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Fred van Dam, voorzitter KWF Kanker-
bestrijding afdeling Velsen, zegt: 
,,Vergeleken met vorig jaar hebben 
we een stijging van 90% gerealiseerd. 
Natuurlijk is dat een licht vertekend 
beeld omdat we toen te maken 
hadden met corona.’’ Slechts eenmaal 
eerder was de jaarlijkse opbrengst 

van de afdeling Velsen nog hoger, 
maar dat kwam omdat er een bijzon-
dere gift van negenduizend euro 
bovenop de reguliere collectegelden 
kwam. Collectecoördinator Kirsten 
Bouwens: ,,Ik ben heel trots op de 
grote club lieve vrijwilligers die zich 
weer heeft ingezet. In Velsen meer 

dan 350 mensen! Wijkhoofden, collec-
tanten, ons bestuur. In Velsen-Noord 
is een mevrouw die volgend jaar voor 
de 25ste keer collecteert en zij is niet 
de enige die al zo lang meehelpt. Er 
zijn collectanten die een straat extra 
wilden doen, veel nieuwe collec-
tanten die beloofd hebben volgend 
jaar weer te helpen. Echt super! 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal, 
iedereen weet voor wie hij het doet. 
En samen komen we echt dichterbij. 
Er blijft helaas nog steeds veel geld 
nodig.’’

Volgend jaar weer
Elk jaar wordt begin september de 
collecteweek van KWF georganiseerd. 
Wil jij volgend jaar ook je steentje 
bijdragen? Als wijkhoofd? Of als 
collectant? Meld je aan via de 
collectecoördinator van Velsen 
(kirsten.bouwens@gmail.com). KWF. 
Tegen kanker. Voor het leven.

Recordopbrengst voor KWF 
Kankerbestrijding in Velsen

Collectecoördinator Kirsten Bouwens met buurmeisje Ise, tevens een trouwe 
collectant. Foto: aangeleverd

Opbrengst

Collecteweek 2021

€
Gemeente Velsen

38.701,-

Een recordopbrengst voor KWF 
Kankerbestrijding in de gemeente 
Velsen. Afbeelding: aangeleverd

Direct nadat iemand het incident bij 
de politie meldde, zijn medewerkers 
van de politie en de Koninklijke 
Marechaussee op zoek gegaan naar 
de verdachten. Drie personen 
werden aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau. De 
politie heeft een onderzoek ingesteld 
naar de toedracht van dit geweldsin-
cident en heeft meerdere mensen 
gesproken en camerabeelden uitge-

keken. De recherche doet nader 
onderzoek en komt graag in contact 
met mensen die mogelijk meer 
weten over het geweldsincident of 
over de aanleiding ervan. Zij worden 
vriendelijk verzocht contact op te 
nemen met de recherche in Haarlem 
via telefoonnummer 0900 8844. 
Liever anoniem? Neem dan contact 
op met Meld Misdaad Anoniem via 
telefoonnummer 0800 7000.

Drie verdachten aangehouden 
na geweldsincident
IJmuiden - Zaterdagmiddag hield de politie drie verdachten aan na een 
con� ict bij de onderdoorgang van het Van Poptaplantsoen naar de Van 
Leeuwenstraat. Een 41-jarige man uit Wervershoof raakte hierbij 
gewond. De man is opgenomen in het ziekenhuis.

Velsen - Van 4 tot en met 11 september was de collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding. In heel de gemeente gingen vele vrijwilligers langs de 
deuren. Ook kon via Facebook, via een QR-code en WhatsApp gedoneerd 
worden. Het heeft dit jaar gezorgd voor een recordopbrengst: 38.701 
euro. De organisatie dankt alle Velsenaren die een donatie hebben 
gedaan.

IJmuiden - Bij het bekijken van deze foto denk je in eerste instantie wellicht aan een ver buitenlands oord. Niets is 
minder waar, want dit is gewoon ons eigen IJmuiden. Marah maakte deze foto met de zonsondergang bij IJmuiderslag. 
Het was de laatste dagen nog goed toeven op deze locatie, maar de temperaturen gaan nu snel zakken naar waarden 
die meer gebruikelijk zijn voor de herfst. Foto: Marah

Mooi einde van strandseizoen

 ZATERDAG 2 OKTOBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
• Zebra Uitzendbureau BV • Van der Vlugt

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen Olympia Haarlem 
(‘Meer op zaterdag’)

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

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

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

pvcpvcpvc

DEZE 
WEEK IN 

DE KRANT

Marktplein 56  l  IJmuiden
Tel. 0255-537590

GAAT SLUITEN
Lees ons artikel op pagina 8



Zelf weerbaar worden met gratis 
workshops

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

Mededelingen

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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Tijdens de Week van de Veiligheid biedt de 
gemeente Velsen op donderdag 14 oktober 
2021 gratis 4 workshops aan die het veilig-
heidsgevoel en de weerbaarheid van inwon-
ers versterken.

(Workshop) Voorkom een hack
Check of je bent gehacked of gegevens lekt. 
Hoe? Volg de gratis workshop ‘Voorkom een 
hack’. Een deskundige trainer met praktijker-
varing laat je ook zien hoe een hacker werkt en 
hoe je ervoor zorgt dat jij nooit (meer) wordt 
gehacked! Veilig idee toch? Na de workshop 
krijg je van Korper ICT een certifi caat als be-
wijs van deelname.

Waar & wanneer?
De gratis workshop is geschikt voor iedereen 
van 10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl 
snel in voor de workshop, want er is maar een 
beperkt aantal kaartjes. De workshop is op 
14 oktober, in de week van de Veiligheid, tus-
sen 10.00-12.30 uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-
21.30 uur. De workshop wordt gegeven in het 
Polderhuis Vestingplein 58 in Velserbroek. 

(Workshop) Omgaan met confl icten
Onenigheid, bonje, trammelant? Politiemedia-
tor Saskia van den Braak is een kei in het bemid-
delen in confl icten. Ze neemt je stap voor stap 
mee in het voorkomen van een confl ict. Met haar 
oefen je handige vaardigheden die je de volgende 
keer kunt gebruiken bij confl icten. Na afl oop 
krijg je een certifi caat als bewijs van deelname.

Waar & wanneer?
De gratis workshop is geschikt voor iedereen 
van 10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor de workshop, want er zijn maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in 
de week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30, 
14.00-16.30 en 19.00-21.30 uur. De workshop 
wordt gegeven in het Oude kerkje Helmstraat 9 
in IJmuiden. 

(Workshop) Reanimatie en AED
Iedere seconde telt in nood. Wil jij jouw mede-
inwoners kunnen redden als zij gereanimeerd 
moeten worden? Volg dan de gratis reanimatie 
en AED cursus! Je leert uitgebreid reanimeren 
en hoe je een hartstilstand herkent. Je oefent 
levensreddende vaardigheden met Marjolijn 
Rodenburg. Zij is CCU verpleegkundige (hart-
bewaking) geweest in het Rode Kruis Zieken-
huis. Na afl oop krijg je een certifi caat van de 
Nederlandse Reanimatieraad. 
Als je wilt, kun je na de workshop ook burger-
hulpverlener worden. Als iemand in jouw buurt 
112 belt bij een hartstilstand, krijg je een oproep 
op je mobiel. Je gaat zo snel mogelijk naar het 
slachto� er toe en reanimeert tot de ambulance 
arriveert. Als burgerhulpverlener help je levens 
redden in jouw buurt.

Waar & wanneer?
De gratis cursus is geschikt voor iedereen van 
10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor de workshop, want er is maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in 
de week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30 
uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur. De cur-
sus wordt gegeven in het theater van de Biblio-
theek Dudokplein 16 in IJmuiden.

(Workshop) Herkennen van verdachte 
situaties
Hoe kun je een verdachte situatie herkennen? 
En wat kun je het beste doen? Met de tips en 
tricks van een persoonsbeveiliger en voorma-
lig lid van het Korps Commandotroepen ben 
jij helemaal op de hoogte. Ook krijg je oefenin-
gen uit de praktijk. Na afl oop krijg je een certi-
fi caat als bewijs van deelname. Help crimine-
len te pak-ken door verdachte situaties direct 
te melden bij de politie. 

Waar & wanneer?
Schrijf je via redzaam.nl snel in voor de gratis 
workshop, want er is maar een beperkt aantal 
kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in de 
week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30 
uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur. De 
workshop wordt gegeven in Verzorgingshuis 
W.F. Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden.

Weerbaarheidstrainingen 
voor ondernemers

Agenda van de sessies van 7 oktober

GGD-rapport ‘incidentie en prevalentie 
kanker in de regio’
In 2020 werd het GGD-rapport gepubli-
ceerd. De raad heeft hierover raadsvragen 
gesteld in verband met de rol van Tata Steel. 
Vervolgens is ona£ ankelijk onderzoek 
gedaan naar het proces naar het GGD-rap-
port. 

Verzelfstandiging afdeling Sportzaken
De gemeente is voornemens de afdeling 
Sportzaken extern te verzelfstandigen. Hier-
voor is een plan opgesteld, dat door de raad 
wordt besproken. De raad wordt vervolgens 
nog in de gelegenheid gesteld om eventuele 
wensen en bedenkingen mee te geven, voor-
dat het defi nitieve besluit wordt genomen. 

Startdocument Hofgeesterweg 63
Het plan is om op de locatie Hofgeesterweg 
63 ongeveer 50 nieuwe woningen te bouwen. 
In het startdocument staan de voorwaarden 
die gelden bij herontwikkeling van de locatie 
en het is de eerste stap om te komen tot een 
nieuw bestemmingsplan.

TenneT – werkterrein locatie 9 Leegh-
waterweg
In onder meer Velsen realiseert TenneT de 
projecten voor windenergie. TenneT en het 
ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat willen de raad graag informeren en 
meenemen in de voortgang van de projecten.

Transitievisie Warmte
Gemeenten hebben vanuit het Klimaat-

akkoord een verplichting om uiterlijk eind 
2021 een Transitievisie Warmte (TVW) op 
te stellen. De TVW is een plan waarin staat 
hoe tot 2050 stapsgewijs ruim 30.000 wo-
ningen en andere gebouwen de gemeente 
aardgasvrij worden gemaakt.

Wandreliëf Ylstra
Op de gevel van de Kennemerzaal staat het 
kunstwerk Sportfi guren van Bouke Ylstra. 
In november 2019 heeft de raad een motie 
aangenomen om te onderzoeken of het mo-
gelijk is om bij de sloop van de Kennemerzaal 
het wandreliëf te behouden en te verplaats-
en.  De verschillende opties zijn onderzocht. 
Het voorstel is om het wandreliëf niet te be-
houden.

Gratis duurzaam energie-
advies op de markt
Wilt u geld besparen op uw energie-
rekening? Comfortabeler wonen? En 
tegelijk-ertijd een steentje bijdragen aan 
een duurzame samenleving? Met de ener-
giebus krijgt u gratis advies en informatie 
over energie besparen, duurzaam wonen 
en slim verwarmen. Dinsdag 12 oktober 
staat de bus op de markt in Velserbroek.

Zonnepanelen, warmtepompen, vloer-
verwarming; we hebben er allemaal 
van gehoord. Maar wat heb je er precies 
aan? En hoe werkt het? Voordat je deze 
maatregelen zelf gaat toepassen, wil je 
ze natuurlijk eerst goed begrijpen en het 
liefst aanraken en voelen.

De Energiebus
Dat kan dus nu! U kunt in deze mobiele 
showroom rondkijken en van dichtbij 
zien hoe slim en technisch hoogstaand 
duurzame oplossingen zijn geworden. Er 
is een specialist van het Duurzaam Bouw-
loket aanwezig voor uitleg en vragen. We 
zorgen er natuurlijk voor dat dit corona-
proof is. 
 

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Noord-Holland (RPC) organiseert 
ook in de Week van de Veiligheid kosteloze on-
line trainingen waarvoor Velsense ondernem-
ers zich kunnen aanmelden. Op de website 
www.rpcnh.nl/activiteiten vindt u meer 
informatie en kunt u zich aanmelden voor 
onderstaande trainingen:

•	 Online training Cybercrime  
 11 oktober om 19.00 uur
•	 Online training Overvallen 
  12 oktober om 19.00 uur
•	 Online training Ondermijning 
 13 oktober om 19.00 uur
•	 Online training Agressie & geweld 
  14 oktober om 19.00 uur
•	 Online training Altijd Alert
 15 oktober om 19.00 uur

Het Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Noord-Holland 
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Noord-Holland is het samenwerk-
ingsverband tussen Politie, Openbaar minis-
terie en gemeenten in onze provincie. 

Geef uw mening over 
sport- en ontmoetings-
plekken in Velsen!
In onze gemeente wordt de openbare 
ruimte steeds vaker gebruikt om te 
spelen, te bewegen en elkaar te ont-
moeten. Wat vindt u van deze plekken?

Gemeente Velsen stelt een nieuw speel- en beweegplan op. Hierin nemen we graag op wat 
u vindt van de openbare ruimte en wat we eventueel kunnen verbeteren. We verzamelen 
deze informatie zodat we bij de toekomstige (her)inrichting rekening kunnen houden met 
uw wensen.
De vragenlijst is bedoeld voor inwoners ouder dan 12 jaar en duurt ongeveer 5 minuten. 
Vul de vragenlijst in via www.velsen.nl/speelbeweegplan

U kunt de vragenlijst tot 8 oktober invullen. Vanaf 11 november zijn de resultaten van de 
enquête terug te vinden op www.velsen.nl/speelbeweegplan.

Wapeninleveractie
Velsen zet zich in tegen steekwapenbezit 
onder jongeren. Vaak realiseren jongeren zich 
onvoldoende welke risico’s gepaard gaan met 
het dragen en gebruiken van een steekwapen. 
Daarom doen we mee aan de landelijke in-
leveractie om vooral jongeren aan te moedigen 
hun steekwapens in te leveren. Anoniem en 
zonder strafrechtelijke gevolgen. Dat kan op:

•	 Politiebureau IJmuiden (11-17 oktober 
van 9.00 – 17.00 uur)

•	 Het gemeentehuis (11, 13 en 15 oktober 
van 12.00 – 17.00 uur)

•	 Jongerencentrum De Koe (14 en 15 okto-
ber van 19.00 – 22.00 uur)

•	 Wijkcentrum De Stek (13 en 15 oktober 
van 19.00 – 22.00 uur)



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	Zuidpier(	nabij	noordkant	Seaport	

Marina),	tijdelijk	(10	jaar)	plaatsen	
containers	voor	het	omzetten	van	
zeewater	in	drinkwater	(20/09/2021)	
113772-2021

•	 	De	Ruyterstraat	91,	vergroten	1e	ver-
dieping	(20/09/2021)	113786-2021

•	 	Bakkerstraat	31,	plaatsen	dakopbouw	
(20/09/2021)	113820-2021

•	 	Willemsbeekweg	68,	verbouwen	
woonhuis	(22/09/2021)	114548-2021

•	 	Trompstraat	133,	plaatsen	dakopbouw	
(23/09/2021)	115088-2021

•	 	Van	Leeuwenstraat	20,	bouwen	dak-
opbouw	(23/09/2021)	115397-2021

•	 	Velserduinweg	184,	bouwen	aanbouw,	
vergroten	1e	verdieping	(24/09/2021)	
115656-2021

	
Velsen-Zuid
•	 Minister	van	Houtenlaan	22,	kappen	

boom	(22/09/2021)	114756-2021
•	 Driehuizerkerkweg	9,	bouwen	tuinkas	

(20/09/2021)	113733-2021

Velsen-Noord
•	 	Rooswijkweg	1,	plaatsen	2	micro	

windturbines	(22/09/2021)	114491-
2021

•	 	Pontweg	1D,	veranderen	gevels	en	ko-
zijnen	(23/09/2021)	115086-2021

•	 	Van	Diepenstraat	ong.	(bouwnum-
mer	1	en	2),	bouwen	2	woningen	
(23/09/2021)	115115-2021

Santpoort-Zuid
•	 	Van	Dalenlaan	57,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(20/09/2021)	113705-
2021

•	 	Willem	de	Zwijgerlaan	59,	brandveilig	
gebruik	hotel	(21/09/2021)	114227-
2021

Santpoort-Noord
•	 	Hagelingerweg	68A,	plaatsen	dakop-

bouw	(20/09/2021)	113698-2021
 
Velserbroek
•	 	Mathilde	Wibautstraat	100,	plaatsen	

dakkapel	(achterzijde)	(23/09/2021)	
114995-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 	Plein	1945	81	t/m	105	(De	Beurs),	

veranderen	gevelplint	en	interne	
(constructie)	wijziging	(21/09/2021)	
66731-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
•	 	Biallosterskilaan	55,	bouwen	ga-

rage	/	berging	met	overkapping	
(21/09/2021)	86939-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Zuid
•	 	t.h.v.	De	Veenen	14,	verwijderen	2	

onbewaakte	spoorwegovergangen	in	
de	nachten	van	14	op	15	oktober	2021	
van	01:24	tot	05:24	uur	(21/09/2021)	
113875-2021

Ingetrokken aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
•	 	Verkoop	oliebollen,	maandag	t/m	

zondag	vanaf	3	augustus	2021,	lo-
catie:	Kennemerplein	te	IJmuiden	
(23/09/2021)	95046-2021

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het	college	van	burgemeester	en	wethou-
ders	van	Velsen	hebben	omgevingsvergun-
ning	verleend	voor:	

IJmuiden
•	 	Meidoornstraat	23,	plaatsen	dakop-

bouw	(23/09/2021)	97651-2021
•	 	Jan	Pieterszoon	Coenstraat	67,	ver-

groten	2e	verdieping	(23/09/2021)	
94933-2021

Santpoort-Zuid
•	 	Willem	de	Zwijgerlaan	59,	wijzi-

gen	gebruik,	veranderen	interieur	
(21/09/2021)	14304-2021		(Provinci-
aal	monument)

 
Santpoort-Noord
•	 	Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	

8,	10,	14,	18,	20,	vervangen	kozijnen	
(23/09/2021)	76874-2021

•	 	Tulpenstraat	10,	12,	14,	20,	22,	28	en	
9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervangen	kozijnen	
(23/09/2021)	76874-2021

	

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden
•	 	Kennemerboulevard	250,	brandveilig	

gebruik	hotel	(30/09/2021)	77957-
2020

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 

Driehuis
•	 	Middeloolaan	12,	gebruik	als	Bed	&	

Breakfast,	huisvesting	i.v.m.	mantel-
zorg	(21/09/2021)	88823-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 	‘Clubwedstrijden	strandzeilen’,	op	

2+16	oktober,	6+20	november,	4+18	
december	2021,	15+29	januari,	12+19	
februari,	5+18	maart	2022	van	08:30	
tot	15:00	uur,	locatie:	recreatiestrand	
t.h.v.	Kennemermeer	(21/09/2021)	
98984-2021

•	 	‘Interflame	Strandrace	IJmuiden’,	op	
1	oktober	2021	van	10:00	tot	21:00	uur,	
2	oktober	2021	van	08:00	tot	17:00	
uur,	3	oktober	2021	van	08:00	tot	
15:00	uur,	locatie:	Kennemerstrand	
,	serviceterrein	van	voertuigen	aan	
de	Promenade	en	op	de	route	tussen	
strand	en	serviceterrein	(21/09/2021)	
47347-2021

Overige bekendmakingen 
•	 	Wijzigingsplan	Dokweg	short	stay	II
•	 	Verordening	Bedrijveninvesterings-

zone	Kennemerlaan	2022-2026	vast-
gesteld

•	 	4	parkeerplaatsen	aan	te	wijzen	ten	
behoeve	van	het	opladen	van	elektri-
sche	voertuigen:	

	 Bloemendaalsestraatweg	te	
	 Santpoort-Zuid
	 Adriaan	Morriënpad	t.h.v.	de	Wolff	en	
	 Dekenlaan	in	Driehuis.

