behang oubollig is, is he-
lemaal voorbij. Steeds meer zien we 
de meest uiteenlopende patronen 
en dessins voorbij komen. In veel 
horeca gelegenheden en (boutique) 
hotels kun je genieten van mooie, 
retro, stoere, luxe sferen en dat alles 
door het grootste meubelstuk in je 
interieur: de wanden. Maar waarom 
zou je zo’n uitgesproken wand ook 
niet gewoon toepassen in je eigen 
woning?  Wat te denken van bijvoor-
beeld een te gekke print op de wand 
achter je bed of gewoon een state-
ment maken in de living? De keuze is 
tegenwoordig enorm.
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LAAT JE INSPIREREN DOOR

ONZE LAATSTE HOME STORIES IN 

DE NIEUWE STIJLGIDS
Haal de gratis stijlgids op in de winkel of vraag een exemplaar aan met de QRcode.





Of je nu een huis wilt kopen of huren, je wilt 
precies weten hoe groot het oppervlak is dat je 
kunt gebruiken. Alleen een oppervlakcijfer van 
de hele woning is niet voldoende; je wilt im-
mers ook graag weten hoe groot de afzonderlij-
ke kamers zijn, zodat je beter kunt inschatten of 
het huis groot genoeg is om aan jouw behoef-
tes te voldoen. Ben je de verkopende partij of 
de verhuurder van de woning, dan zijn dit cij-
fers die je moet kunnen aanbieden in je adver-
tentie of brochure. Maar hoe laat je deze zaken 
professioneel doormeten? Met een  NEN 2590 
meetrapport!
NEN meetrapport geeft inzicht in oppervlakken
Een NEN 2580 meetrapport geeft je helder in-
zicht in het aantal vierkante meters van een 
pand. In zo’n  NEN rapport  staat wat het ge-
bruiksoppervlak is van het pand, evenals het 
eventuele verhuurbare vloeroppervlak. Daar-
naast krijg je het netto vloeroppervlak (het 
bruikbare deel van de vloer) en het bruto vloer-
oppervlak (dat is inclusief het deel van de vloer 
dat onder de muren ligt). Op basis van de me-
tingen word je ook voorzien van handige plat-
tegronden in zowel 2D als 3D.

T wee manieren van totstandkoming NEN 
2580 meetrapport
Er zijn twee manieren waarop zo’n NEN 2850 
meetrapport tot stand kan komen. Het is uiter-
aard mogelijk om de metingen op locatie te la-
ten verrichten door professionals. Heb je echter 
beschikking over maatvoeringstekeningen in-
clusief gevel- en zijaanzichten waarvan je zeker 
weet dat deze correct zijn, dan is het mogelijk 
om deze aan te leveren. Het meetrapport wordt 
dan met behulp van deze gegevens opgesteld. 

Uiteraard is deze laatste optie de goedkopere 
optie. Verder is de prijs van een NEN 2580 meet-
rapport ook afhankelijk van het aantal vierkante 
meters van het pand.

Verschillende situaties waarbij een meetrap-
port van pas komt
Er zijn verschillende situaties waarin je een NEN 
2580 meetrapport nodig kunt hebben. De pre-
cieze afmetingen zijn bijvoorbeeld van belang 
wanneer een pand getaxeerd moet worden. 
Verhuur je een woning, dan kan de huurprijs 
mede gebaseerd worden op het meetrapport. 
Ook wanneer de waarde bepaald moet wor-
den voor de WOZ bieden de cijfers een belang-
rijke ondersteuning. Wanneer de huurprijs her-
zien moet worden, komt een NEN meetrapport 
eveneens goed van pas. Ga je een pand splitsen 
zodat deze door meerdere huurders gebruikt 
kan worden, dan is voor het verdelen van ge-
meenschappelijke ruimten en kosten zoals ser-
vicekosten een meting erg handig.