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

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351	(tussen	08.00	uur	en	20.00	uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202	(tussen	08.00	uur	en	20.00	uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800	–	1351	(tussen	08.00	uur	en	20.00	uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine	
Website	met	contactgegevens	hulp-	en	luisterlijnen		

Zonder afspraak een vaccinatie
In IJmuiden en Velsen-Noord kunt u zich 
zonder afspraak laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Dat kan in de vaccinatie-
bus in Zeewijk, in buurthuis de Brulboei 
in IJmuiden of in buurthuis De Stek in 
Velsen-Noord. Data en tijden zijn hiero-
nder vermeld.

Zeewijk IJmuiden
•	 Locatie:	 Schiplaan/hoek	 Planetenweg	

IJmuiden
•	 Tijd:	11:00	–	17:00	uur
•	 Zaterdag	2	oktober,	9	oktober,	16	oktober,	

23	oktober,	30	oktober,	6	november	en	13	
november

Buurthuis de Brulboei IJmuiden 
•	 Locatie:	 (in	 de	 grote	 zaal)	 Kanaalstraat	

166	IJmuiden
•	 Tijd:	11.00	-	17.00	uur
•	 Dinsdag:	5	oktober

Buurthuis De Stek Velsen-Noord 
•	 Locatie:	 (in	 de	 grote	 zaal)	 Heirweg	 2a	

Velsen-Noord
•	 Tijd:	11:00	–	17:00	uur
•	 Woensdag:	6	oktober



                     

30 september  
t/m 7 oktober 2021

Van 30 september tot en met  
7 oktober 2021 vindt de Week  
van de Ontmoeting plaats in Velsen.  
De hele week bestaat uit activiteiten 
die mensen de mogelijkheid biedt 
om andere mensen te ontmoeten en 
nieuwe sociale contacten te leggen. 
Alleen met elkaar verminderen  
we eenzaamheid en maken we het 
bespreekbaar. Doet u/jij ook mee?

                     

30 september - 7 oktober

Golden- 
Sport
Wilt u meer gaan  
bewegen en dit samen 
met buurt genoten 
doen? Dan is Golden- 
Sports echt iets voor  
u. Iedereen van 55 jaar 
en ouder kan meedoen, 
op elk niveau, voor 
iedereen geschikt.  
Maandag 4 oktober, 
Grahamstraat  
IJmuiden  
van 10.30-11.30 uur. 

Dansen 
Streetdance en Freestyle dance voor kinderen  
van  5 tot 12 jaar. Tot 27 oktober elke woensdag  
van 17.00 tot 19.00 uur bij DND Dance Velsen-Noord.  
Samen dansen is leuker!

* Deze activiteiten zijn doorlopend, meedoen kan ook na de Week van de Ontmoeting.

Donderdag 30 september

Activiteit Locatie Tijdstip Kosten Aanmelden

Handwerken - Blij dat ik brei Wijkcentrum De Stek 9.30 - 11.30 € 1,10 0251-226445 *

Stijldansen Wijkcentrum De Stek 19.00 - 22.00 € 1,10 0251-226445 *

Schilderen - inloop Buurthuis de Brulboei 19.30 - 22.00 € 2,50 0255-510186 *

IJmuiden Wat vertel je me nou? Buurthuis de Brulboei 20.00 - 22.00 € 3,50 0255-510186

Warme lunch Dorpshuis het Terras 12.00 - 13.00 € 6,00 023-3031228 *

Creatief café Dorpshuis het Terras 13.30 - 15.00 € 1,10 023-3031228 *

Open tafel Wijkcentrum de Hofstede 12.00 - 13.00 € 8,00 023-5386528 *

Wandelclub Wijkcentrum de Hofstede 10.00 - 11.00 Gratis 023-5386528 *

Ko�e met Wally Wijkcentrum de Hofstede 10.00 - 11.30 Gratis 023-5386528 *

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 9.00 - 12.00 € 1,10 0255-520650 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Ko�edrinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Cursus digisterker  Bibliotheek Velsen 10.30 - 12.30 Gratis 0255-525353

Eerst ko�e, mannen 60+ De Dwarsligger 10.00 - 11.30 1e ko�e gratis niet nodig *

Meidenclub 12+ De Stek 19.00 - 22.00 Gratis niet nodig *

Kickboksen 10+ De Dwarsligger 16.00 - 17.00 Gratis 06-28455673 *

Jongereninloop 15+ jongerencemtrum de Koe 19.30 - 22.30 Gratis niet nodig *

Jongereninloop 15+ jongerencentrum de Branding 19.00 - 22.00 Gratis niet nodig *

Vrijdag 1 oktober

Eetactiviteit - Open tafel Wijkcentrum De Stek 12.00 - 13.00 € 7,50 0251 226445 *

Open tafel Wijkcentrum de Hofstede 12.00 - 14.00 € 8,00 *

Dansen op de stoel Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.30 - 12.00 Gratis 06-82110006 *

Ko�e drinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Voorlezen wethouder Marianne Steijn Bibliotheek Velserbroek 11.00 - 12.00 Gratis 0255-525353

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 9.00 - 12.00 € 1,10 0255-520650 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 13.00 - 16.00 € 1,10 0255-520650 *

Klaverjassen bij sportclub Full Speed Tolsduinerlaan 6 Velsen-Zuid 20.00 - Sluit Gratis 0255-531725  *

Sport en Spel 9 tot 11 jaar Veld aan de Maasstraat IJmuiden 15.30 - 16.30 Gratis Niet nodig *

Sportmix 10 tot 12 jaar De Stek/buiten 14.30 - 16.00 Gratis Niet nodig *

Creatieve inloop De Stek 14.30 - 16.00 Gratis Niet nodig *

Sportmix 15+ De Stek/buiten 16.00 - 18.00 Gratis Niet nodig *

Sportmix 15+ De Stek/buiten 18.00 - 20.00 Gratis Niet nodig *

Avondinloop De Stek 20.00 - 23.00 Gratis Niet nodig *

Zaterdag 2 oktober

Ontmoeting voor mantelzorgers Het Odensehuis 10.00 - 13.00 Gratis 0255-749100

Klootschieten sportvereniging Full Speed Tolsduinerlaan 6 Velsen-Zuid 10.00 - 12.00 2x Gratis 0255-531725 *

Zondag 3 oktober

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 13.00 - 16.00 € 1,10 0255-520650 *

Maandag 4 oktober

Wandelen Wijkcentrum De Stek 9.30 - 11.30 Gratis 0251 226445 *

Trandelen (clean-up wandeling) Wijkcentrum De Stek 9.00 - 12.00 Gratis 0251 226445 *

Eetactiviteit - maaltijdsoep Wijkcentrum De Stek 12.00 - 13.00 € 3,50 0251 226445 *

Stijldansen Wijkcentrum De Stek 13.30 - 15.30 € 1,10 0251 226445 *

Biljarten Wijkcentrum De Stek 19.00 - 22.00 € 1,10 0251 226445 *

Creatieve middag Wijkcentrum De Stek 13.30 - 15.30 € 1,10 0251 226445 *

Buurtbakkie Buurthuis de Brulboei 10.00 - 11.30 Gratis 0255 510186 *

Rummicub Buurthuis de Brulboei 13.30 - 16.00 Gratis 0255 510186 *

Buurtbakkie (met gebak) Dorpshuis het Terras 10.00 - 11.30 Gratis 023 3031228 *

Wandelclub Dorpshuis het Terras 10.00 - 10.45 Gratis 023 3031228 *

Schilderen Wijcentrum de Hofstede 10.00 - 12.00 Gratis 023-5386528 *

Praathuis De Dwarsligger 10.00 - 12.00 Gratis 0255-512725 *

Vriendschapsdiner Het Terras 17.00 - 18.30 € 7,50 023 3031228

Vriendschapsdiner De Stek 17.00 - 18.30 € 7,50 0251 226445

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 9.00 - 12.00 € 1,10 0255-520650 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Klaverjassen Seniorencentrum Zeewijk 13.00 - 16.30 € 7,00 0255-520650 *

Wolcafé De Dwarsligger 9.30 - 12.00 Gratis 0255-512725 *

Bridge lessen De Dwarsligger 13.30 - 16.00 € 3,50 0255-512725 *

Bewegen in de buitenlucht voor 55+ Grahamstraat 105 IJmuiden 10.30 - 11.30 € 3,00 Niet nodig *

Ko�edrinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Amusementskoor - Zingen Dwarsligger 19.30 - 21.30 Gratis Niet nodig *

Lunchen Sportcafé, zwembad de Heerenduinen 12.00 - 14.00 vraag naar de 
voorwaarden 06-36219375

Sport en Spel Veld aan de Maasstraat IJmuiden 15.30 - 16.30 Gratis Niet nodig *



    

                     

Wandelgroep  
Heerlijk aan de wandel en tevens de gelegenheid om 
andere mantelzorgers te ontmoeten en ideeën uit te  
wisselen. Tijd voor jezelf, aandacht voor elkaar en  
opladen in de natuur. Wandelt u mee op donderdag  
7 oktober (startpunt Zwembad De Heerenduinen)  
van 13.30-14.30 uur?

De meidenclub in Wijkcentrum de Stek in Velsen-
Noord is dé ontmoetingsplek voor meiden. Een plek 
om met elkaar activiteiten te ondernemen en waar er 
aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en talent. 
Het aanbod is zeer divers en bestaat uit activiteiten die 
aansluiten bij de interesse en behoeften van tieners. 
De Meidenclub voor tieners van 12 jaar en ouder is elke 
donderdagavond geopend van 19.00 tot 22.00 uur.

Wethouder Marianne Steijn leest u vrijdag 1 oktober 
van 11.00 tot 12.00 uur voor tijdens een kop ko�e 
met gebak in bibliotheek Velserbroek!

Voorleeslunch

Hartenwens
Project Hartenwens: gedurende de week zijn zij  
op verschillende locaties te vinden. Wat wenst u 
zichzelf toe of wat wil/kan u betekenen voor een 
ander? Het plakken van de harten is een middel  
om uiteindelijk verbindingen te maken tussen  
de wensen het realiseren daarvan. Woensdag 6 
oktober in aanwezigheid van wethouder Marianne 
Steijn vanaf 15.00 uur bij Seniorencentrum Zeewijk. 

Diner
Diner voor 35 tot 65  
jarigen om andere  
alleengaanden te  
ontmoeten. Tijdens  
het diner is er gelegen-
heid om elkaar te leren 
kennen en bij gedeelde 
interesses af te spreken 
om activiteiten te  
ondernemen.

Meidenclub

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Een landelijke coalitie die zich richt op het verminderen van een-
zaamheid onder ouderen. Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar op alle inwoners die op wat voor manier dan ook eenzaamheid ervaren. 
Dit doen we samen met onze partners.

Dinsdag 5 oktober

Activiteit Locatie Tijdstip Kosten Aanmelden

Sjoelen Wijkcentrum De Stek 13.30 - 15.30 Gratis 0251 226445 *

Eetcafé Wijkcentrum De Stek 17.30 - 18.45 € 3,60 0251 226445 *

Klaverjassen Buurthuis de Brulboei 13.30 - 16.00 € 2,50 0255 510186 *

Open tafel Wijkcentrum de Hofstede 17.00 - 19.00 € 8,00 0255 548548 *

Wandelen met de Opstappers Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.30 - 13.00 Gratis 06-82110006 *

Vriendschapsdiner Buurthuis de Brulboei 17.00 - 18.30 € 7,50 0255 510186

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 9.00 - 12.00 € 1,10 0255-520650 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Klaverjasclub Seniorencentrum Zeewijk 20.00 - 23.00 € 10,00 0255-520650 *

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 13.00 - 16.00 € 1,10 0255-520650 *

Ko�e drinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Craft café Bibliotheek IJmuiden 10.00 - 12.00 Gratis 0255 525 353 *

Wandeling door de haven 5 km o.l.v. D. Bos Parkeerplaats Halkade - Waasdorp 19.30 - geen  
eindtijd Gratis Niet nodig

Kickboksen 10+ De Dwarsligger 16.00 17.00 Gratis 06-28455673

Jongereninloop 15+ jongerencentrum de Koe 19.30 22.30 Gratis Niet nodig

Creatieve middag Wijkcentrum de Hofstede 13.30 - 16.00 € 1,00 Niet nodig

Woensdag 6 oktober

Eetactiviteit - Open tafel Wijkcentrum De Stek 12.00 - 13.00 € 7,50 0251 226445 *

Biljarten Wijkcentrum De Stek 9.00 - 12.00 € 1,10 0251 226445 *

Senioren Fit Wijkcentrum De Stek 9.15 - 10.30 Gratis 0251 226445 *

Eetsalon Dorpshuis het Terras 16.30 - 18.00 € 7,50 023 3031228 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Klaverjasclub Seniorencentrum Zeewijk 20.00 - 23.00 € 10,00 0255-520650 *

Warme maaltijd Seniorencentrum Zeewijk 12.00 - 12.00 € 7,50 0255-520650 *

Inloop ko�e/thee Seniorencentrum Zeewijk 13.00 - 16.00 € 1,10 0255-520650 *

Ko�e drinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Rondrit door de omgeving U wordt opgehaald en thuisgebracht 13.00 - 16.30 Gratis 0255- 515133

Project Hartenwens Seniorencentrum Zeewijk 15.00 - geen  
eindtijd Gratis Niet nodig

Darten bij sportvereniging Full Speed Tolsduinerlaan 6 Velsen-Zuid 20.00 - 22.30 Gratis Niet nodig *

Craft café Bibliotheek IJmuiden 19.00 - 21.00 Gratis Niet nodig *

Streetdance (kinderen van 5-8 jaar) DND Dance Velsen-Noord 17.00 - 18.00 € 1,00 06-12505324 *

Freestyle dansen (kinderen van 9-11 jaar) DND Dance Velsen-Noord 18.00 - 19.00 € 1,00 06-12505324 *

Sportmix  (kinderen van 10-12 jaar) De Stek/buiten 14.30 - 16.00 Gratis Niet nodig *

Creatieve inloop (kinderen van 12-15 jaar) De Stek 14.30 - 16.00 Gratis Niet nodig *

Sportmix (kinderen 15+) De Stek/buiten 16.00 - 18.00 Gratis Niet nodig *

Jongereninloop 15+ jongerencentrum de Branding 19.00 - 22.00 Gratis Niet nodig *

Donderdag 7 oktober

Handwerken - Blij dat ik brei De Stek 9.30 - 11.30 Gratis 0251 226445 *

Stijldansen De Stek 19.00 - 21.30 Gratis 0251 226445 *

Wandelgroep voor mantelzorgers Zwembad de Heerenduinen 13.30 - 14.30 Gratis niet nodig *

Warme lunch Dorpshuis het Terras 12.00 - 13.00 € 6,00 023 3031228 *

Creatief café Dorpshuis het Terras 13.30 - 15.00 € 1,10 023 3031228 *

Open tafel Wijkcentrum de Hofstede 12.00 - 13.00 € 8,00 023-5386528

Ko�e met Wally Wijkcentrum de Hofstede 10.00 - 11.30 Gratis 023-5386528

Daten met eten Brulboei 15.00 - 17.00 Gratis 0255 510186

Ko�e drinken Ontmoetingscentrum de Zeestroom 10.00 - 15.00 Gratis 06-82110006 *

Cursus: Werken met de E-overheid Bibliotheek IJmuiden 10.30 - 12.30 Gratis 0255-525353 

Informatiebijeenkomst Senia leesclub Bibliotheek Velserbroek 15.00 - 16.30 Gratis 0255 525353

Meidenclub 12+ De Stek 19.00 - 22.00 Gratis Niet nodig *

Kickboksen 10+ De Dwarsligger 16.00 - 17.00 Gratis 06-28455673

Jongereninloop 15+ jongerencemtrum de Koe 19.30 - 22.30 Gratis Niet nodig

Jongereninloop 15+ jongerencentrum de Branding 19.00 - 22.00 Gratis Niet nodig
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Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 
natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer. Het eerstvol-
gende spreekuur is donderdag 2 
sweptember. U bent van harte 
welkom. Adres: Frans Netscherlaan 
12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur 
Alice Loeters

IJmuiden - Het familiebedrijf Swier 
aan Plein 1945 bestaat al meer dan 
een eeuw en begon zo’n 46 jaar 
geleden een eigen sleutelservice. Van 
oude klaviersleutel, veelal voor 
schuurdeuren, tot aan de meest 
moderne autosleutels zelfs nu ook 
met afstandsbediening; Swier heeft 
het allemaal in huis. De sleutelwand 
in de winkel is volgens brancheken-

ners inmiddels de langste van Neder-
land en er staat alweer een uitbrei-
ding op stapel!

Mede door de uitbreiding van de 
autosleutels heeft Swier inmiddels 
veertien meter sleutelwand beschik-
baar. Ook het machinepark breidde 
zich gestaag uit. Begon men ooit met 
slechts één sleutelmachine, nu staan 

er al veertien sleutelmachines om 
alle soorten sleutels mee te kunnen 
dupliceren. Recent werd een nieuwe 
werkbank geplaatst met daarop twee 
gloednieuwe machines. Hierdoor is 
de meest moderne techniek in dit 
speci�eke vakgebied beschikbaar! 
De broers Gerard en Nol vormen de 
‘derde generatie’ in het familiebedrijf. 
Henk Swier (‘vierde generatie’) is 

inmiddels al veertien jaar in het 
bedrijf werkzaam en neemt naast de 
sleutels ook het grootste gedeelte 
van de slotenservice voor zijn reke-
ning. Met twee servicewagens is het 
bedrijf vrijwel de hele week bezig 
met het monteren en repareren van 
meerpuntsluitingen en cilindersloten 
bij de klanten. Kijk op www.swier.nl 
voor meer informatie.

De langste sleutelwand van Nederland
De veertien meter lange sleutelwand bij Swier aan Plein 1945 in IJmuiden. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Het kan verkeren in gemeenteland. 
Vorig jaar bracht Verwoort de pijnlijke 
boodschap aan de gemeenteraad 
over dat er voor 6,5 miljoen euro 
moest worden bezuinigd. Nu kan hij 
melden dat de begroting in balans is 
en er zelfs in de komende vier jaren 
een plus van 3 miljoen euro te 
verwachten valt. De voornaamste 
reden voor dit zwabberende �nan-
ciële plaatje schuilt in de onzekerheid 
die gemeenten voortdurend hebben 
over de hoogte van de rijksbijdragen. 
Door de wethouders van �nanciën in 
veel gemeenten werd hierover meer-
dere malen geklaagd. ,,Het lijkt erop 

dat de druk. Die we op het rijk 
hebben uitgeoefend, eindelijk geland 
is’’, aldus Verwoort. Met name de 
kosten voor de jeugdzorg liepen in 
de afgelopen jaren fors op, inmiddels 
is er zicht op aanvullende vergoe-
dingen hiervoor. Ook de zoge-
noemde opschalingskorting wordt 
mogelijk opgeschort. Die korting was 
van toepassing op alle gemeenten 
die minder dan 100.000 inwoners 
hebben. Het rijk beoogde hiermee 
gemeentelijk fusies af te dwingen, 
maar dat pakte anders uit. 
Gemeenten als Zeist, Doetinchem en 
dus ook Velsen kregen hiermee te 
maken. Als deze opschalingskorting 
de�nitief wordt opgeschort, krijgt 

Velsen in de toekomst meer geld.

Behoedzaam beleid
Omdat de hogere rijksbijdrage nog 
niet de�nitief is, koos het college 
ervoor om de verwachte extra 
bedragen voor respectievelijk 75% en 
50% op te nemen in de begroting. 
Het is dus goed denkbaar dat er 
volgend jaar nog wat meer �nanciële 
ruimte is dan waarvan men nu 
uitgaat. ,,Het leven als penning-
meester is opeens een stuk leuker’’, 
reageert Verwoort op de cijfers. Hij 
somt een aantal beleidsplannen op 
waarvoor het extra geld kan worden 
ingezet: ,,We willen door met citymar-
keting, daar stellen we 150.000 euro 
voor beschikbaar. Ook dragen we bij 
aan het initiatief om walstroom te 
realiseren in de haven van IJmuiden. 
We stellen middelen binnen voor het 
uitvoeren van het lokale klimaatak-
koord en we starten pilots om kinder-
armoede te voorkomen.’’ Ook voor de 
ontwikkeling van het plan ‘Pont tot 
Park’, het verbeteren van de verkeers-
veiligheid bij de Kanaaldijk en het 

aannemen van extra jeugd-boa’s kan 
het college nu geld vrijmaken. Om de 
Stadsschouwburg Velsen �nancieel 
gezond te houden, wordt ook geld 
gereserveerd.

Compliment aan de inwoners
Wie in Velsen woont, gaat volgend 
jaar minder betalen aan afvalsto�en-
he�ng en rioolrechten. Deze 
gemeentelijke he�ngen dalen 
respectievelijk met 1 en 5 euro. De 
daling van het tarief voor de afvalver-
werking hebben de inwoners voor 
een deel aan zichzelf te danken. ,,Men 
heeft het afval beter gescheiden en 
daardoor is het tarief lager geworden. 
Dat is dus een compliment aan de 
inwoners van Velsen.’’ De nieuwe 
begrotingscijfers laten voor het 
komende jaar een positief resultaat 
zien, in 2023 een klein negatief saldo 
en voor de twee daarop volgende 
jaren weer een plus.
 Op 4 november vindt de gemeente-
raadsvergadering plaats waarin de 
begrotingsbehandeling gepland 
staat.

Eindelijk goed nieuws: positieve 
begrotingscijfers en lastenverlichting
Velsen - De gemeentelijke begroting voor de komende vier jaren ziet er 
een stuk positiever uit dan een jaar geleden. De gemeente verwacht 
meer geld vanuit de rijksoverheid te zullen ontvangen en ziet daardoor 
ruimte voor nieuwe investeringen. Ook de woonlasten voor de burgers 
zullen volgend jaar dalen. Dat laatste komt vooral doordat de afvalstof-
fenhe�ng en rioolrechten lager uitvallen. Het is voor het eerst in deze 
bestuursperiode dat wethouder Jeroen Verwoort (�nanciën) gematigd 
positief is over de cijfers. Net op tijd, want die bestuursperiode eindigt 
komend voorjaar.
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Het pand van de Parketfabriek aan 
de Zeilmakerstraat 2 in Velserbroek 
bestond tot nu toe uit een showroom 
van 250 vierkante meter waar de 
houten vloeren getoond worden en 
daarnaast een magazijn van nog 
eens die oppervlakte. De noodzaak 
om grote voorraden aan te houden is 
echter door het verbeteren van 
bedrijfsprocessen geleidelijk steeds 

minder geworden. Dat maakte de 
weg vrij om de beschikbare ruimte in 
het pand op een andere manier te 
gaan gebruiken. Zo ontstond al snel 
het idee om voor de klanten een 
inspiratieruimte in te richten. Deze 
ruimte staat inmiddels vol met 
meubels, verlichting en decoratieve 
artikelen. Wie daarbij aan een door-
snee meubeltoonzaal denkt, heeft 

het mis. ,,We willen geen dertien-in-
een-dozijn-concept bieden’’, zegt 
eigenaar Michiel Meijlink. Hij licht 
toe: ,,We willen mensen echt laten 
nadenken over wat je allemaal kunt 
doen met je interieur. We zoeken 
daarbij de grenzen op. We zijn 
bijvoorbeeld erg bezig met het 
hergebruik van materialen. Je ziet 
spoorbielzen, wagondelen, enzo-
voort. Maar ook strak vormgegeven 
meubels van metaal en hout.’’ Zelf 
begon Meijlink ooit in de woningin-
richting, dus aan kennis en ervaring 
geen gebrek. 
De showroom is op maandag tussen 
13.00 en 17.00 geopend en van 
dinsdag tot en met zaterdag tussen 
09.00 en 17.00 uur. Kijk op www.
parketfabriek.com voor uitgebreide 
informatie

Nu ook meubelen, verlichting en 
woondecoratie bij de Parketfabriek
Velserbroek - Al twintig jaar is de Parketfabriek een vertrouwde naam 
voor de levering van houten vloeren uit eigen fabriek. Ook is er een ruim 
assortiment in laminaat en pvc-vloeren. Daar wordt nu een geheel 
nieuwe dimensie aan toegevoegd. Want hoewel de vloer voor een 
belangrijk deel sfeerbepalend is in huis, bestaat een woonkamer natuur-
lijk uit veel meer. Voortaan kun je bij de Parketfabriek terecht voor de 
complete woninginrichting. Van eigentijdse meubels die afgestemd zijn 
op de vloer tot raamdecoratie, vloerkleden, verlichting en wandbekle-
ding. Om je complete huis in het nieuw te steken, heb je voortaan aan 
één adres genoeg.

Het pand van de Parketfabriek aan de Zeilmakerstraat 2 in Velserbroek. Foto: aangeleverd

Eigenlijk hadden Gré Iskes en Simone 
Strijland zich voorgenomen om de 
winkel voort te zetten tot aan het 
25-jarig jubileum, eind volgend jaar. 
De start van de grondige renovatie 
van de winkelpanden aan het Markt-
plein deed ze anders besluiten. Over 
enige tijd is het winkelpand van 
Xanadu Bijoux aan de beurt, de voor-
gevel gaat eruit en wordt een stukje 
verplaatst. Voor de korte periode die 
daarna nog rest tot aan de voorge-
nomen sluitingsdatum was het 
nauwelijks de moeite om de winkel 

dan weer opnieuw in te richten. Slui-
ting dus: ,,Met pijn in ons hart, want 
we hebben de winkel altijd met veel 
plezier gerund. Je bouwt toch iets op 
en dat laat je nu achter.’’ Vanaf 
morgen gaan alle merkartikelen (ook 
horloges) en gouden sieraden met 
veertig procent korting de deur uit. 
Voor zilveren sieraden (ook met half-
edelstenen) en bijou-artikelen geldt 
zelfs vijftig procent korting. Zolang 
de winkel open blijft, is bestellen nog 
mogelijk. Op bestellingen krijgen 
klanten tien procent korting.

p effingsuitverkoop bij 
anadu Bijou  start morgen

IJmuiden - Xanadu Bijoux aan het Marktplein 56 sluit de deuren de�ni-
tief. De complete winkelvoorraad gaat morgen in de uitverkoop. Een 
mooie kans voor de klanten om, met de feestdagen in zicht, een mooi 
sieraad te kopen voor een bodemprijs.

Gré Iskes en Simone Strijland starten morgen met de ophe�ngsuitverkoop. 
Foto: Bos Media Services

SAMEN VOOR ELKAAR

IJmuidenaar Danny Bos zag in de krant een oproep 
staan voor �ets- en/of wandelmaatjes en nam enthou-
siast contact op. Een leuk initiatief! Danny: ,,Ik �ets 
behoorlijk veel en wandel vaak met mijn zus en werd 
zodoende getriggerd door die oproep in de krant. Het 
Sociaal Wijkteam belde terug en wat bleek: de mede-
werker in kwestie, Alexander van de Pieterman, was ooit 
een oud-klasgenoot van mij. Grappig toch?’’, aldus de 
Tata Steel IT’er die sinds de coronatijd voornamelijk 
vanuit zijn huis werkt.

Danny vervolgt: ,,Omdat ik nu thuis mijn werk verricht, 
kan ik mijn uren anders indelen en houd ik de nodige 
tijd over. Het initiatief sprak mij bijzonder aan. De sociale 
contacten aanhalen en lekker sportief bezig zijn. Daar is 
denk ik behoorlijk wat behoefte aan in deze bijzondere 
periode en ik wil daarnaast graag mensen helpen.’’

Danny sluit af: ,,Ik ben nu druk bezig om een leuke route 
uit te stippelen. Niet te zwaar, want we waken voor over-
belasting en ik denk aan ongeveer vijf kilometer. Op 
dinsdagavond 5 oktober om 19.30 verzamelen we bij 
Waasdorp aan de Halkade in IJmuiden. Dan maken we 
een leuke wandeling door het havengebied en wellicht 

richting kleine strand. Geïnteresseerden kunnen 
aansluiten en hoeven zich niet vooraf aan te melden. Ik 
ben oprecht benieuwd of er animo is. Ik heb in ieder 
geval veel zin in het opstarten van een wandelclub.’’

Weet u ook iemand die in deze rubriek past of kunt u steun 
gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@swtvelsen.
nl

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Komende dinsdag wandelt Danny met belangstellenden 
door het havengebied van IJmuiden. Foto: aangeleverd

Wandelen door IJmuiden

IJmuiden - Sinds begin september is 
Chocolaterie Noes weer wekelijks op 
donderdag van 10.00 tot 17.30 uur 
geopend. Deze week is het echter 
net iets anders. Eigenaresse 
Manoeska doet mee met een evene-
ment voor het goede doel en dat 
vindt op woensdag en donderdag 
plaats. Ze gaat met een aantal colle-
ga’s �etsen van Maastricht tot 
Schiphol. Daarom is de winkel op 
donderdag 30 september gesloten, 
maar in plaats daarvan extra open op 
vrijdagmiddag 1 oktober en op 

zaterdag 2 oktober. Dit gaat gepaard 
met twee mooie aanbiedingen: een 
zakje met 150 gram slagroomtru�els 
voor maar 6,25 euro en een zakje 
gemengde herfstchocolade (150 
gram) voor maar 5 euro! Alles natuur-
lijk handgemaakt. Ook zijn de 
gevulde herfsteikeltjes, de Choc-
Blocks, bonbons en het bekende 
herfstmarsepein weer aanwezig. U 
bent welkom op vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Tot ziens aan de 
Velserduinweg 111.

C ocolaterie oes deze
week op andere dagen open

Alle chocoladespecialiteiten van Noes zijn handgemaakt. Foto: aangeleverd
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HEEL VELSEN LEEST

Soms kom je een weekend zomaar twee bijzondere mensen tegen. Afge-
lopen zaterdag ontmoette ik in Velsen-Zuid iemand, die haar allereerste 
boek heeft geschreven. Zij vertelde mij dat dit verhaal eigenlijk een uit de 
hand gelopen spontane actie was. Een tijdje geleden was zij gevraagd 
een verhaal te vertellen over de pomp in Oud-Velsen. Aan een groep 
kinderen uit de buurt. Dat deed ze vol overgave. De kinderen waren 
ontzettend enthousiast. En zijzelf ook. Het verhaal sprak haar aan. En na 
wat extra onderzoek bij de plaatselijke archivaris besloot zij een boek te 
schrijven en in eigen beheer uit te geven. De sleutel van de pomp van 
Velsen. Geschreven door Rheny van Oudvorst, geïllustreerd door Nandi 
van Oudsvorst en vormgegeven door Gotte Verweel. Het is een echte 
aanrader voor kinderen vanaf vier jaar. En volgens mij zeker omdat je het 
dorp kunt bezoeken. Je kunt echt het verhaal in stappen. En het avontuur 
beleven dat Rosalinde en haar oma hebben beleefd. Ga maar eens op 
zoek naar de pomp en het groene bankje.

Het tweede boek dat ik in handen kreeg is; Ju�rouw Hendriks, de vloek 
van Brederode. Dit is het tweede boek van Angelique Schipper over 
Ju�rouw Hendriks. En zoals de titel al doet vermoeden gaat dit boek over 
de Ruïne van Brederode. En kun je dus ook de plek waar het boek zich 
afspeelt bezoeken. Maar of je net als een groepje leerlingen en Ju�rouw 
Hendriks de geschiedenis in wordt gezogen is nog de vraag. Maar je kunt 
zomaar wel de schrijfster tegen het lijf lopen. Dit boek is geschikt voor 
kinderen vanaf een jaar of 8. Maar voorlezen kan natuurlijk eerder. Wat 
een voorrecht om in een gemeente te wonen met zoveel geschiedenis. 
En , in dit geval, schrijfsters die dit weten om te zetten in een prachtig 
leesboek.

Veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

Het gevoel geen verbinding te 
hebben met anderen is van alle 
tijden en iedereen heeft er weleens 
last van. Maar als het gaat hinderen 
in je functioneren en/of je levens-
vreugde belemmert, is het tijd om in 

actie te komen. ,,In de samenwerking 
tijdens de training kunnen mensen 
ervaren dat je niet alleen bent in je 
eenzaamheid en dat biedt troost’’, 
verwacht Jessica IJzer, initiatiefnemer 
voor de training en ervaringsdeskun-

dige. Jessica is ambassadeur tegen 
eenzaamheid in de gemeente Bloe-
mendaal: ,,Door mijn beroep als 
uitvaartverzorger, en omdat ik zelf 
last heb gehad van depressies, weet 
ik hoe verschrikkelijk eenzaam een 
mens zich kan voelen. Hoe je de 
neiging kunt hebben je steeds verder 
terug te trekken, terwijl je het tegen-
overgestelde moet doen om dat 
gevoel te doorbreken.’’

Inschrijven
Welzijn Bloemendaal organiseert op 
donderdag 7 oktober van 12.00 tot 
15.00 uur een informatiemiddag. 
Belangstellenden kunnen vrijblijvend 
langskomen voor meer informatie 
over de training. Inwoners van de 
gemeente Bloemendaal kunnen zich 
online aanmelden voor de training 
via Hehtraining.nl, of bij Welzijn Bloe-
mendaal via info@welzijnbloemen-
daal.nl onder vermelding van Work-
shop Heft in Eigen Handen t.a.v. 
Hetty of Jorien. Telefonisch 
aanmelden gaat via 023 5250366, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00 
tot 12.00 uur. De data voor de trai-
ning zijn als volgt: 29-10-2021, 12-11-
2021, 26-11-2021 en 11-03-2022, 
telkens van 10.00 tot 16.00 uur.

Bloemendaal - Zoals dorst het signaal geeft om te drinken, is een gevoel 
van eenzaamheid het signaal om onder andere sociaal actiever te 
worden. Op 29 oktober start de training ‘Het heft in eigen handen’, 
bedoeld voor 55-plus-inwoners van de gemeente Bloemendaal die het 
zat zijn om zich eenzaam te voelen. De training heeft als doel senioren en 
ouderen te helpen zelf iets te doen tegen een gevoel van eenzaamheid.

Training tegen eenzaamheid: 
het heft in eigen handen nemen

Initiatiefneemster Jessica IJzer. 
Foto: aangeleverd

Trainer Bill Admiraal.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Een tuin is een heel 
persoonlijk stukje natuur aan huis. Na 
een bezoek gaat tuindesigner Monique 
van den Haak met de wensenlijst aan 
de slag. 
Naast het beoogde ontwerp ontvangt 
de klant een extra ontwerp in een 
gesloten envelop; de verrassingstuin. 

Het gekozen ontwerp ontvangt men op 
schaal getekend met een impressiete-
kening, compleet met beplantingsplan. 
Men kan dan een hovenier benaderen 
of de klus zelf doen. Een vrijblijvende 
afspraak is snel gemaakt. Stuur een 
e-mail naar ontwerp@verrassingstuin.
nl.

Een sterk tuinontwerp: 
Verrassingstuin.nl

Een isometrische tekening van een ontwerp. Foto: aangeleverd

In de winkel vind je cadeaus van 5 
tot 100 euro. Presentjes vanaf de 
leeftijd van kleinkinderen tot groot-
ouders. Dat zien bezoekers ook 
direct als ze de ruime winkel 
betreden. Overal waar je kijkt zie je 
leuke, gezellige artikelen. Sfeervolle 
kaarsen, kussens, vazen en sieraden. 
Verderop, achter in de winkel is een 
bar voor co�ee-to-go, thee en heer-
lijke fudge-snoepjes en chocolade.
Het in- en verkopen van cadeauarti-

kelen vond ze altijd al het leukst. 
,,Het enige nadeel was dat ik bij 
Primera gebonden was aan vaste 
leveranciers. Dat is nu anders. What 
you see, is what you get. Ik verkoop 
nu wat ik leuk vind en waarvan ik 
weet dat de klant het leuk vindt. En 
dat heb ik gemerkt. Ik ben sinds 1 
september open, maar kan nu al 
met trots zeggen dat ik vaste 
klanten in mijn bestand heb.’’
Karin verkoopt ook de ko�ebonen 

van Brandmeesters en biologische 
thee. ,,Het leuke daarvan is dat ik 
mooie geschenkpakketten kan 
samenstellen met bijvoorbeeld thee, 
ko�e en chocolade. Daarnaast vind 
je in mijn winkel heel veel leuke 
designproducten voor in huis. 
Sommige artikelen zijn blijvertjes en 
voor andere artikelen moet je er snel 
bij zijn, want die heb ik eenmalig.’’ In 
het assortiment vind je heel veel 
homestylingproducten van Bloo-
mingville, &klevering, De Weldaad, 
100% Leuk en Sass & Belle, maar ook 
sieraden van ByNouck. De o�ciële 
opening is op 2 oktober. Voor het 
laatste nieuws, actuele openings-
tijden en inspiratie ga je naar pagi-
na’s op Facebook en Instagram.

IJmuiden - IJmuiden heeft er een nieuwe cadeauwinkel bij. Aan het Plein 
1945 op nummer 3 heeft Karin Eelsing onlangs de winkel ‘Lekkers & 
Leuks’ geopend. Veel klanten zullen haar wellicht nog kennen van 
Primera, waar ze 22 jaar als bedrijfsleidster werkte. ,,Ik vind het belang-
rijk dat iedereen een cadeau voor een ander zou moeten kunnen kopen. 
Gezelligheid voor in huis’’, vertelt ze over haar nieuwe winkel.

Nieuw in IJmuiden: Lekkers & Leuks

De persoonlijke begeleiding verloopt 
geheel op afstand. Voor elke klant 
maken Tom en Alex een persoonlijk 
voedings- en trainingsschema op 
maat. Voldoende beweging is daarin 
een essentiële factor. ,,Sporten 
draagt bij aan je geluksgevoel en 
helpt je om af te vallen. Bovendien is 
het belangrijk voor het verteren van 
het voedsel.’’ Hoewel je dus zelf-
standig thuis of in je eigen sport-
school aan de slag gaat, sta je er 
nooit alleen voor. ,,Je kunt ons altijd 
appen als je ergens tegenaan loopt 
en elke zaterdag hebben we contact 
voor de wekelijkse check-up.’’ Bij het 
maatwerk dat Tom en Alex bieden, 
houden ze rekening met de leefom-
standigheden van de klant. ,,Als je 
een heel druk leven hebt, is er vaak 
niet veel tijd om lang in de keuken te 
staan. Wij houden daar dan rekening 
mee en zorgen ervoor dat iemand 
ook nog kan genieten.’’ Meer weten? 
Plan dan op www.gymtogether.nl 
een afspraak in.

Santpoort - Verantwoorde voeding en voldoende beweging. Het zijn de 
basiswaarden voor een gezond leven, maar lang niet voor iedereen 
vanzelfsprekendheden. Tom Dekker en Alex Aarts startten anderhalf jaar 
geleden met hun bedrijf GYMTOGETHER. Hun missie: mensen een 
gezonde leefstijl aanmeten met focus op afvallen. De twee geven zelfs 
een garantie op afvallen!

GYMTOGETHER biedt garantie op afvallen

Tom Dekker en Alex Aarts van GYMTOGETHER. Foto: aangeleverd
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AGENDA
DONDERDAG 30 SEPTEMBER

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 20.00 
uur Nr. 10, de nieuwe �lm van Alex 
van Warmerdam. Info op www.�lm-
theatervelsen.nl.