Bij verhuren, kopen en verkopen
De informatie in een NEN 2580 meetrapport 
kan je dus helpen bij het verhuren, kopen of 
verkopen van een woning of bedrijfspand. Het 
helpt je om het maximale uit je huurprijs of ver-
koopprijs te halen, wanneer jij de aanbieden-
de partij bent. Ben je de koper, dan is het voor-
al de bank die het meetrapport wil om mee te 
nemen in haar oordeel of je prijs die jij met de 
koper overeengekomen bent wel een juiste af-
spiegeling van de waarde van het pand is. Dat 
is nodig om een hypotheek te kunnen krijgen.

BRON: tekst en foto WONEN.NL

NEN meetrapport 
geeft inzicht in 
oppervlakken

Het belang van een
NEN rapport

62 procent van de Neder-
landers vindt dat vrouwen 
huizen beter kunnen in-
richten dan mannen

Ruim twintig procent van de Ne-
derlandse vrouwen zegt dat hun 
partner een slechte smaak in in-
terieur heeft. Dit blijkt uit onder-
zoek dat LaminaatenParket.nl door 
Panelwizard liet uitvoeren onder 
1.035 Nederlanders. Bijna twee-
derde van de vrouwen vindt bo-
vendien dat ze meer gevoel heb-
ben voor inrichten dan mannen. 
Mannen erkennen dit echter ook. Twee op de drie van hen vindt dat hun partner het huis beter kan 
inrichten dan zijzelf.

Het feit dat de meeste Nederlanders vinden dat vrouwen meer gevoel voor inrichting hebben, ver-
klaart ook waarom 48 procent van de mannen zegt dat hun partner meestal de eindbeslissing neemt 
over het interieur. Slechts acht procent van de vrouwen laat de eindbeslissing over aan haar weder-
helft. Floris Jeurissen, oprichter van LaminaatenParket.nl, is niet verrast door de uitkomsten van het 
onderzoek. “De meeste online bestellingen die bij ons binnenkomen, staan op naam van vrouwen. 
Zij nemen duidelijk het initiatief als het gaat om nieuwe aankopen voor het interieur.”

Spullen kopen zonder overleg
De dominante rol van de vrouw op interieurgebied wordt nogmaals bevestigd doordat drie op de 
vijf ondervraagde mannen zeggen dat hun partner weleens iets voor de inrichting koopt zonder dat 
eerst met hen te overleggen. Onder mannen met een gezin, is dit zelfs in driekwart van de gevallen 
zo. Andersom vinden deze ongevraagde aankopen aanzienlijk minder plaats. Slechts 28 procent van 
de vrouwen zegt dat haar partner weleens iets heeft gekocht zonder overleg. “Ik zou het niet kun-
nen waarderen als mijn vriendin iets voor het huis zou kopen zonder dat eerst met mij te overleggen, 
maar ik heb genoeg vrienden die hier niet mee zouden zitten. Zij geven vrij weinig om het interieur 
en laten bijna alle bes lissingen aan hun partner over”, aldus Jeurissen.

Toch ruzie
Ondanks dat mannen en vrouwen op één lijn lijken te zitten als het gaat over stijlgevoel en de verant-
woordelijkheid voor huiselijke aankopen, ontstaat hier toch wel eens ruzie over. Bijna drie op de tien 
ondervraagden zegt weleens discussies te hebben over de inrichting van het huis. “Ik denk dat veel 
van dit soort strubbelingen ontstaan doordat mannen en vrouwen aan verschillende eigenschap-
pen van meubels en vloeren waarde hechten”, zegt Jeurissen. “Dit merken wij in de winkels door de 
vragen die zij stellen. Vrouwen vragen vaker naar de krasbestendigheid van vloeren en de verschil-
lende kleuropties. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de materialen en prijs per vierkante meter.”

Voor het hele onderzoek en meer infographics ga naar: www.laminaatenparket.nl
BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Een op vijf vrouwen vindt 
interieursmaak partner slecht Hoog energieverbruik

in gemeente Velsen
Inwoners van de gemeente Velsen verbruiken relatief veel gas, zo blijkt uit gegevens van 
Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Velsen maakte in 
2017 maandelijks ruim €110 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst 
€143.