‘IJmuiden wat vertel je me nou’ om 
20.00 uur in buurthuis De Brulboei 
aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden 
met �lm over Wijsmuller IJmuiden 
en Smit Rotterdam plus twee korte 
reportages over het werk aan boord 
van de Wiron 2 en de Helen Mary. 
Aanvang 20.00 uur, kaarten à 3,50 
euro verkrijgbaar aan de zaal. Info 
via www.welzijnvelsen.nl of 0255 
510652.

VRIJDAG 1 OKTOBER
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 06-14380312.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 14.00 
uur The Father (9+), om 17.00 uur 
Respect (12+) en om 20.00 uur Oasis 
in Knebworth Park 1996. Info op 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Recital door de Londense pianist 
James Lisney om 20.00 uur in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord met vier 
impromptu’s en de grote sonate in 
G-dur van Schubert. Reserveren via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl. 
Info via telefoonnummer 023 
5378625. Foto: Ed de Leeuw

Nationale Voorleeslunch van 10.45 
tot 12.00 uur bij Bibliotheek Velsen. 
Piet Paree leest voor in vestiging 
IJmuiden aan het Dudokplein 16 en 
Marianne Steijn in vestiging Velser-
broek aan het Maan Bastion 476. 
Vooraf aanmelden via www.biblio-
theekvelsen.nl of telefonisch: 0255 
525353.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 20.00 
uur Nr. 10, de nieuwe �lm van Alex 
van Warmerdam. Info op www.�lm-
theatervelsen.nl.

ZATERDAG 2 OKTOBER
Verkeershinder door onderhouds-

werkzaamheden aan de Wijker-
tunnel, ook zondag. Info: www.rws.
nl/werkzaamheden.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 11.00 
uur De Veroordeling (laatste kans!), 
om 14.00 uur The Father (9+), om 
17.00 uur Respect (12+) en om 20.00 
uur Nr. 10 (12+). Info op www.�lm-
theatervelsen.nl.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 13.00-15.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

Jubileumreünie zestig jaar basket-
balvereniging Akrides om 18.00 uur. 
Info op www.akrides.nl/
akrides-60-jaar.

Extra editie Ruïne Bewoond met 
bezoek Den Spiesdraegers van 11.00 
tot 17.00 uur bij de Ruïne van 
Brederode aan de Velserenderlaan 2 
in Santpoort-Zuid. Entreeprijs 6 euro 
(kinderen 4 t/m 11 jaar 5,50 euro, 
t/m 3 jaar gratis). Kaarten reserveren 
via www.ruinevanbrederode.nl. 
Foto: aangeleverd

Maritieme foto- en kaartenruilbeurs 
van 13.00 tot 17.00 uur in het Zee- 
en Havenmuseum aan de Haven-
kade 55 in IJmuiden. Trefpunt voor 
liefhebbers van koopvaardij en 
visserij. Toegang tot de ruilbeurs 
gratis na betaling entree museum. 
Museumkaart en vrijkaart zij geldig. 
Info via www.zeehavenmuseum.nl

ZONDAG 3 OKTOBER
Verkeershinder door onderhouds-
werkzaamheden aan de Wijker-
tunnel. Info: www.rws.nl/
werkzaamheden.

Publieksdag op Forteiland IJmuiden. 
Afvaart 10.45, 12.45 uur of 15.10 uur, 
retour 13.00, 15.15 of 17.25 uur. 
Kaarten via www.ijmuidenserond-
vaart.nl of 0255-511676 of aan 
boord van de Koningin Emma die 
vertrekt vanaf de Kop van de Haven. 
Kosten 14,50, tot 6 jaar gratis.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 11.00 
uur Quest for Tonewood (AL, laatste 

kans!), om 14.00 uur Nr. 10 (12+), om 
17.00 uur Supernova (AL) en om 
20.00 uur Druk (16+). Info op www.
�lmtheatervelsen.nl.

Extra editie Ruïne Bewoond, zie 2 
oktober.

Maandelijkse rondleiding om 11.00 
uur door Museumhuis Beeckestijn 
en tuinen aan de Rijksweg 134 in 
Velsen-Zuid. Deelname kost 9 euro. 
Aanmelden via www.nauurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/buite

Recital door de Londense pianist 
James Lisney om 15.00 uur in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord met liedbewer-
kingen die Liszt maakte van Schu-
berts Schwanegesang en de 
Diabelli-variaties van Beethoven. 
Reserveren via penningmeester@
mosterdzaadje.nl. Info via telefoon-
nummer 023 5378625.

DINSDAG 5 OKTOBER
Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00 
uur in kerkgebouw Het Kruispunt 
aan het Zon Bastion 3 in Velser-
broek. Info bij mevrouw W.J. de Vries 
via telefoonnummer 06 17044490.

Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur in 
de bibliotheek aan het Dudokplein 
16 in IJmuiden. Gezellig samen 
handwerken in het leescafé. Eigen 
handwerk meenemen. Vooraf 
aanmelden via www.bibliotheek-
velsen.nl of telefonisch: 0255 
525353.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 11.00 
The Father (9+), om 14.00 uur Super-
nova (AL), om 17.00 uur Respect 
(12+) en om 20.00 Nr.10 (12+). Info 
op www.�lmtheatervelsen.nl.

Verkoop loten Zonnebloem van 
14.00 tot 16.30 uur in wijkcentrum 
De Hofstede aan de Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek.

Citymarketingcafé over het cultuur-
aanbod in de gemeente Velsen van 
16.00 tot 18.00 uur in het .IJmuiden-
kerkje aan de Helmstraat 9 in 
IJmuiden. Aanmelden via www.
ijmuiden.nl/cafecultuur verplicht.

Alzheimertrefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in dorpshuis 
De Zwaan aan de Middelweg 5 in 
Uitgeest. Aandacht voor de overeen-
komsten en verschillen tussen de 
diverse soorten dementie. Toegang 
gratis, aanmelden niet nodig.

WOENSDAG 6 OKTOBER
Ko�ewandeling van 10.00 tot 10.45 
uur onder leiding van wandelgids 
Anne. Na a�oop ko�e/thee in de 
bibliotheek aan het Dudokplein 16 
in IJmuiden. Vooraf aanmelden via 
www.bibliotheekvelsen.nl of telefo-
nisch: 0255 525353.

Kinderboekenweekfeest in van 
14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek 
aan het Maan Bastion 476 in Velser-
broek met bezoek van Geronimo 
Stilton, een voorstelling van Kunst-
form en een workshop van Dance-
Works. Info op www.bibliotheek-
velsen.nl.

Gratis open les twirl van 18.00 tot 
20.00 uur bij Soli. Aanmelden voor 
deelname via twirlteamsoli@gmail.
com, aanvullende informatie op 
www.soli.nl.

Craft Café van 19.00 tot 21.00 uur in 
de bibliotheek aan het Dudokplein 
16 in IJmuiden. Gezellig samen 
handwerken in het leescafé. Eigen 
handwerk meenemen. Vooraf 
aanmelden via www.bibliotheek-
velsen.nl of telefonisch: 0255 
525353.

DONDERDAG 7 OKTOBER
Uitvaartspreekuur van Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg, Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord, 11.00-12.00 uur. www.alice-
loeters.nl.

Wandeling Wandelgroep voor 
mantelzorgers georganiseerd door 
Centrum Mantelzorg Socius, vertrek 
13.30 uur zwembad De Heeren-
duinen in IJmuiden. Aanmelden niet 
nodig. Vragen? 088-8876900. Eens in 
de drie weken op 
donderdagmiddag. 

Informatiebijeenkomst over nieuwe 
leesclub door Senia van 15.00 tot 
16.30 uur in de bibliotheek aan het 
Maan Bastion 476 in Velserbroek. 
Aanmelden via e-mail (miek.
vandesande@senia.nl).
De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten

en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 16.00 uur. Expositie
70 jaar Breedband. Escaperoomspel 
voor kinderen. Informatie via: www.
hoogovensmuseum.nl.

Foto’s van Fenja Verhagen de hele 
maand oktober te zien bij Biblio-
theek Velsen aan het Dudokplein 16 
in IJmuiden. Voorproe�e op www.
facebook.com/feodorafotogra�e en 
openingstijden op 
 www.bibliotheekvelsen.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘Ongepolijst’ van Ymkje 
Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmuseum.
nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via
www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: www.
bunkermuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: ‘Word Zo 
Slim Als Een Vos’: interactieve expo-
sitie over kringlopen, leefgebieden 
en biodiversiteit. Vanaf 4 jaar. Buiten 
het Natuurpad en de Bomenroute. 
Aansluitend woensdag mogelijk-
heid tot vosje knutselen. Di t/m vrij 
en zo 13.00-17.00 uur. Reserveren 
op www.pietervermeulenmuseum.
nl.

Expositie ‘Fotogra�e en Abstractie’ in 
de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, tot en met 24 oktober. 
Foto’s van 13 fotografen en beelden 
van Piet Tuytel. Vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Toegang is gratis. www.visserhallen.
nl.

Schilderijen van Jan Hollenberg in ‘t 
Mosterdzaadje in Santpoort-Noord. 
Te bezichtigen in oktober bij de 
concerten of op afspraak met de 
kunstenaar zelf: 072 5022410. www.
mosterdzaadje.nl.

Landelijk is er een groot tekort aan 
technici. Vooral in de IJmondregio, 
waar de maak- en onderhoudsindus-
trie groot is, merken we dat. Daarom 
organiseert Techport samen met de 
partner-bedrijven en scholen de 
Techport Technologieweek. Dé week 
waarin leerlingen, ouders en 
docenten geënthousiasmeerd 
worden voor technologie. Ze kunnen 
zelf ervaren en ontdekken waar tech-

nologie is, en vooral welke kansen er 
liggen voor een mooie toekomst in 
de technologie.
De start van de Techport Technolo-
gieweek is op 4 oktober in het splin-
ternieuwe Kennemer Techlab met 
niemand minder dan astronaut 
André Kuipers. De tweeduizend leer-
lingen van het basisonderwijs gaan 
zien en ervaren hoe veelzijdig tech-
niek is tijdens de PET IJmond op 

donderdag en vrijdag (7 en 8 
oktober). In Sporthal Beverwijk 
kunnen de leerlingen van groep 8 bij 
dertig
verschillende workshops zelf 
bouwen, proberen, proeven, 
programmeren, raden en rekenen. 
Kortom: ervaren! Ruim zeshonderd 
leerlingen van groep 7 strijden om 
de felbegeerde PET IJmondbokaal 
tegen andere klassen. Zo zijn er de 
hele week activiteiten waarbij scho-
lieren (en hun ouders) geïnformeerd 
worden over techniek in het 
bedrijfsleven. 
Kijk op www.techport.nl voor uitge-
breide informatie.

Regio - Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober wordt voor de derde 
keer de Techport Technologieweek georganiseerd. Een week waarin ruim 
vierduizend leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
en vierhonderd docenten en ouders uit de IJmond, hun eigen techniekta-
lent of die van hun kind kunnen ontdekken.

Techport Technologieweek 4 tot en met 8 oktober

Dertig verschillende workshops voor leerlingen uit groep 8 in Sporthal Beverwijk. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Het laatste weekend van september ligt achter ons. Voor Strandvereniging IJmuider Strand is het dan tijd 
om met vereende krachten de huisjes te verhuizen van het kleine strand naar de opslaglocatie bij de IJmondhaven. Een 
afstand van niks, maar toch een hele verhuizing. Net als bij de opbouw eerder dit jaar, maar ook de op- en afbouw in de 
voorgaande jaren, liep de verhuizing door de inzet van de vele leden als een goed geoliede machine. Gewapend met 
camera, opvallend hesje, helm en goed schoeisel, en met inachtneming van de strenge veiligheidsregels betrad Erik 
Baalbergen in overleg met de betrokkenen het terrein om foto’s te maken. Foto: Erik Baalbergen

Strandhuisjes terug naar opslaglocatie

De vaccinatie met betrekking tot de 
jaarlijkse griep- en pneumokokken-
vaccinatie en in het voorjaar de 
vaccinatie tegen COVID-19 kon door 
de maatregelen tegen corona niet 
verantwoord plaatsvinden in de 
huisartsenpraktijk. 

Praktijkmanager Adrie Schaap-de 
Jong heeft contact gezocht met het 
bestuur van de Kuba Moskee en dit 
heeft geleid tot een prettige samen-
werking. Tijdens het bezoek aan de 
moskee vertelde de voorzitter 
donderdag dat bij hem een brief is 
binnengekomen van een patiënt, 
waarin waardering werd uitge-
sproken over deze mooie uiting van 
samen sterk in de wijk. 

Adrie Schaap-de Jong: ,,Er waren 
positieve reacties tijdens de vaccina-
tiedagen. Voor veel van onze pati-
enten was het de eerste keer om in 
een moskee te komen. Wij zijn 
oprecht blij en tevreden over de 
samenwerking en gaan in de 
maanden oktober en november van 
dit jaar de vaccinatiedagen weer in 
de Kuba Moskee doen.’’

IJmuiden - Vorige week donderdag hebben de huisartsen Joustra, 
Mulder, Stet en Verkouteren een geschenk aangeboden aan voorzitter 
Mehmet Bişgin en de imam van de Kuba Moskee aan de Planetenweg. De 
huisartsen van praktijk Het Baken mochten in de afgelopen periode 
gebruik maken van de Kuba Moskee en tonen hiervoor nu hun 
dankbaarheid.

Huisartsen overhandigen
geschenk aan bestuur Kuba Moskee

Sjoerd Joustra overhandigde de voorzitter van de moskee en de imam een mooi 
aandenken aan de samenwerking. Foto: aangeleverd

Velsen - Minder activiteiten, minder kramen en ook minder publiek dan 
gewoonlijk, maar desondanks wel heel gezellig. De traditionele jaarmarkt in 
Oud-Velsen vond zaterdag plaats in een uitgeklede variant. Door de onzeker-
heid over de coronamaatregelen was lange tijd niet duidelijk of de markt 
überhaupt door zou kunnen gaan. Toen dit het geval bleek te zijn, zette de 
organisatie alles op alles om toch nog een leuke markt te organiseren. 
Daarmee is, na een jaar te hebben overgeslagen, het evenement in elk geval 
weer terug op de kaart. Hopelijk zal de editie van volgend jaar weer alle 
gebruikelijke ingrediënten bevatten. Foto: Erik Baalbergen

Jaarmarkt Oud-Velsen klein, 
maar wel gezellig

Velsen - Zaterdag organiseerde het 
Wijkcomité Velserbeek in het kader 
van Nationale Burendag voor alle 
inwoners van de wijk een jeu de 
boules-toernooi. Na anderhalf jaar 
anderhalve meter afstand houden 
was het heerlijk om elkaar weer te 
ontmoeten onder het genot van een 
borrel en een hapje. 

De bloedstollende �nale werd uitein-
delijk gewonnen door Ruud en 
Femme, ook wel bekend als ‘Team 
Thorbecke’. Een extra cadeau voor 
Ruud op zijn zeventigste verjaardag! 
Foto: aangeleverd

Jeu de Boules 
op Burendag

TYPISCH IJMUIDEN

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

Door Erik Baalbergen

Meeuwen horen bij IJmuiden, net als vis, staal, zand en schepen. De gevleu-
gelde kustbewoners zijn brutaal, verzorgen ongewenste versierselen op je 
auto, ramen en tuinmeubelen, maken en houden je wakker, vallen je aan als 
ze kleintjes hebben, pikken vuilniszakken open, lepelen vuilnisbakken leeg 
en jatten je broodje vis uit je handen of van je bord. Zo dat is er uit!

Maar meeuwen �adderen nu eenmaal rond kust en havens. Dat heb je als vis 
je lievelingsmaal is. Veel havenplaatsbewoners hebben niet zo’n moeite met 
meeuwen. Sommige meeuwen hebben zelfs een naam gekregen. Welke 
IJmuidenaar kent Harrie, Bep of Gijs niet?

Op het strand en in de duinen hebben meeuwen ruimte zat om te bivak-
keren en te nestelen. Dat meeuwen steeds verder landinwaarts en in woon-
wijken neerstrijken en daar ‘overlast’ veroorzaken hebben we vooral aan de 
meeuwenvoerders onder ons te danken. Zodra meeuwen ergens met enige 
regelmaat voedsel krijgen, al is het maar dat iemand broodrestjes in een tuin 
of op een schuurdak gooit en voedselresten niet goed opruimt, dan gaat de 
meeuwentamtam snel. Wat is er voor een meeuw nou gemakkelijker dan 
een kant-en-klaar hapje voorgeschoteld te krijgen? Het hoeft echt niet altijd 
spartelverse vis te zijn.

Een schuur, �at of dakkapel met plat dak voor een nest in de buurt van die 
voederplaats is snel gevonden. De jonkies hoeven dan niet ver te zoeken en 
hard te werken voor hun dagelijkse hap. Dus ik begrijp die meeuwen wel: 
liever lui dan moe. Tja, de buurtgenoten van de meeuwenvoerders mogen 
vervolgens wel meegenieten van de meeuwenspreekkoren en 
luchtaanvallen...

Maar het zijn toch ook mooie vogels. Ook de meeuwse eigenwijsheid kan ik 
wel waarderen. Daarnaast dragen ze hun steentje bij aan de typische 
IJmuider zee- en havengeluiden. En ze kunnen ook heel fotogeniek zijn. 
Neem nou dit plaatje. Enkele weken geleden werden we na een strandwan-
deling tijdens het pakken van een terrasje bij een strandpaviljoen toege-
schreeuwd door deze meeuw twee tafeltjes verderop. Blijkbaar waren de 
ko�e, chocomel, appeltaart en bier op en wilde de meeuw afrekenen. Hoezo 
eigenwijs?

Eigenwijze meeuw
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. historisch automerk; 7. oorspronkelijke bewo-
ner van Amerika; 12. arrondissement (afk.); 13. slaapver-
schijnsel; 14. opstootje; 15. dierengeluid; 17. Duits automerk;
19. waterstand (niveau); 21. voetbalclub uit Alkmaar; 22. voer-
tuig; 24. zoete lekkernij; 27. insect; 28. autoped; 30. cilinder;
31. Spaanse uitroep; 32. vangwerktuig; 33. lidwoord; 35. pau-
selijke driekroon; 37. Pan American Airways (afk.); 38. plaats
in Drenthe; 41. soort kikker; 42. metaalbewerker; 44. een eik
van schors ontdoen; 46. ontstekingskoord; 47. wild zwijn; 48.
plaats in Noord-Brabant; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
gemalen graan; 52. hangman; 54. winters hoofddeksel; 56. tel-
woord; 58. muzikaal loopje; 61. meisjesnaam; 62. Chique
hotelkamer; 64. meisjesnaam; 65. Engels voor eenheid; 67.
uitroep ter begroeting; 68. lange sliert; 70. deel van een fiets-
wiel; 72. Grieks eiland; 73. deel van de mond; 76. bladgroente;
77. inhoudsmaat (afk.); 78. houten tobbe; 79. karakter; 81.
familielid; 82. mannetjeshond; 83. houtsoort; 84. deel van het
gelaat; 86. onbewerkt (puur); 87. benaming voor Utrecht.

Verticaal 1. natuurverschijnsel; 2. gallium (scheik. afk.); 3.
bontgekleurde papegaai; 4. goocheltoer; 5. mafkees; 6. blaas-
instrument; 7. Afrikaanse antilope; 8. telwoord; 9. dun en
mager; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. periode van mooi
weer voor de herfst; 16. aan- en afvoertroepen (afk.); 18. de
heer (afk.); 20. plaats in Gelderland; 21. Engels bier; 23.
strook; 25. videofilmpje; 26. Engelse titel; 27. grondstof voor
linnen; 29. verfrissende lekkernij; 32. kroegbaas; 34. deel van
de hals; 36. zomervrucht; 37. kookgerei; 39. legendarische
popartiest; 40. schrijfkosten (heffing); 42. lang en smal tapijt;
43. verdieping; 45. troefkaart; 46. tennisterm; 51. wandversie-
ring; 53. nachtroofvogel; 54. plaats in Noord-Holland; 55.
akkerbouwgewas; 56. pilaar (obelisk; 57. gedroogde graanhal-
men; 59. steekvlieg; 60. iemand zonder moed; 62. veerkrach-
tig; 63. land omringd door water; 66. duinheuvel; 67. natuurge-
bied; 69. uitroep van een schildwacht; 71. bergweide; 73.
geneesproces (therapie); 74. sprookjesfiguur; 75. om het
genoemde; 78. biljartstok; 80. feestelijke kleding; 82. rijkstele-
graaf (afk.); 85. Greenwich-tijd (afk.).
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Diverse woonprojecten van de SIG in 
Haarlem en omgeving hielden tijdens 
Burendag open huis om cliënten en 
buren informeel met elkaar in contact 

te brengen. Woonproject Heemstede 
bijvoorbeeld, pal naast de watertoren, 
bood bezoekers een hartelijk welkom 
met ko�e, thee, zelfgemaakte hapjes 

en (informatie)kramen, waaronder die 
van STG vrijwilligershulp & mantel-
zorg, partner van de SIG. Burge-
meester Astrid Nienhuis van 
Heemstede, tevens beschermvrouwe 
van het woonproject, nam ruim de 
tijd voor haar bezoek. Ook de wijk-
agent kwam nog even ‘buurten’.

Eenzaamheidskwartet
Sociale contacten vormen in de visie 
van de SIG de basis van deelname aan 
de samenleving. Cliënten willen graag 
meedoen, maar weten niet altijd hoe, 
zo blijkt uit eigen cliënttevreden-
heidsonderzoek van de SIG. Om hen 
op weg te helpen, lanceert de SIG in 
het kader van de Week tegen 
Eenzaamheid het ‘Eenzaamheids-
kwartet’: een gezelschapsspel, dat 
verrassende inzichten en interacties 
oplevert. Samen met het wijkwelzijns-
werk organiseert de SIG ook inloop-
maaltijden (Stamtafels) voor wijkbe-
woners, onder wie cliënten. Vanuit 
verschillende Buurtwinkels, in 
Haarlem-Noord en -Oost, voeren 
cliënten van de dagbesteding van de 
SIG diensten en klusjes voor wijkbe-
woners uit. 

Regio - Stichting SIG, regionale organisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking, maakt zich samen met welzijnsorganisaties 
sterk voor maatschappelijke participatie van cliënten. Die begint bij 
ontmoetingen in de eigen wijk. De landelijke Burendag van afgelopen 
zaterdag was een mooie gelegenheid daarvoor. Ook tijdens de komende 
Week tegen Eenzaamheid – van 30 september t/m 7 oktober – vraagt de 
SIG aandacht voor het belang van ontmoeting en verbinding.

Week tegen de Eenzaamheid: 
Samen voor verbinding

Meer informatie over de activiteiten van de SIG is op www.sig.nu te vinden.
Foto: aangeleverd

Patrick van Keulen. Casual & Business. Foto: aangeleverd

Patrick van Keulen geeft tien sets 
van twee bioscoopkaarten weg. Tien 
klanten maken dus kans op twee 
van deze tickets. Dat doe je door 
tussen dinsdag 28 september en 
zaterdag 9 oktober een aankoop te 
doen bij Patrick van Keulen. Na 9 
oktober worden er tien gelukkige 

winnaars geloot die naar de �lm 
mogen. Jij wilt toch ook een avond 
007 op het witte doek zien 
schitteren? 
Je vindt Patrick van Keulen aan de 
Lange Nieuwstraat op nummer 
787-789. Kom dus snel naar Van 
Keulen, Patrick van Keulen!

IJmuiden - Mooie vrouwen. Stunts met motoren en vliegtuigen. Coole 
gadgets. Snelle Aston Martins. En natuurlijk Vodka Martini; shaken, not 
stirred. Vanaf vandaag draait de nieuwste Bond�lm ‘No Time To Die’ in de 
Nederlandse bioscopen. En jij kunt kans maken op twee vrijkaartjes!

Maak kans op een avond James 
Bond bij Patrick van Keulen

PUZZEL

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:

Bezoek onze website:
WWW.PLUSWIJZER.NL

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 ! 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 !

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 !

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 !

4  X  P E R  J A A R 
I N  O N Z E  K R A N T E N !

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 !
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Velsen - Tot en met het komende 
weekeinde moet het autoverkeer 
rekening houden met extra verkeers-
drukte in de Velsertunnel gedurende 
de avond en nacht. Reden hiervoor is 
dat Rijkswaterstaat de Wijkertunnel 
afsluit voor onderhoudswerkzaam-
heden. In de nacht van donderdag 
op vrijdag (21.00 - 05.00 uur) is de 
Wijkertunnel richting Alkmaar dicht. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag 

(21.00 0 08.00 uur) en in de nacht van 
zondag op maandag (20.30 - 05.00 
uur) is de Wijkertunnel richting 
Haarlem dicht. Het verkeer wordt 
dan via de Velsertunnel omgeleid. 
Het werk aan de Wijkertunnel kon 
niet gecombineerd worden met het 
groot onderhoud dat deze zomer is 
uitgevoerd aan de A9, omdat de 
impact op het verkeer dan te groot 
zou zijn.

Extra verkeersdrukte Velsertunnel

De Stichting Zwerfkatten Havenge-
bied IJmuiden is een vrijwilligersor-
ganisatie die verwilderde zwerf-
katten castreert en bijvoert. Tamme 
katten worden herplaatst en 
gewonde katten kunnen bijkomen in 
de noodopvang in Velsen-Noord. 
Daar wonen ook katten die nergens 
welkom zijn omdat ze onzindelijk 
zijn, extreem bang of juist agressief. 
De afgelopen twee jaar was het 
�nancieel aanpoten voor de stich-
ting. Zo ging door de coronamaatre-
gelen de jaarlijkse collecte niet door. 
Dat is een tegenslag voor de organi-
satie die afhankelijk is van donaties. 
Dagelijks is voor zo’n 120 zwerf-
katten kilo’s voer nodig. De maande-
lijkse dierenartsrekeningen 
bedragen gemiddeld tweeduizend 
euro.

Dierenlot
Gelukkig kan de kattenopvang 
rekenen op hulp van Stichting 
Dierenlot. Dit is een landelijke orga-
nisatie die regionale dierenopvang-

centra ondersteunt en waar Stichting 
Zwerfkatten Havengebied IJmuiden 
bene�ciant van is. Zo stimuleert 
Dierenlot deelnemende clubs door 
de opbrengst van allerlei inzamelac-
ties te verdubbelen. De organisaties 
krijgen daarvoor de tijd tot Kerstmis, 
onder de naam Christmas Challenge. 
De IJmuidense kattenvrienden 
besloten direct iets op poten te 
zetten rond Werelddierendag. Vrij-
willigers hebben heerlijke Noorse 
wafels, appeltaart en kattenkoekjes 
gebakken en er is verse appelmoes 
te koop. Kleinere gasten kunnen 
zelfs geschminkt worden. Bezoek 
aan de katten in de opvang is echter 
niet mogelijk.

Locatie
De vrijwilligers hopen zoveel moge-
lijk geld in te zamelen, zodat dit aan 
het eind van het jaar door Stichting 
Dierenlot verdubbeld kan worden. 
De garageverkoop vindt plaats ter 
hoogte van het adres De Lethstraat 
1b in Velsen-Noord.

Zondag garageverkoop om 
zwerfkattenopvang te financieren
Velsen - Zondag wordt van 12.00 tot 16.00 uur een garageverkoop 
gehouden om de zwerfkattenopvang te �nancieren. Te koop zijn onder 
meer zo goed als nieuwe dameskleding en schoeisel, maar ook diverse 
lekkernijen. Met het geld kunnen de opgevangen zwerfkatten van voer 
en medische zorg worden voorzien.

Wandelend reclamebord voor de garageverkoop ten bate van Stichting Zwerfkatten 
Havengebied IJmuiden. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Het Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade vormt de logische verbin-
dende schakel tussen de bestuurlijke 
portefeuilles havens en cultuur. In het 
museum is te zien hoe de haven van 
IJmuiden ontstond en hoe zich 
vervolgens de aanpalende woonkern 
heeft ontwikkeld. De dit jaar 
geopende permanente expositie in 
de industriezaal toont welke 
bedrijven zich in in het gebied 
vestigden. Deze expositie zou in juli 
door Zita Pels geopend worden, maar 
doordat ze muurvast stond in het 
verkeer, moest ze verstek laten gaan. 
Dat maakte ze vorige week goed 
door alsnog een bezoek aan het 
museum te brengen. ,,Mooi om te 
zien hoe jullie het verleden in deze 
expositie combineren met het 
heden’’, reageerde ze, nadat ze door 
Oudendijk was rondgeleid. Curator 
Wilhelmina Oostenrijk en suppoost/
bestuurslid Paul de Ruijter voorzagen 
haar daarbij van de nodige achter-
gronden over de expositie in de 
industriezaal.

Energiebesparende maatregelen
Voorafgaand aan de rondleiding 

vond in de ontmoetingsruimte van 
het museum een discussie plaats over 
duurzaamheid. Momenteel worden 
op het dak van het Zee- en Havenmu-
seum, dat gevestigd is in de vroegere 
visserijschool, zonnepanelen 
geplaatst. Het beeldbepalende 
gebouw, dat er al sinds 1916 staat, 
heeft geen monumentenstatus. Er 
komen 92 zonnepanelen op te 
liggen, met die klus is men vorige 
week maandag gestart. Ze gaan 
ongeveer 30.000 kWh per jaar aan 
elektriciteit opwekken, dat is nage-
noeg evenveel als door het museum 
op jaarbasis verbruikt wordt. De 
aanschaf van de zonnepanelen werd 
mogelijk dankzij een provinciale 
subsidie. Het museumbestuur liet een 
quickscan uitvoeren om vast te 
stellen welke energiebesparende 
maatregelen verder mogelijk zijn in 
het pand. Het vervangen van halo-
geenlampen door ledlampen, het 
plaatsen van voorzetramen en het 
beter monitoren van het energiever-
bruik waren de meest voor de hand 
liggende opties. De belangrijkste 
vraag van bestuursvoorzitter Cor 
Oudendijk aan de gedeputeerde: 
,,Hoe kan in een oud gebouw als dit 
verder vorm worden gegeven aan de 

energietransitie en wie is daar verant-
woordelijk voor?’’

Proefkonijn
Het museumbestuur staat, net als 
veel soortgelijke organisaties, voor de 
uitdaging om een alternatief te 
vinden voor het verwarmen van het 
gebouw. Uiterlijk in 2050 moet men 
afscheid nemen van aardgas als ener-
giebron, maar men wil daarbij geen 
overhaaste keuzes maken. Oudendijk: 
,,We willen niet voorop lopen, want 
dan ben je ook een proefkonijn. 2050 
is nog ver weg, misschien zijn er 
tegen die tijd nieuwe mogelijkheden. 
Ik zou niet graag de voortrekkersrol 
willen hebben en dan na tien jaar 
moeten constateren dat we het toch 
anders hadden moeten doen.’’ 
Wethouder Jeroen Verwoort begrijpt 
die afwachtende houding goed: ,,Je 
hebt hier te maken met de wet van 
de remmende voorsprong. De 
ontwikkelingen gaan enorm snel. 
Over twee jaar is een zonnepaneel 
dat je nu koopt al verouderd, omdat 
er dan nieuwe panelen zijn die veel 
e�ciënter werken.’’ De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) 
heeft een ontzorgingsprogramma 
opgesteld voor eigenaren van zoge-
noemd maatschappelijk vastgoed. 
Vanuit dat programma biedt men 
ondersteuning bij het verduurzamen 
van deze panden.

Maatwerk
Volgens Pels is het bij culturele instel-
lingen als deze een kwestie van 
zoeken naar maatwerk. Over de 
stappen die het Zee- en Havenmu-
seum intussen zelf al heeft gezet, is ze 
enthousiast: ,,Het is enorm inspire-
rend voor de bezoekers om te zien 
hoe jullie het hier doen. Ze denken 
dan misschien ‘Dat kan ik thuis ook’. 
Mensen vinden het vaak spannend 
om thuis zelf dergelijke maatregelen 
te nemen.’’ In het Zee- en Havenmu-
seum komt op termijn waarschijnlijk 
ook een beeldscherm te hangen, 
waarop live is te volgen hoeveel 
energie door het nieuwe windpark op 
zee opgewekt wordt. Gesprekken 
hierover met ontwikkelaar CrossWind, 
een joint-venture van Shell en Eneco, 
lopen nog. Overigens verwacht het 
museum de investering in de zonne-
panelen in 2035 terug te hebben 
verdiend uit de besparing op de 
energiekosten.

IJmuiden Gedeputeerde Zita Pels bracht vorige week een werkbezoek 
aan de gemeente Velsen. Daarbij deed ze onder meer het Zee- en Haven-
museum aan om de expositie in de industriezaal te bekijken en te praten 
over verduurzaming van het museumgebouw. Wethouder Jeroen 
Verwoort, die net als Pels de posten havens en cultuur in zijn portefeuille 
heeft, vergezelde haar tijdens het bezoek.

Gedeputeerde Zita Pels 
bezoekt Zee- en Havenmuseum

Gedeputeerde Zita pels krijgt uitleg van curator Wilhelmina Oostenrijk. Wethouder 
Jeroen Verwoort (voorgrond) en bestuursvoorzitter Cor Oudendijk van het Zee- en 
havenmuseum (achtergrond) luisteren mee. Foto: Bos Media Services

Santpoort - De vereniging Sant-
poorts Belang hervat op 9 oktober 
het maandelijkse Repair Café. Vanaf 
dan is het weer elke tweede zaterdag 
van de maand mogelijk om kapotte 
apparaten, kleding, sieraden, 
meubeltjes enzovoort te laten repa-
reren door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Nu de anderhalve meter 
afstand geen verplichting meer is, 
kan het Repair Café weer als vanouds 
plaatsvinden. De ervaring leert dat 
veel bezoekers van ’t Brederode Huys 
en ook van het Repair Café tot de 
kwetsbare groepen behoren. Om die 
reden zal bij de ingang gevraagd 

worden om een vaccinatiebewijs, 
een herstelbewijs van corona of een 
negatief testbewijs van maximaal 
een etmaal oud te overleggen. De 
donkere dagen komen eraan, dus het 
is ook weer tijd om aandacht te 
schenken aan de �etsverlichting. Ook 
hiervoor kan men bij het Repair Café 
terecht. Geef uw kapotte spullen een 
kans op een tweede leven. Niets te 
repareren? Kom gerust langs voor 
een praatje! Het Repair Café is 
geopend van 13.30 tot 16.00 uur in ’t 
Brederode Huys aan het Blekersveld 
50. Kijk op www.repaircafe.org voor 
meer informatie.

Repair Café bij Santpoorts 
Belang weer van start

Driehuis - Woensdag 22 september 
reed de brandweer van IJmuiden 
rond 19.20 uur het kerkplein van de 
St. Engelmunduskerk op. Wat was er 

aan de hand? Geen alarm, geen 
zwaailampen en ook geen sirenes. Bij 
navraag bleek het te gaan om een 
brandoefening op locatie van de 

Jeugdbrandweer IJmuiden.
Deze jonge brandweerlieden (12 tot 
en met 18 jaar) komen elke woens-
dagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
samen om theorielessen en praktijk-
lessen te volgen. Vaak vinden de 
praktijkoefeningen in de kazerne 
plaats, maar deze woensdag hadden 
ze de beschikking over een (voor 
hen) onbekende locatie, de parochie-
zaal van de kerk. De jeugdleden 
moesten, volgens de vaste proto-
collen, de ‘brand’ melden, de brand-
haard ontdekken, verkeer over de 
brandslangen leiden en natuurlijk 
het vuur blussen. Gelukkig werd de 
‘brand’ op tijd geblust en kon 
iedereen weer opgelucht ademhalen. 
Het was een zeer geslaagde en leer-
zame oefening!

Brand in St. Engelmunduskerk?

Enkele leden van de Jeugdbrandweer IJmuiden bij het brandweervoertuig. 
Foto: aangeleverd
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Santpoort - Op zaterdag 9 oktober 
wordt van 09.00 tot 14.00 uur rond 
de Naaldkerk de traditionele markt 
gehouden. Het pinkencomité van de 
Naaldkerk organiseert het pinken-
weekend voor de 88ste keer. Om 
09.00 uur zal de markt o�cieel 
geopend worden. Rond de Naaldkerk 
worden ongeveer twintig kramen 
neergezet met onder meer bloemen, 
boeken, fruit, kaasjes en spulletjes 
die vragen om een nieuwe eigenaar. 
Ook zijn kramen van Santpoort Helpt 
Madras en Vluchtelingenwerk 
aanwezig. Een gezellige dag voor 
kinderen, ouders, opa’s, oma’s en veel 
overig publiek dat de markt tijdens 
het pinkenweekend bezoekt. Er zijn 
nog een paar plekken voor de markt 
beschikbaar. Aanmelden kan via j.
schoorl@hios.nl / kraam@olvab.nl / 
06 10891029 óf 06 30548718.

In de Naaldkerk zullen weer diverse 
muzikale optredens plaatsvinden en 
draait het Rad van Fortuin met leuke 
prijsjes. Ook zijn er een loterij en een 
boekenmarkt. In de kerk worden 
ko�e/thee met zelfgebakken taart 
en cake, soep en broodjes haring 
geserveerd. De kinderen kunnen 
cupcakes versieren. De goederenvei-
ling start om 13.00 uur. Alle goederen 
die geveild worden zijn wederom 
gratis ter beschikking gesteld door 
de plaatselijke middenstanders en 
particulieren uit Santpoort en Velser-
broek. Let op: coronacheck en 
ID-bewijs nodig bij binnenkomst.
Op zaterdag is de rouwkamer van 
Alice Loeters (Persoonlijke Uitvaart-
zorg) van 11.00 tot 13.00 uur te 

bezichtigen. Deze rouwkamer 
bevindt zich achter in de kerk. Tevens 
kunnen op deze zaterdag belangstel-
lenden van 10.00 tot 15.00 uur een 
bezoek brengen aan het bijna-thuis-
huis De Heideberg aan de Wulverder-
laan 1 en informatie krijgen. Op 
zondag 10 oktober start de dag om 
10.30 uur met een meditatieve 
viering in de Naaldkerk. Om 13.00 
uur zal de traditionele bridge- en 
klaverjasdrive plaatsvinden. Opgeven 
hiervoor kan bij Loes Duineveld 
(loesduineveld@hotmail.com / 06 
27072434).

De totale opbrengst van het pinken-
weekend is geheel voor het onder-
houd van de Naaldkerk. Kijk op www.
olvab.nl voor uitgebreide informatie.

Pinkenweekend bij Naaldkerk

De Pinkenmarkt bij de Naaldkerk aan 
de  Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Foto: aangeleverd

Het vele zoute water in het Noord-
zeekanaal zou nadelige gevolgen 
hebben voor de natuur en de land- 
en tuinbouw in onze regio. Ook de 
drinkwatervoorziening zou erdoor in 
de problemen komen. Om dit te 
voorkomen, laat Rijkswaterstaat een 
constructie bouwen die ‘selectieve 
onttrekking’ genoemd wordt. Het 
bedrijf Van Hattum en Blankevoort, 
onderdeel van VolkerWessels Infra-
structuur, kreeg de opdracht op basis 
van een zogenoemd ‘Design & 
Construct contract’ (D&C). Hierbij is 
de aannemer verantwoordelijk voor 

het ontwerp en de realisatie van de 
constructie. De aanbieding die het 
bedrijf indiende, is als beste beoor-
deeld. Zo scoorden zij goed op onder 
andere het risico van zandafschui-
ving. Hiervoor worden extra maatre-
gelen getro�en zoals het trillingsarm 
aanbrengen van damwanden. Ook 
heeft Van Hattum en Blankevoort de 
beste plannen om de overlast voor 
de omgeving zoveel mogelijk te 
beperken.