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog gasverbruik. Een gemid-
deld gezin in Velsen stookt jaarlijks 1260 M3 gas en verbruikt 2720 kWh stroom. Het gemid-
delde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het 
relatief hoge energieverbruik in Velsen kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de 
aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van 
duurzame energiebronnen zoals warmtepompen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019
Hoewel de energierekening van gezinnen in Velsen wel is gedaald tussen 2010 tot 2017 
(van €1653 naar €1324) gaan gezinnen de komende jaren weer fors meer betalen voor gas 
en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €143 per maand, een 
stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door ho-
gere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering 
van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Velsen
Inwoners in IJmuiden maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment 
zijn er 1289 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een � inke toe-
name ten opzichte van 2010, toen er nog maar 162 woningen met zonnepanelen waren 
geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat 
het aantal installaties verder zal toenemen.

Bij ons kunt u nog terecht voor nieuwe gas-
haarden. We beschikken niet meer over een 
showroom van onze gashaarden. Deze zijn 
alleen nog te zien op www.haveverwarming.nl 
of in onze showroom van onze groothandel. 
Zij leveren niet aan klanten. Daarnaast zijn wij 
gespecialiseerd in het onderhouden van gas-
haarden, gevelkachel of geiser. Wij zijn 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor 
storingen! WEGENS SUCCES 

VERLENGD

GASHAARDEN 
EN ONDERHOUD

FABER

LET OP!!! WIJ GEVEN 20% KORTING OP 

ALLE GASHAARDEN IN DE MAANDEN 

SEPTEMBER EN OKTOBER!





Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeel-
telijk bestaat uit gras, is het 
natuurlijk belangrijk om de-
ze grasmat goed bij te hou-
den. Natuurlijk is regelmatig 
maaien een vereiste, niet al-
leen om te voorkomen dat het 
gras te lang wordt en daarmee 
niet meer fraai oogt, maar ze-
ker ook om de kwaliteit van 
het gras te verbeteren. Het is 
verstandig om tot eind okto-
ber door te gaan met maaien, 
al kun je er eventueel wel voor 
kiezen om de maaihoogte wat 
bij te stellen. Een lengte van 
vier centimeter is een prima 
uitgangspunt. Zorg er daar-
bij wel voor dat het gras niet 
bedekt wordt door bladeren. 
In de maanden september en 
oktober dwarrelen er heel wat 
bladeren naar beneden en als 

die op het gras blijven liggen, kan het gras niet goed ademen. Houd de 
hark dus in de aanslag en haal met enige regelmaat de gevallen blade-
ren weg. Doe dit frequent, dan ben je zo klaar en voorkom je dat het la-
ter onnodig veel tijd kost. Je kunt het werk eventueel combineren met 
de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu bemesting toedient, blijft het gras 
in de wintermaanden mooier en ziet het er komend voorjaar weer keu-
rig verzorgd uit. Een goede tip is ook om wat kalk op het gras te strooi-
en. Hierdoor neemt de zuurgraad van de grond af en je voorkomt ermee 
dat mossoorten zich tussen het gras vestigen. Het eventueel al aanwezi-
ge mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel eenvoudig verwijderen. 

Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote plant erin. Maar eigenlijk 
wordt die plant iets te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld an-
dere planten in de weg begint te zitten, maar het kan ook zijn dat de 
plant bijvoorbeeld te veel over het looppad heen gaat hangen. Wat te 
doen? In de meeste gevallen is het scheuren van de plant een goede op-
lossing. Dit kun je in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de plant, in-
clusief de wortelkluit, in twee stukken. Zo krijg je dus twee mooie plan-
ten, waarvan je er eentje op een andere plek kunt neerzetten. In het voor-
jaar heb je daarmee een tuin die nog weer 
een stukje mooier is geworden. Of gun 
een ander ook wat fraais uit eigen tuin 
en geef de tweede plant cadeau aan ie-
mand met een tuin! Voor een aantal plan-
ten geldt overigens dat ze in de winter-
maanden wat bescherming nodig heb-
ben om te kunnen overleven. In de win-
termaanden kan de temperatuur gemak-
kelijk dalen tot waarden beneden het 
vriespunt en niet alle plannen zijn daarte-
gen bestand. Het gaat daarbij niet zozeer 
om de wortels, want de wortels van plan-
ten in de volle grond zijn doorgaans goed 
beschermd tegen de kou. De plant zelf 
kun je bescherming door deze als het wa-
re in te pakken in een constructie van jute 
of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe 
dit echter slechts in beperkte mate, alleen 
als het echt nodig is. De plant moet im-
mers ook voldoende licht en lucht krijgen 
om te kunnen overleven. Overigens kun 
je in borders en onder hagen de gevallen 
bladeren juist beter laten liggen. Ze vor-
men zo een natuurlijke beschermingslaag 
voor de wortels van de planten. Bekijk de 
bladeren wel zo nu en dan even, want als 
zich op de bladeren schimmels bevinden, 

is het beter om ze te verwijderen.

Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar door in diverse winkels te-
recht, maar voor vogels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze het 
soms moeilijk bij het verzamelen van voedsel, vooral wanneer de tempe-
raturen � ink dalen. Ze zoeken echter niet alleen naar voedsel, maar ook 
naar beschutting. Een vogelhuisje kan een prima beschutting aan ze bie-
den, maar controleer dan wel even vooraf of het er nog goed verzorgd bij 
hangt. Zelf wil je immers ook niet wonen in een smerige omgeving, voor 
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuisje dus even van de muur 
en reinig het goed, zodat het weer een waardig onderkomen kan worden 
voor onze gevederde vrienden.

Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant of boom. Voor elk type ge-
was geldt een andere handleiding waar het aankomt op het snoeien. 
Sommige soorten, zoals de hortensia, behoren in het voorjaar gesnoeid 
te worden, andere soorten kun je gerust in de herfst kortwieken. Raad-
pleeg een plantengids als je erover twijfelt, want het zou zonde zijn als 
je door verkeerd te snoeien een mooie plant of boom om zeep helpt. De 
buxus is een plantensoort die je zowel in het voorjaar als in het najaar 
kunt snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om dat ook twee keer 
per jaar te doen. De maand oktober is dus een prima maand om de snoei-
schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg er wel voor dat die goed 
schoon blijft, dus haal er tijdens het snoeien even regelmatig een doek 
overheen.

Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie bloementuin met narcis-
sen, hyacinten, krokussen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie te ko-
men. Deze bolgewassen dienen tijdig geplant te worden, oktober is er 
een prima maand voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt het be-
slist geen zwaar karwei. Dit geldt overigens niet voor de dahlia’s, anemo-
nen, calla’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zogenoemde knollen en 
die worden juist in het voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste nacht-
vorst. Ze bloeien dan in de zomer. We beperken ons nu even tot de bollen 
die in het najaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze ongeveer twee 
maal zo diep de grond in gaan als dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een 
speciale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is het ook goed met de 
hand te doen. Maak een gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aar-
de en geef tenslotte na het planten wat water, zodat de bol meteen goed 
kan gaan groeien. In het voorjaar kun je dan genieten van die heerlijke 
bloemenpracht!

Het najaar is in zicht en voor ie-
dereen die een tuin heeft, wordt 
het nu tijd om voorbereidin-
gen te tre� en voor de komen-
de winter. Door tijdig de juis-
te maatregelen te nemen, heb 
je in het volgende voorjaar min-
der werk en kun je weer snel van 
je tuin genieten. De beste perio-
de voor het winterklaar maken 
van je tuin is de maand okto-
ber. Over het algemeen telt de-
ze maand namelijk nog tamelijk 
wat mooie zonnige en droge da-
gen, waardoor het aangenaam 
werken is in de buitenlucht. Bo-
vendien hoef je nog niet te vre-
zen voor vorst, zodat de grond 
niet bevroren is en je dus vrij ge-
makkelijk alle werkzaamheden 
kunt verrichten.

Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
