Aanvullend budget
Tijdens de aanbestedingsprocedure 

bleek uit gesprekken met verschil-
lende marktpartijen dat voor de 
aanleg aanvullend budget nodig is. 
Zo bleek dat de grondkerende 
constructies, nodig voor de verdie-
ping van de bodem, zwaarder en 
dieper gebouwd moeten worden 
dan was voorzien. Ook is er meer tijd 
nodig voor de uitvoering. De start 
van het werk staat gepland voor eind 
2021 en volgens planning is de 
constructie eind 2024 gereed. Omdat 
naar verwachting eind januari 2022 
Zeesluis IJmuiden in gebruik wordt 
genomen, blijft de Noordersluis 
langer beschikbaar om verdere 
verzilting van het Noordzeekanaal 
tegen te gaan. Daarnaast onderzoekt 
Rijkswaterstaat samen met de regio-
nale partners in het waterbeheer en 
de scheepvaartsector mogelijke 
maatregelen om in de tussentijd de 
verzilting te beheersen.

IJmuiden - Een nieuw te bouwen constructie moet verzilting van het 
Noordzeekanaal ter hoogte van Zeesluis IJmuiden voorkomen. Doordat 
de nieuwe sluis veel groter is dan de huidige Noordersluis stroomt er 
straks bij elke schutting veel meer zout zeewater het kanaal in. Het gaat 
om twee keer zo veel zout water, dat komt neer op ongeveer tienduizend 
ton zout per keer. De constructie gaat door Van Hattum en Blankevoort 
gebouwd worden.

Constructie moet verzilting 
Noordzeekanaal voorkomen

Het principe van de selectieve onttrekking. Zout water wordt direct na het sluizencomplex aan het Noordzeekanaal onttrokken en 
teruggevoerd naar het buitenspuikanaal. Afbeelding: Rijkswaterstaat

Velsen - Zeven musea, een schouw-
burg, diverse muziekpodia en exposi-
tieruimtes, kunst in de buitenlucht, 
een rijk verenigingsleven en veel zelf-
standige cultuurmakers en -onder-
steuners. De cultuurmakers in Velsen 
zorgen met elkaar voor een gevari-
eerd aanbod waar jong en oud van 
kan genieten. 

Op dinsdag 5 oktober, tijdens het 
eerste fysieke citymarketingcafé in 
lange tijd, gaan bestuurslid Henriëtte 
van Westerhoven en citymarketeer 
Friso Huizinga met lokale cultuurma-
kers in gesprek over hoe Citymarke-
ting Velsen | .IJmuiden kan bijdragen 

aan het zichtbaarder maken van het 
cultuuraanbod in de gemeente 
Velsen. Het openingswoord wordt 
verzorgd door wethouder Jeroen 
Verwoort. Ben jij cultuurmaker in 
Velsen? Dan ben je van harte uitge-
nodigd! Deelname is gratis, maar 
aanmelden via www.ijmuiden.nl/
cafecultuur wel verplicht. Bij binnen-
komst word je gevraagd een corona-
toegangsbewijs met geldige 
QR-code te tonen. Citymarketing wil 
bezoekers, bewoners en bedrijven 
met elkaar verbinden en organiseert 
daarom meerdere keren per jaar een 
citymarketingcafé in het .IJmuiden-
kerkje aan de Helmstraat 9.

Citymarketingcafé over 
cultuurpromotie in Velsen

Een eerdere editie van het Citymarketingcafé. Foto: Reinder Weidijk

Regio - Heb jij ook zo genoten van 
de natuur tijdens de lockdown? In 
november is het mogelijk om mee te 
helpen en iets terug te doen voor 
natuur bij jou in de buurt tijdens de 
jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 
5 en zaterdag 6 november kun je in 
het hele land meedoen aan mooie 
natuurklussen, zoals wilgen knotten, 

bollen planten, insectenhotels 
bouwen, bomen planten en veel 
andere activiteiten.

Doe mee in Zuid-Kennemerland met 
Amerikaanse vogelkers uitsteken in 
Middenduin (Overveen), help mee 
op buitenplaats Beeckestijn in Velsen 
en ga actief aan de slag in het 

pareltje van Haarlem; Poelbroekpark 
in Schalkwijk! De Natuurwerkdag is 
een initiatief van de twaalf provin-
ciale Landschapsbeheerorganisaties. 
Elk jaar, op de eerste zaterdag van 
november, gaat heel Nederland 
helpen in de natuur. Dit jaar is de 
Natuurwerkdag voor de 21e keer en 
is het ook mogelijk om op de vrijdag 
mee te doen! Iedereen kan meedoen 
aan de Natuurwerkdag, ook als je 
geen ervaring hebt met klussen in de 
natuur. Het is een mooie manier om 
kennis te maken met het werken in 
de buitenlucht en iets te doen voor 
natuur en landschap in Nederland. 
Help bijvoorbeeld mee met samen 
bomen planten of maak van 
bamboe, hout of riet een 
insectenhotel. 
Geef je op voor een klus bij jou in de 
buurt en zet je je samen met anderen 
in voor een groene leefomgeving. Op 
elke locatie zijn er eenvoudige en 
toegankelijke klussen te doen, zodat 
iedereen mee kan doen. Ook is er op 
elke Natuurwerkdag-locatie een loca-
tiecoördinator aan wie je vragen kunt 
stellen. Kom ook en doe mee! Ga 
naar www.natuurwerkdag.nl voor 
meer informatie en om aan te 
melden.

Maak kennis met vrijwilligerswerk 
in het groen op de Natuurwerkdag

Op Natuurwerkdag werk je een dag lang mee aan het onderhouden van 
natuurgebieden. Foto: aangeleverd
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Door Dieter van Laar

De eerste helft was Stormvogels de 
iets betere ploeg, creëerde zich 
aardig wat kansen, maar speelde 
met een te laag tempo en het spel 
was te slordig door te veel onnodig 
balverlies. De overtuiging die er in 
de drie eerder gespeelde bekerduels 
wel aanwezig was, was nu ver te 
zoeken. De tweede helft gooide 
Stormvogels het tempo omhoog en 
kreeg daardoor meer grip op de 
wedstrijd en dat resulteerde in drie 
doelpunten.

In de eerste helft was Stormvogels 
meer in de aanval dan de Heemsker-
kers en kansen waren het eerste 
kwartier te noteren voor Brian 
Ezeoke (hoofd), Springer en Jos 
Jansen (hoofd). Bij deze acties bleek 
de ADO ’20-doelman Mitchell Umans 
een niet te passeren sta in de weg. 
Na een kwartier vielen de eerste 
kansen aan ADO’20-kant te noteren; 
Boyd van der Meij en Cor Baltus 
kwamen in kansrijke posities, maar 
vonden invaller-doelman Bas Veen 
op hun weg.
Op slag van rust leek Stormvogels de 
score te openen toen na een lange 

rush Stijn van der Voort onderuit 
werd gehaald in het strafschopge-
bied. Echter, doelman Umans 
ranselde de vanaf elf meter 
genomen bal van Springer uit zijn 
doel. Rust derhalve 0-0. Op aanwij-
zing van trainer Krop de tweede 
helft het tempo te verhogen, werd 
door zijn spelers meteen serieus 
genomen; ADO ’20 werd constant 
onder druk gezet en dat resulteerde 
negen minuten na rust in de 
openingstre�er: Brian Ezeoke kopte 
een hoekschop van Springer keihard 
in de touwen, 0–1.

Hierna waren er twintig minuten 
geen echte wapenfeiten te noteren. 
Het laatste kwartier herpakte Storm-
vogels zich en dat resulteerde in 
twee doelpunten: naeen assist van 
Ezeoke begon Springer aan een solo 
en zeer beheerst passeerde hij 
doelman Umans, 0-2. In de 89ste 
minuut ontving Springer een pass 
van Van Essen en opnieuw werd 
doelman Umans voor de derde keer 
beheerst het nakijken gegeven, 0-3. 
Zaterdag a.s. een topper op sport-
park Zeewijk, want dan is Olympia 
Haarlem de tegenstander van 
Stormvogels.

IJmuiden - Na twee afgebroken seizoenen speelde Stormvogels haar 
ouverturewedstrijd van het seizoen 2021-2022 in Heemskerk tegen de 
zaterdagamateurs van ADO ’20 en na een niet al te goede wedstrijd wist 
het team van trainer Patrick Krop met 0-3 aan het langste eind te trekken;  
Melle Springer (foto) wist tweemaal het net te vinden.

Stormvogels heeft geen 
moeite met ADO ’20 zaterdag

Tegen ADO ’20 scoorde Melle Springer tweemaal. Foto: Dieter van Laar

Toen Edwin Schilling, directeur bij 
Zebra Uitzendbureau, hoorde dat er 
een alternatieve wandeltocht geor-
ganiseerd zou worden, gaf hij aan 
graag opnieuw een fotowedstrijd te 
willen koppelen aan de Vissenloop. 
Deelnemers konden een foto op 
sociale media plaatsen met #vissen-
loop en #vissenloop2021. Uit alle 
foto’s zijn drie winnaars gekozen 
met de mooiste of beste Vissenloop-
foto. Ook riep Zebra Uitzendbureau 
een aanmoedigingsprijs uit.

Uitslag
Woensdag 22 september vond de 
derde feestelijke prijsuitreiking 
plaats. ,,We hebben vooral gekozen 

voor gevoel. Het hele leven gaat 
immers over keuzes op gevoel’’, 
aldus Edwin Schilling. De eerste prijs 
ging naar familie Schouwenburg. 
Ondanks dat er geen wandelaar op 
de foto staat, geeft deze een bepa-
lend en heel overzichtelijk punt 
neer van de route. De omgeving is 
prachtig in beeld gebracht vanaf de 
duintop bij het Bunkermuseum. Gre 
en Anita Wessels wonnen de 
tweede prijs. Zij hadden volgens de 
jury heel veel tijd en aandacht aan 
hun in zending besteed. Vooral de 
foto die bij Smeding is gemaakt is 
een typisch IJmuidens beeld. De 
dames wandelen veel en nemen 
dan eigenlijk altijd wel foto’s, dus 

ook de Vissenloop moest vereeu-
wigd worden. De derde prijs was 
voor Megan Mors. De foto laat 
vooral de diversiteit van IJmuiden 
zien. Er staat een deelnemer op die 
naar een schip kijkt. Megan deed 
voor de vierde keer mee. Volgend 
jaar gaat ze voor de 20 kilometer.

Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs ging naar 
een loopgroep die Jeanette Groe-
nink van CareworX begeleidt. De 
groep bestaat uit mensen die een 
oncologisch revalidatietraject 
volgen. Zij mogen genieten van 
ko�e met gebak bij een lokale 
bakker. ,,We mogen enorm trots zijn 
dat zo’n loop als de Vissenloop kan 
worden gehouden in IJmuiden’’, 
eindigt Edwin. 

Op zondag 22 mei staat de eerstvol-
gende reguliere editie van de 
Vissenloop gepland.

Alternatieve Vissenloop een succes
IJmuiden - Net als in 2020 kon de Vissenloop in 2021 niet doorgaan door 
de coronamaatregelen. Toch wilde de organisatie dit jaar iets organi-
seren. Voor 10 euro konden deelnemers een route van 10 kilometer 
kopen. Aan deze alternatieve Vissenloop namen 254 mensen deel. Ook 
kreeg de organisatie verschillende donaties. Al met al heeft men hierdoor 
3.416 euro voor KWF Kankerbestrijding kunnen inzamelen.

De prijsuitreiking van de alternatieve Vissenloop vond vorige week woensdag plaats. Foto: aangeleverd

Velsen - Telstar heeft een nieuwe 
hoofdsponsor gecontracteerd voor 
het vrouwenteam. Dit team speelt in 
seizoen 2021/2022 in shirts met 
daarop de naam van het Yvonne van 
Gennip Talent Fonds Powered by 
Bob. Bob Beentjes, vorig jaar nog 
keeperstrainer bij de Telstar Vrouwen, 
heeft dit mogelijk gemaakt. Yvonne 

van Gennip, voorzitter van de Telstar 
Vrouwen en Bob zijn de afgelopen 
maanden met elkaar in gesprek 
gegaan. Wat zij met elkaar delen is 
een passie voor de ontwikkeling van 
jonge topsporters en het faciliteren 
van die ontwikkeling. Daar is soms 
simpelweg gewoon ook geld voor 
nodig. Die passie sluit naadloos aan 

bij de ambitie van de Telstar 
Vrouwen: ontwikkeling van voetbal 
voor meiden in de regio en de 
ontwikkeling naar de Eredivisie. De 
club is bijzonder trots op de nieuwe 
hoofdsponsor. Donaties aan het 
fonds zijn via https://yvgtf.nl van 
harte welkom.

Nieuwe hoofdsponsor Telstar Vrouwen
De Telstar Vrouwen in het nieuwe shirt. Foto: Ronald Gringhuis

Santpoort - Bij de districtskampi-
oenschappen driebanden is Willem 
Arisz in het afgelopen weekeinde 
ongeslagen kampioen geworden. De 
Santpoorter speelt bij Biljartvereni-
ging Velsen. 
Voor de eerste �nale van het nieuwe 
seizoen reisde hij af naar Hillegom. 
Tot aan de laatste partij bleef het 

spannend. Arisz ging gelijk op met 
Rick Tol, spelend voor vereniging 
BSM uit Bennebroek. Uiteindelijk 
bleek de Santpoorter net iets sterker 
te spelen en wist hij daardoor beslag 
te leggen op de eerste plaats. 
Daarmee werd hij ongeslagen 
districtskampioen. Wim Koops (BCO, 
Oegstgeest) eindigde als derde.

Willem Arisz ongeslagen 
districtskampioen driebanden

Velserbroek - Dinsdagmiddag zijn 
vrijwilligers van De Zonnebloem in 
wijkcentrum De Hofstede aan de 
Aletta Jacobsstraat 227 aanwezig om 
loten te verkopen. Wie nog een lot 
voor de jaarlijkse loterij wil bemach-
tigen, kan daar tussen 14.00 en 16.30 
uur langskomen. Dat geldt dus ook 

voor mensen die zelf niet in het 
aldaar gevestigde wooncomplex 
wonen. De vrijwilligers hopen op 
deze middag veel loten te kunnen 
verkopen. Met de opbrengst van de 
loterij kan de Zonnebloem leuke acti-
viteiten voor de gasten van deze 
organisatie organiseren.

Verkoop loten Zonnebloem
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Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om felle kleuren in je 
interieur te verwerken, maar zorg er in elk geval voor dat je dat 
niet overdrijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle kleuren bij-
voorbeeld als accessoireskleur te kiezen en de basis wat neutraler 
te houden. Met tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigenlijk 
altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, al lijkt dat misschien 
soms verleidelijk. Nu weet je ook meteen waar we dit gezegde aan 
te danken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is de natuur. Lo-
gisch, want we zijn zelf onderdeel van de natuur. Maar omdat we 
onszelf huizen aanmeten met veel onnatuurlijke materialen erin, 
staan we steeds verder van de natuur af. Je kunt het tij keren door 
je interieur voor een belangrijk deel te laten bestaan uit natuur-
lijke producten. Hout is daarbij natuurlijk een voor de hand lig-
gende keuze, maar denk ook eens aan graniet of marmer als ba-
sis. Houd bovendien rekening met voldoende lichtinval, want we 
presteren beter als we onszelf aan voldoende daglicht blootstel-
len.
Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet oppassen bij elke 
stap die je zet, om niets om te stoten? Of herken je dit in je eigen 
interieur? Sommige mensen zetten elke vierkante meter in huis 
vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt om je goed te kunnen ont-
spannen. De ideale huiskamer is er eentje met een beperkt aan-
tal mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Verder geen gedoe. 
Een bijkomend voordeel is dat je daardoor ook minder schoon-
maakwerk hebt. Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook gere-
geld afsto� en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zitmeubelen koopt en 
bespaar zeker niet op kwaliteit. Het is in � nancieel opzicht mis-
schien verleidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te kopen, 
maar als je het vervolgens na een jaar al bij het grofvuil zet, is het 
alsnog een dure aankoop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je tot aankoop over-
gaat. Let ook op ergonomie, een zitmeubel moet comfortabel zijn, 
maar ook een gezonde zithouding is belangrijk.
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Zo maak je de tuin 
klaar voor de winter

Het einde van het jaar komt in zicht en dat houdt in dat het tijd wordt om al-
vast na te denken over hoe je de tuin volgend jaar wilt hebben. Een mooie tuin 
ontstaat niet vanzelf en vraagt het hele jaar door om aandacht. Bovendien 
moet je altijd een aantal maanden vooruit denken, want een bonte bloemen-
pracht in het voorjaar creëer je eigenlijk al in het najaar.

De bollen de grond in
Vroeg in het voorjaar kun je genieten van mooie 
kleuren en heerlijke geuren, als je ervoor zorgt 
dat de bollen op tijd de grond in gaan. Het bes-
te doe je dat in de maand november. In elk ge-
val voordat het gaat vriezen. De koude winter-
maanden hebben de bollen nodig om zich ste-
vig in de grond te kunnen wortelen. Hoe beter 
het wortelgestel ontwikkeld is, hoe mooier de 
plant in het voorjaar zal bloeien. Bij het planten 
van de bollen houd je een diepte aan van drie 
keer de hoogte van de bol. Zet de bollen op een 
onderlinge afstand van elkaar die gelijk is aan 
drie keer de dikte van de bol. Zo krijg je over 
een aantal maanden een prachtig bollenveldje 
in je tuin. Stop de bollen met de punt omhoog 
in de grond, dek ze goed af met aarde en geef 
water als de grond droog is.

Het gazon onderhouden
In de winterperiode heeft het gazon vrijwel 
geen onderhoud nodig. Grasplantjes groeien 
namelijk vrijwel niet bij temperaturen onder de 
vijf graden Celsius. In een warme winterperio-
de, waarbij het kwik niet beneden de acht gra-
den komt, zul je het wel af en toe moeten maai-
en. Maar gewoonlijk zul je de laatste regulie-
re maaibeurt meestal in november uitvoeren. 

Maai het gras de laatste keer tot een lengte van 
vier centimeter. Een ander punt van aandacht 
in de herfst is het beschermen van het gazon 
tegen de vallende bladeren. Hier en daar een 
dwarrelend blad is geen probleem, maar als de 
bladeren massaal op het gazon belanden, vor-
men ze een laag die ervoor zorgt dat de gras-
plantjes kunnen stikken. Gebruik een grashark 
om de bladeren steeds van het gazon te verwij-
deren. Bewaar de bladeren wel, want ze komen 
elders in de tuin goed van pas.

Kwetsbare planten beschermen tegen vorst
Niet elke plant kan goed tegen vorst. Het zou 
zonde zijn als je planten het begeven in een 
wat langere koude periode, dus is het zaak ze 
goed tegen de vorst te beschermen. Daar kun 
je die afgevallen bladeren goed bij gebruiken. 
Door ze rond de stam op de grond te leggen, 
bescherm je de plant enigszins tegen de vorst. 
Maak de laag overigens niet te dik, want dat 
trekt ongedierte aan. Ook kan er bij een te dik-
ke laag bladeren sprake zijn van schimmelvor-
ming. Je kunt ook een constructie van jute rond 
de stammen van de planten binden om hetzelf-
de e� ect te bereiken. Stop er wat stro tussen en 
je hebt een prima vorstbeschermer.

Help, een spin in 
huis!

Regio - Arachnofobie, ofwel angst voor spinnen, is een van de bekendste vormen van 
dierenfobie. Heb je er in meer of mindere mate last van, dan is dit waarschijnlijk niet je 
favoriete jaargetijde. Juist nu komen ze opeens uit alle hoeken en kieren tevoorschijn; 
van klein en dun, tot dik en harig. Een spin vangen en buiten zetten lijkt een akelig 
klusje, maar gelukkig is er een gemakkelijke én diervriendelijke oplossing: de BugAway.

,,Ik heb zelfs van de grootste en stoerste mannen 
gehoord die volledig in de stress schoten als ze 
een spin zagen.” Aan het woord is Marjolijn Haller, 
bedenker van de BugAway spinnenvanger en groot 
dierenliefhebber. ,,Veel mensen zijn bang voor 
spinnen en weten niet wat ze moeten doen als er 
een in huis zit. De spin moet zo snel mogelijk weg 
en helaas delft het dier daarbij vaak het onderspit. 
En dat terwijl het zulke nuttige en interessante 
beestjes zijn!” Jaren geleden werd bij de Leidse 
kunstenares het idee geboren om iets te ontwikkelen 
waarmee mensen met spinnenangst op afstand 
een spin kunnen vangen en buiten zetten zonder 
deze te beschadigen of doden. Ze bedacht een 
kelk die met een handvat aan het eind van een 
lange steel open en dicht gedraaid kan worden. 
De BugAway, vervaardigd uit gerecycled plastic, 
werd in productie genomen en bleek al snel een 
succes.

Hoe werkt de spinnenvanger?
Zet de open helft van de kelk over de spin, draai 
met het handvat de kelk voorzichtig dicht, et voilà, 
de spin is gevangen! Buiten draai je de kelk weer 
open en de spin kan zo op de grond of in een struik 
wegkruipen. Jij blij, spin blij! Marjolijn: ,,De 
succesfactor van de BugAway is dat jij bepaalt 
wanneer je de spin vrij laat. Die controle is vooral 
voor mensen met angst of een fobie heel belangrijk. 
Je kunt, zonder dat je te dicht in de buurt hoeft te 
komen, het beestje rustig in de kelk schuiven en 
hem ook weer op voldoende afstand vrij laten.”

Ontvang een gratis spinnenvanger
De BugAway is voor 19,99 euro bij www.vivara.nl 
te bestellen. Tot 20 oktober 2021 ontvang je de 
BugAway spinnenvanger gratis bij een minimale 
bestelwaarde van 40 euro. Zie voor de actiecode 
de Vivara-advertentie elders in dit blad.

De BugAway is eenvoudig te bedienen en vervaardigd uit gerecycled plastic.  Foto: aangeleverd

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

Maxwellstraat 1, IJmuiden, 
Tel. 0255 - 512 109

www.kumarokozijnen.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN
DAKKAPELLEN
TERRASOVERKAPPINGEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

Maxwellstraat 1, IJmuiden, 
Tel. 0255 - 512 109

www.kumarokozijnen.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN
DAKKAPELLEN
TERRASOVERKAPPINGEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

Maxwellstraat 1, IJmuiden, 
Tel. 0255 - 512 109

www.kumarokozijnen.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN
DAKKAPELLEN
TERRASOVERKAPPINGEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

Maxwellstraat 1, IJmuiden, 
Tel. 0255 - 512 109

www.kumarokozijnen.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN
DAKKAPELLEN
TERRASOVERKAPPINGEN



Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Kijk voor alle actuele informatie, voorwaarden en openingstijden op expert.nl

Expert [Plaatsnaam]
[Adres]  |  [Telefoonnummer]
expert.nl/[Plaatsnaam]   |   [Plaatsnaam]@expert.nl

20%  KORTING

20%  KORTING

OP  ALLE STOFZUIGERS, STRIJKIJZERS

EN KLEDINGSTOMERS

OP LAPTOPS, CHROMEBOOKS, SMARTPHONES, TABLETS, 

DESKTOPS, MONITOREN, NETWERK, OPSLAG EN DECT

OP WASMACHINES EN DROGERS

OP HEEL VEEL INBOUW-APPARATUUR

ALLÉÉN

ALLÉÉN

ALLÉÉN

ALLÉÉN

OP=OP!

Ook als eerste op de hoogte zijn 
van de nieuwe aanbiedingen? 
Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief
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de wasmachine op afstand 

Bestel ook 
makkelijk en snel 

op expert.nl

744.- 899.-*

Bestel ook 
makkelijk en snel 

op expert.nl

PROFITEER VAN DE

EXPERT  PRIJSPAKKERS!

1049.-

Bestel ook 
makkelijk en snel 

op expert.nl

* Prijs na 75.- retour via Bosch

Expert en 100%NL brengen de sportzomer naar je toe!
Luister elke vrijdag naar 100%NL, vind als eerst de Expert HebBus en win mooie prijzen! 
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Expert IJmuiden
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 IJmuiden

Bestel makkelijk en  
snel op Expert.nl

Je product bij ons op voorraad?
Dan bezorgen wij  

de volgende werkdag 

   Onze winkel is gesloten maar

OP AFSTAND STAAN  
WE VOOR JE KLAAR

Installatie
JA

Bezorgen
JA

Online bestellen
JA

Winkel geopend
NEE
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SSSSSST......
Teer weet meer!

Let goed op!

Onthulling op 

2 oktober

Uitnodiging NVM Open Huizen Dag zaterdag 2 oktober

Teer brengt de woningmarkt in beweging. Wil je weten hoe?

Reserveer voor 2 oktober een tijd op é én van onze Teer-vestigingen of via 
de website en... wij vertellen jou meer!

Voor deze dag kun je ook een afspraak maken met al onze makelaars en 
adviseurs voor advies en antwoorden op  jouw vragen op het gebied van:

Taxaties - Hypotheken - Nieuwbouw - Verhuur & Beheer

Kijk op www.teer.nl voor het volledige programma, meer informatie of
afspraken met onze adviseurs.

Afscheidingen
Door middel van panelen en andere decoratieve elementen 
kunnen we de werkplek afscheiden van de woonkamer. Ook 
zien we in het woonbeeld steeds vaker glazen wanden ver-
schijnen, die als afscheiding worden gebruikt tussen de woon- 
en werkplek. 

Kleuren
In het interieur van 2022 zal naar verwachting veel groen te 
zien zijn. We hebben behoefte aan het doorbrengen van tijd 
in de natuur en het groen uit de natuur halen we steeds va-
ker naar huis. Omdat we vooral ook op zoek zijn naar warmte 
en geborgenheid in huis, zullen ook rood- en bruintinten veel 
worden toegepast.

Minder trends
Het lijkt erop dat mensen zich bij het inrichten van hun wo-
ning steeds minder vaak laten leiden door trends, maar meer 
hun persoonlijke voorkeuren laten prevaleren. Veelal kiest 
men daarbij voor natuurlijke materialen als basis. Ook ver-
schuift het woonbeeld steeds meer richting soberheid. Het 
hoeft tegenwoordig allemaal niet meer zo weelderig te zijn, 
duurzaamheid en bescheidenheid gaan vaker de boventoon 
voeren.

De woontrends 
van volgend jaar: 
functioneel en 
persoonlijk

Was de woning vroeger de plek waar we ons kon-
den terugtrekken, tegenwoordig is de woning 
steeds vaker ook een werkplek geworden. Dat zie 
je goed terug in de woontrends voor 2022, waar-
in een functioneel gebruik van de ruimten cen-
traal staat. Maar juist omdat we nog veel meer 
tijd doorbrengen in onze eigen woning, hebben 
we ook steeds nadrukkelijker de behoefte om er 
iets heel persoonlijks van te maken.

Waarom de elektriciteitsprijzen weer stijgen
Op de eerste plaats is een stijging van de elektriciteitsprijzen een 
normale zaak na een periode van forse daling. Het prijsniveau 
schommelt door de jaren heen behoorlijk en we waren in 2020 
op een historisch laagtepunt beland. Het is dan niet moeilijk om 
te voorspellen dat de tarieven ook weer een keer zullen gaan stij-
gen. Eigenlijk zou je dus de prijzen van nu niet moeten vergelij-
ken met die van 2020, maar met die van bijvoorbeeld 2018. Als je 
het over een langere termijn bekijkt, vallen de stijgingen op zich 
wel mee. Door een te korte vergelijkingsperiode te nemen, krijg 
je een vertekend beeld. Een andere reden voor het stijgen van de 
elektriciteitsprijzen is dat ook de andere energieprijzen � ink ge-
stegen zijn. Aardgas is schaarser geworden en dus duurder, de 
prijzen van steenkool zijn ook fors gestegen en dan zijn er nog 
de torenhoge prijzen voor de CO2-emissierechten. Tel daar nog 
eens het bijzonder koude voorjaar bij op, waardoor er aanzienlijk 
meer energie verbruikt werd om woningen te verwarmen.

Overstappen naar een andere aanbieder loont
Energieleveranciers voeren een hevige concurrentiestrijd en 
proberen met de scherpste prijs nieuwe klanten aan zich te bin-
den. Het kan daarom zeer interessant zijn om van tijd tot tijd 
over te stappen naar een andere aanbieder. Daarmee is echter 
nog niet alles gezegd. Er zijn diverse websites die de mogelijk-
heid bieden om tarieven met elkaar te vergelijken. Op dergelij-
ke websites zijn de tarieven van de aanbieders meestal niet het-
zelfde als op hun eigen websites. Daar schuilt een bepaalde � -

loso� e achter, die je kunt vergelijken met het e� ect in een win-
kelcentrum. Wanneer zich in een dorp één winkel bevindt, kan 
die zijn prijzen gerust wat verhogen, zonder dat de klanten di-
rect weg zullen lopen. Ze hebben immers geen alternatief, tenzij 
ze er verder voor willen reizen. Maar in een winkelcentrum vind 
je drie of vier soortgelijke winkels op geringe afstand. Om klan-
ten te winnen zullen deze winkels in veel gevallen de prijzen ver-
lagen. Dat is precies wat energieleveranciers bij vergelijkings-
websites doen. Ze leggen een lagere prijs neer, zodat ze als gun-
stigste aanbieder uit de vergelijking komen. Weliswaar moeten 
ze dan wat winst inleveren, maar ze krijgen er wel meer klanten 
door, waardoor dat verlies weer gecompenseerd wordt.

Zelf elektriciteit opwekken
Met een set zonnepanelen op het dak heb je nooit meer last van 
stijgende elektriciteitsprijzen. Je wekt dan je eigen elektriciteit 
op om je hele huis mee te voorzien van stroom. Een opkomen-
de trend is bovendien het rijden in elektrische auto’s en ook de 
stroom die je daarvoor nodig hebt, kun je zelf opwekken. Op die 
manier heb je dus uiteindelijk gratis stroom in huis en rijd je ook 
nog eens zonder oplaadkosten. Natuurlijk heb je wel te maken 
met de investeringskosten, maar de prijzen van zonnepanelen 
zijn door de massale productie ervan � ink gedaald. Ook zijn er 
regelmatig aantrekkelijke subsidies voor dergelijke investerin-
gen beschikbaar. Bovendien zijn er ook leveranciers die zonne-
panelen aanbieden op basis van een huurconstructie, zodat je 
de investering niet ineens hoeft te bekostigen.

De laatste jaren was er sprake van een dalende trend in de kosten voor elektriciteit, maar daaraan lijkt 
voorlopig een einde te zijn gekomen. De prijzen voor elektriciteit stegen dit jaar naar het hoogste niveau 
sinds vier jaar. Voorlopig valt daarin nog geen daling te verwachten. Het loont daarom zeker de moeite om 
de tarieven van de verschillende aanbieders eens kritisch onder de loep te nemen en over te stappen naar 
een andere aanbieder. Bovendien is het door de stijgende prijzen nog interessanter om de mogelijkheden 
van zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, te onderzoeken.

Elektriciteit wordt 
weer duurder



ADRES 

Zeilmakerstraat 2, 
1991 JC Velserbroek

MEER INFORMATIE?

Bel ons:
 023 - 8888037

OPENINGSTIJDEN

ma 13:00-17:00 
di t/m za 10:00-17:00

WWW.PARKETFABRIEK.COM

Hét adres voor houten 
vloeren, PVC en laminaat.
BEZOEK ONZE ROYALE SHOWROOM IN VELSERBROEK

250m2 extra
WOON
INSPIRATIE!

NIEUW
bij de Parketfabriek: 

Alles voor uw 
complete woning-

inrichting!

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR EIGENTIJDSE 
MEUBELS, RAAMDECORATIE, VLOERKLEDEN, VERLICHTING, 
WANDBEKLEDING EN WOONACCESSOIRES.



Wie in juli 2021 een huis kocht, was gemid-
deld 16,3 procent duurder uit dan een jaar 
eerder. Volgend jaar zal de gemiddelde waar-
destijging zo’n 11,5 procent bedragen, zo 
hebben experts becijferd. Het aantal woning-
verkopen steeg dit jaar ook. Zo wisselden in 
de eerste vijf maanden van 2021 ongeveer ze-
ven procent meer huizen van eigenaar dan in 
dezelfde periode een jaar eerder. Waarschijn-
lijk zal het totaal aan woningverkopen over 
heel 2021 uitkomen op ongeveer 231.000 en 
dat is iets minder dan vorig jaar. Dat betekent 
dus dat er sprake is van een dalende trend, die 
volgend jaar waarschijnlijk doorzet. Men gaat 
ervan uit dat in 2022 zo’n 20.000 woningen 
minder zullen worden verkocht dan dit jaar. 
Die daling moet echter niet gezien worden 
als een afname van de vraag, want daarvan is 
voorlopig geen sprake. De daling kan vrijwel 
geheel toegeschreven worden aan het opdro-
gende aanbod. In heel Nederland zijn onge-
veer 300.000 woningen tekort en er zullen in 

de komende tijd steeds minder woningen te 
koop gezet worden.

Hogere woonlasten
De forse waardestijging van woningen maakt 
het voor starters nog moeilijker om een eer-
ste woning te bemachtigen. Weliswaar staat 
de hypotheekrente al geruime tijd op een his-
torisch laag niveau, maar dat voordeel wordt 
volledig tenietgedaan door de hoge prijzen 
van de woningen. Stel dat je  eind 2022 een 
hypotheek voor dertig jaar afsluit om een wo-
ning te kunnen kopen, dan ben je dus 90.000 
euro duurder uit dan wanneer je die woning 
vorig jaar had gekocht. Dat komt neer op 
een bedrag van ongeveer driehonderd euro 
dat je bij de bruto maandlasten op moet tel-
len. De waardestijging die we in slechts twee 
jaar doormaken, heeft dus behoorlijk wat con-
sequenties voor het vrij besteedbare bedrag 
dat een huishouden overhoudt nadat de vas-
te woonlasten betaald zijn.

Huizen bijna 28 procent 
duurder in twee jaar tijd

Sombere berichten voor starters op de woningmarkt. Er lijkt maar geen ein-
de te komen aan de stijging van de huizenprijzen. In de eerste vijf maanden 
van dit jaar stegen de prijzen gemiddeld even snel als in heel 2020. Ook voor 
2022 verwachten de experts een verdere stijging. Al met al zal een gemid-
deld huis naar verwachting in twee jaar tijd maar liefst 90.000 euro in waarde 
stijgen. Dat is slecht nieuws voor iedereen die van plan is om voor het eerst 
een huis te kopen.

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

Uw huis verkopen?
Wado bellen!

IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort, Velserbroek, Haarlem, Spaarndam
0255-519109 / 023-5394545 / info@wado.nl

Opruimen is het 
nieuwe ‘mindfulness’

In deze periode hebben we meer de behoefte 
om ons terug te trekken en naar binnen te ke-
ren. Hoe � jn is het dan als het thuis opgeruimd 
en rustig is.

Opruimcoach/stylist Lisa Hogenbirk weet hier 
wel raad mee.
Behalve dat zij je fantastisch kan helpen met 
het opruimen van je huis, en je systemen aan-
leert om het ook opgeruimd te houden, kijkt 
ze ook meteen naar mooie en praktische op-
lossingen om spullen op te bergen. 
Soms is het lastig om jezelf te motiveren om 
een dergelijk project op te pakken precies dan 
is het nuttig om een opruimcoach in te scha-
kelen.

Lisa: ‘Ik weet als geen ander hoe druk het kan 
zijn; een huishouden, werk, sport, kinderen, 
clubjes, vrienden en dan is opruimen vaak iets 

dat ondersneeuwt terwijl het uiteindelijke re-
sultaat zoveel ontspanning oplevert. Daarbij is 
opruimen op zichzelf ook al een hele rustge-
vende bezigheid.

Ze schreef er in een vorige editie al over: ‘Op-
ruimen is het nieuwe ‘mindfulness’, dit arti-
kel kun je terugvinden op haar website bij de 
blogs.

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken?
Lisa geeft maandelijks de beste tips om je huis 
opgeruimd en geordend te houden.

Meld je voor de maandelijkse tips of voor een 
gratis kennismakingsgesprek aan via haar 
website: www.opruimgeluk.nl 

Autumn shows us how beautiful it is to let 
things go - onbekend

Het wordt kouder en de natuur maakt zich klaar voor de winter. Met de herfst 
in aankomst is het weer tijd om het thuis gezellig en knus te maken. 

Foto: Yvonne ten Bruggencate



kpnnetwerk.nl

glasvezel
Velsen en IJmuiden krijgen

Drie redenen om JA te zeggen tegen glasvezel:

• De werkzaamheden die nodig zijn om je woning aan te sluiten zijn kosteloos;
• Je bent niet verplicht een glasvezelabonnement te nemen zodra de aansluiting is geïnstalleerd;
• Glasvezel biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig heeft.

Alleen met jouw toestemming kunnen we je woning aansluiten.
Geef toestemming op kpnnetwerk.nl



Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
zuiniger, waarbij een ener-
giebesparing tot 80% op 
de energierekening voor 
warm water mogelijk is. Je 
krijgt bovendien subsidie 
van max. €650,00  van de 
overheid, wanneer je een 
warmtepompboiler laat in-
stalleren. 

ATAG introduceert de Energion warmtepompboiler: voor gezinnen van 2-5 personen en tapwa-
tercapaciteit van 100-250L. www.atagverwarming.nl/warmtepompboilers

Kozijnen, gevelbekleding, 
lamellendak

Hedendaagse slanke 
aluminium kozijnen 
in combinatie met 
aluminium gevelbe-
kleding in dezelfde 
kleur. En als je dit al-
les combineert met 
een terrasoverkap-
ping met lamellen of 
glas, dan krijg je een 
droomhuis waar al-
les bij elkaar past. Je 
geniet op al het alu-
minium 25 jaar kleur-
garantie, zelfs in ex-
treme weersomstan-
digheden.

www.aliplast.com

Vernieuwde The Essentials-collectie
COREtec® Floors pakt 
uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. 
Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijk-
ste inspiratiebron. De 
authentieke looks met 
zachte aardetonen en 
warme, donkere kleu-
ren passen perfect in 
elk interieur.

Dankzij het grote suc-
ces van de COREtec® 
visgraatvloeren in klei-
ner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor 
grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan 
je volgens verschillen-
de legpatronen instal-
leren, afhankelijk van 
wat bij jou en de ruimte 
past. Deze extra grote 
visgraatplanken lenen 
zich perfect voor grote-
re ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer. www.coretec� oors.com

Hansgrohe Finoris Flex: 
ultieme flexibiliteit 

Perfecte vorm, groot comfort. Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uit-
trekbare vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen wassen tot de ba-
by een badje geven of spontaan je haren wassen. De oplossing om routinetaken eenvoudiger 
dan ooit te maken. Beschikbaar in mat zwart, mat wit en chroom. Ervaar het verschil en geniet 
van comfort en kwaliteit.
www.hansgrohe.nl

Zo werkt een Quooker
Een Quooker-systeem 
bestaat uit een ko-
kendwaterkraan op het 
aanrecht en een ko-
kendwaterreservoir in 
het keukenkastje. Wil 
je naast kokend wa-
ter ook genieten van 
koel bruisend en ge� l-
terd water, direct uit de 
kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. 
Dit is een gekoeldwa-
terreservoir dat, net als 
het kokendwaterreser-
voir, in je keukenkastje 
komt te staan. 

In het reservoir zitten 
twee � lters die het wa-
ter zuiveren. Aan het 
reservoir zit een kool-
zuur� es, waarmee je 
wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-
kraan kunt tappen! 

www.quooker.nl

Niva Mixed: cv-radiator met 
geïntegreerde elektrische 
weerstand
Met de Niva Mixed lan-
ceert Vasco een hydrau-
lische radiator die ook 
elektrisch kan werken. 
Een hybride radiator 
biedt twee mogelijkhe-
den: geschikt voor aan-
sluiting op een centraal 
ver warmingssysteem 
(CV) of geschikt om te 
werken op elektriciteit. 
Een hybride radiator is 
uitermate geschikt voor 
ruimtes die je snel wilt 
kunnen opwarmen, zo-
als de badkamer, als het 
centrale verwarmings-
systeem uitgeschakeld 
staat.

www.vasco.eu

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!

Douchewc: superhygiënisch

In veel Aziatische landen is het gebruik van een douchewc de normaalste zaak van de wereld. Toi-
letpapier wordt er bijna niet meer gebruikt. En als je hier goed over nadenkt, is dat ook helemaal 
niet zo gek. Een douchewc heeft namelijk verschillende voordelen boven de traditionele wc zo-
als wij hem kennen.
De douchewc reinigt je billen namelijk met water. En water is verfrissend, hygiënisch, reinigend 
en bijzonder comfortabel.

Niks overtuigt beter dan je eigen ervaring. Daarom is het verstandig een douchewc zelf te erva-
ren en uit te proberen. Geberit biedt in haar AquaClean Experience Center in Nieuwegein hier vol-
op de mogelijkheid voor.
www.geberit-aquaclean.nl

Plafond 
kroon op 
je bad-
kamer
Lekker in bad met een drankje, 
sfeerverlichting en muziekje op 
de achtergrond… en dat in een 
badkamer zónder condensvor-
ming of schimmel.

Er zijn tal van extra’s om het pla-
fond – en je hele badkamer – 
een nóg � jnere plek te maken. 
Daar staat Luxalon voor. Hun 
doel? Een mooi afgewerkt pla-
fond dat altijd perfect bij iedere 
badkamer en je wens past.
www.luxalonplafonds.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 
Een elegante collectie 
wastafels met strakke 
vormen geschikt voor 
een moderne tijdloze 
badkamer. De kerami-
sche wastafels zijn met 
behulp van de nieuw-
ste technieken in Italië 
vervaardigd. 

Het dun vormgegeven 
keramiek geeft in com-
binatie met het Theba-
lux kastenprogramma 
Beat 2.0 je badkamer 
een fantastische uit-
straling en gebruiks-
gemak voor vele jaren.

www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een ther-
mostaat met onge-
kend gebruiksgemak 
in een verblu� end 
compact en modern 
design. Door gebruik 
te maken van een 
touchscreen is de 
bediening intuïtief, 
eenvoudig en sim-
pel. De compacte af-
metingen en het mo-
derne design zorgen 
ervoor dat de ther-
mostaat probleem-
loos in elk interieur 
past. Hij kan een-
voudig worden geïn-
stalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een 
zwarte als witte uit-
voering.

www.intergas-verwarming.nl

Je wilt je huis verduurzamen, 
maar hoe?

Op  Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke duurzame woonoplossingen, van de meest com-
fortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. Centraal staat het Duurzaam Droom-
huis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, 
isolatie en voor de deur een elektrische auto. Namens onze partner Appartement & Eigenaar kun-
nen lezers van WONEN.nl kaartjes met € 2,50 korting bestellen. 
Gebruik kortingscode 21HEAPPARTEMENT op www.huisenergie.nl

Warm beddengoed, dekens 
en plaids van allnatura

De nachten worden langzamerhand weer langer en de temperaturen dalen. Hoe � jn is het om in 
een warm, zacht bed te liggen als het buiten koeler wordt.

Behaaglijk beddengoed draagt in belangrijke mate bij aan een goede slaapkwaliteit. De stof van 
het beddengoed moet slijtvast en ademend zijn en in staat om voldoende vocht op te nemen. Ka-
toen is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het in een groot aantal variaties kan worden gebruikt.

Slaapexpert allnatura biedt voor de herfst en de winter in de onlineshop een ruime keuze aan 
warm beddengoed en knusse dekens voor op de bank.
www.allnatura.nl



Een strandhuisje op het strand van IJmuiden is waar we dit keer mogen binnen-
kijken. Op het grote strand welteverstaan en op de eerste rij, vlakbij vijf strand-
paviljoens, waar het goed toeven is voor ontbijt, ko�  e, lunch, borrel of diner. Een 
topplek voor vakantiegangers, een topplek om als IJmuidenaren een half jaar te 
wonen. Chiny en Lolke van Huisstede, 64 en 67 jaar zijn zulke geluksvogels. Sa-
men met hond Kayra en papegaai CoCo genieten zij volop van hun strandhuisje 
midden in de natuur. Het huisje is al 24 jaar in hun bezit en nog steeds draait het 
daar op het strand om genieten.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Bij binnenkomst
,,Stap maar gewoon binnen, hoor, zand hou je 
toch”, is de tekst waar Chiny bezoekers mee ont-
vangt. Het strandhuisje van Lolke en Chiny oogt 
licht en gezellig. In zand- en waterkleuren past 
het huisje goed in de omgeving van strand en 
zee. 

Verzamelingen
Er zijn opvallend veel vuurtorens, die het interi-
eur sieren. Maar ook meeuwen, foto’s van strand-
tafereeltjes en alle edities van het verenigings-
blad De Schelp doen de strandbeleving verster-
ken. Het serviesgoed is zorgvuldig bij elkaar ge-
zocht. Blauw-wit en met een decor van schelpen, 
vissen en inktvissen. Een grote vaas met tiental-
len in 24 jaar op het strand gevonden alikruiken, 
heeft een prominente plaats.

Afvalscheiden
Chiny vertelt, alle afval te scheiden, behalve het 
groen. ,,Dat gaat bij het restafval. Maar papier, 
plastic en glas, daar hebben we verzamelcontai-
ners voor in onze voortuin”, wijst Chiny, naar het 
brede strand voor de openslaande deuren.

Geluid en beeld
Lolke vertelt over de keuze van een TV. ,,Om-
dat wij hier zo’n beetje een half jaar wonen, van-
af april tot en met september. Ik heb als een van 
weinigen op het strand, voor televisie gekozen. Ik 
kijk graag sport, van Max Verstappen tot de Tour 
en de Olympische Spelen. Met een televisie ge-
niet ik volop van al die zaken.” Chiny vult aan, dat 
er ook radio geluisterd kan worden.

Aan de muur
Een leeg laatje van hout dient als kijkkastje, twee 

planken bevatten leuke stranddetails en lichtjes. 
Er is een schilderij met een mooi strandtafereel, 
die als eyecatcher op een prominente plek hangt.

Kleurgebruik
Er is consequent gebruik gemaakt van vergrijsde 
tinten. Wit, diverse kleuren blauw, beige en grijs 
sieren het interieur. Lolke vertelt over de bed-
bank, die als het mooi weer is, gewoon uitgeklapt 
blijft. ,,Dan leven we buiten. Bij slecht weer klap-
pen we hem in en hebben we een ruime hoek-
bank”. ,,En een kacheltje zo nodig,” vult Chiny aan. 

Badkamer
Er is aan het einde van een blok strandhuisjes een 
badhuis met toilet en douche. Ook is daar de mo-
gelijkheid om de potti-potti te legen. In hun ei-
gen huisje hebben Lolke en Chiny ook een eigen 
ruime douche gerealiseerd. ,,Ik wil goed en warm 
kunnen douchen, dat vind ik erg belangrijk”, al-
dus Chiny. ,,Alles werkt naar behoren, daar zorgt 
Lolke wel voor. Zonnepanelen op het dak leveren 
de benodigde energie”.

Huisregels
,,Onder strikte voorwaarden mogen we een aan-
tal malen per jaar verhuren. Voor ons hoeft dit 
niet persé, al vinden we het wel � jn als kennissen 
meegenieten van ons paradijsje”, aldus het gast-
vrije echtpaar.

Doe het zelf
Lolke is handig en verzorgt het schilder- en tim-
merwerk. Een strandhuisje vraagt nogal wat on-
derhoud door inwerking van zon, zout en wind. 
,,Het is het allemaal meer dan waard, het is hier 
altijd leuk”, besluiten Lolke en Chiny eensgezind 
samen. 

Even binnenkijken
Zand hou je toch 
Het is hier altijd leuk



Heemstede – Vijf jaar terug in de tijd. Tijdens 
de zomermaanden van 2016 werd REE op de 
Binnenweg 89 rigoureus verbouwd. “Na een 
ludieke crowdfundactie onder bestaande 
klanten van de gerenommeerde verf- en be-
hangspeciaalzaak Verfhandel Ree was er vol-
doende budget om de sprong te wagen naar 
een winkel voor totale woninginrichting. 
Met het vrijkomen van het naastgelegen win-
kelpand en daarmee een verdubbeling van de 
winkeloppervlakte kwam er een droom uit”, 
aldus Jasper de Zwart. 
In Home Made By had Jasper hét merk ge-
vonden om het assortiment verf, behang en 
raamdecoratie verder uit te breiden. PVC vloe-
ren, laminaat, tapijt, gordijnsto� en, blinds, 
karpetten, meubels, woonaccessoires en in-
terieurstyling zijn onderdeel van het nieuwe 
geheel. “Sinds vijf jaar kunnen wij de klant het 

hele totaalplaatje aanbieden. Alles onder één 
dak, dat is voor de klant een groot voordeel. 
Onze Interior Designers brengen de persoon-
lijke woonwensen in kaart en ons eigen team 
aan vakmensen verzorgt graag de uitvoe-
ring: van inmeten tot installatie. De groei van 
de winkel, het assortiment en onze diensten 
heeft logischerwijs ook geresulteerd in groei 
van het team van Home Made By REE. Sámen 
maken wij Heemstede graag een stukje mooi-
er”, zo vertelt de ‘Trotse Eigenaar’ Jasper. 
Op 1 oktober aanstaande staat REE graag 
even stil bij dit 5-jarige jubileum en prijken er 
feestelijke ballonnen voor de deur. 
Het écht grote feest laat echter nog even op 
zich wachten, want in 2022 bestaat REE 75 jaar 
(!) en is Jasper alweer 25 jaar in dienst. 
En die mijlpalen zal hij niet zomaar aan zich 
voorbij laten gaan.

5 jaar Home Made 
By_REE 

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 !

BRENG SFEER IN HUIS MET SUNWAY® RAAMDECORATIE
Sunway raamdecora� e fabriceert luxe raamdecora� e en raambekleding voor een sfeervolle en moderne leefomgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos, en de 
keuze binnen de collec� e heel breed. Wij adviseren u graag om aan de hand van uw wensen de perfecte raamdecora� e te vinden voor uw woning of project. 

 Luxe uitstraling
 Unieke mogelijkheden; voor ieder raam is er een oplossing met Sunway
 Oneindige mogelijkheden qua afme� ngen, materialen en kleuren
 Kindveilig
 Op bestelling gemaakt

Schoterweg 34C, 2021 HM Haarlem 
Tel. 023 - 52 62 425 

www.dezonweringzaak.nl

U hee�  de keuze uit:
• Due� e  Shades
• Nubus Shades
• Eclips rolgordijnen
• Houten jaloezieën.
• Woodweave blinds.
• Aluminium jaloezieën Megaview.



In 2014 hee�  Nathalie haar eerste salon 
geopend, met als doel te groeien naar een 
mooi pand. Ze hee�  jaren ervaring opge-
daan en tal van opleidingen en cursussen, 
op het gebied van schoonheidsspecialiste 
en massage, afgerond. Dat maakt Nathalie 
een specialist in de ultieme combinatie van 
huidverbetering en ontspanning. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een 
verfrissende Vitamine C-behandeling, ver-
stevigende bindweefsel massage of verjon-
gende microneedling-behandeling. Natha-
lie maakt gebruik van luxueuze producten 
van Zuid-Afrikaanse merken, waardoor 
uw huid zal stralen.

Ook biedt Nathalie oplossingen voor com-
plexere huidproblemen, zoals acné. Ze gaat 
altijd voor het beste resultaat. Bij de tech-
nieken die ze gebruikt, zorgt ze ervoor dat 
ze zich continue blij�  ontwikkelen, zodat 
ze altijd de beste huidbehandelingen kan 
aanbieden en u er zeker van kunt zijn dat u 
in goede, professionele handen bent. 

Tijdens diverse behandelingen wordt u 
heerlijk gemasseerd. Nathalie: “Huidverbe-
tering en ontspanning gaan namelijk hand 
in hand”. Kortom, u kunt er zeker van zijn 
dat u na een behandeling van Nathalie de 
salon heerlijk ontspannen en met een stra-
lende huid verlaat.

Kom ook hemels genieten bij 
Beautystudio &N.

BEVERWIJK – Bent u toe aan een schoonheidsbehandeling of massage 
op een bijzondere en luxe locatie? Dan is “Beautystudio &N” zeker iets 
voor u. In de voormalige Middelaarkerk te Beverwijk hee�  Nathalie No-
bach haar lang gekoesterde droom werkelijkheid gemaakt en haar prach-
tige schoonheidssalon “Beautystudio &N” geopend.

 Nathalie Nobach van Studio &N

i

Hemels genieten bij 
Beautystudio &N

Meer informatie: 
Maak een afspraak in de beautystudio van Nathalie “Studio &N” www.studionn.nl
Neem contact op met Nathalie: 06 – 50 99 36 30

BEVERWIJK – In een voormalig kerkgebouw wonen en dat combineren met werken aan huis? Het is 
niet de meest voor de hand liggende optie. Toch biedt de voormalige Middelaarkerk aan het Moen-
splein in Beverwijk eindeloze mogelijkheden. Maar hoe is dat nou, wonen en werken in een kerk? 
We vragen het de trotse eigenaren Bart en Nathalie.

“Het is fantastisch”, zeggen ze beiden. We hadden 
nooit gedacht dat wij in dit prachtige pand konden 
wonen en werken. Toch is deze droom van Bart Eb-
beling uitgekomen. 
Wonen in een pand dat oorspronkelijk niet bedoeld 
is om in te wonen, hee�  Bart altijd al interessant ge-
vonden. “Hier zou ik nou wel willen wonen”, hee�  
hij letterlijk nog gezegd, toen ze een keer langs de 
kerk liepen aan het Moensplein. Nooit gedacht dat 
ze uiteindelijk via via de trotse eigenaren werden 
van het mooie pand.
Nu ongeveer een jaar en een grote verbouwing la-
ter is de benedenverdieping prachtig verbouwd en 
biedt deze naast hun woonhuis ruimte voor zijn 
� nancieel- en hypotheekadvieskantoor “Geld uit 

de Stenen” en haar schoonheidssalon “Studio & N”. 
De grote heg aan de voorzijde van het kerkgebouw 
is inmiddels weg en het stenen muurtje zal binnen-
kort gerenoveerd gaan worden. Ook aan de zijkant 
zal de heg vervangen worden door een lagere af-
scheiding. “We willen het mooie pand weer zoveel 
mogelijk in het zicht krijgen en het Moensplein 
weer het aanzicht van vroeger teruggeven!” 
Zelf een keer binnen kijken? 

Maak een afspraak in de schoonheidssalon van 
Nathalie “Studio &  N” www.studionn.nl of 
vraag een oriënterend � nancieel advies- of hy-
potheekgesprek aan bij “Geld uit de Stenen” 
www.gelduitdestenen.nl.  

Wonen en werken in de 
voormalige Middelaarkerk

Geld uit
de Stenen
Hypotheekadviseur Bart Ebbeling van het 
Beverwijkse adviesbureau “Geld uit de 
Stenen”: “Het is een ideale mogelijkheid 
voor mensen van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage hypotheek om 
hun pensioeninkomen aan te vullen en 
ook voor mensen die een grote reis willen 
maken, of die een  camper of een plezier-
jacht willen kopen. Ik heb ook klanten die 
hun kinderen of kleinkinderen geld willen 
schenken of die hen willen helpen met het 
kopen van een huis of met het verlagen van 
de hypotheeklasten. Er zijn legio redenen 
om geld uit de stenen van uw huis te willen 
halen.” 

MAATWERK 
“Geld uit de Stenen” biedt twaalf verschil-
lende oplossingen. Welke voor uw speci� eke 

situatie het meest geschikt is, hangt af van 
onder meer uw lee� ijd, de woningwaarde 
en de eventueel nog openstaande hypo-
theek. Bart: “Ik bied maatwerkadvies. Aan 
de hand van een stappenplan doorlopen we 
alle opties en mogelijkheden. Samen werken 
we zo toe naar het voor de klant meest ge-
schikte � nanciële product. We staan ook stil 
bij bijvoorbeeld de e� ecten van een mogelij-
ke toekomstige verhuizing naar een andere 
koop- of huurwoning. Of bij de vraag wat de 
gevolgen zijn voor de langstlevende partner, 
de kinderen of andere erfgenamen in geval 
van overlijden.” 

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK
Er is keuze uit risicovrije producten, 
hypotheken zonder maandlasten, grond-
verkoop en nog veel meer. Bart: “Uit alle 

varianten is de opeet- of verzilver- of over-
waardehypotheek de meest toegepaste. Die 
is mogelijk als de klant in de huidige woning 
wil blijven wonen, maar ook als er op de 
korte of lange termijn wordt verhuisd. Het is 
een product waarbij instappen bij 70, 85 of 
93 jaar ook heel goed mogelijk is!” De ver-
zilver- of overwaardehypotheken worden 
aangeboden door een beperkt aantal Neder-
landse banken. “Geld uit de Stenen” maakt 
voor u een vergelijking van de mogelijkhe-
den, de voor- en nadelen van deze banken 
en de beschikbare alternatieven. 

Naast de mogelijkheden voor een senioren-
hypotheek, kunt u of uw kinderen bij “Geld 
uit de Stenen” ook terecht voor reguliere hy-
potheken voor bijvoorbeeld de aankoop van 
een nieuwe woning of het oversluiten van de 
hypotheek naar veel lagere maandlasten.

Neem contact op met Bart Ebbeling voor 
een gratis gesprek: 06 - 11 16 26 34. 

Meer informatie: 
www.gelduitdestenen.nl.

BEVERWIJK Hee�  u de eigen woning a� etaald, of nog slechts een lage hy-
potheek en wilt u meer te besteden hebben? Dan hee�  Geld uit de Stenen 
wellicht de oplossing voor u. Door de overwaarde van uw woning hee�  u 
wel voldoende vermogen, maar dat zit nog vast in de stenen. Een deel van 
dat geld kunt u uit de stenen halen en naar eigen inzicht besteden. Het kan 
in één keer opgenomen worden, maar ook in termijnen of op afroep. 

 Hypotheekadviseur Bart Ebbeling

Zo haalt u geld uit de overwaarde van uw huis

i



In meerdere
maten

leverbaar!

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl

Auping Store Amsterdam Buitenveldert

A.J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkelti G morgen

De grootste
beddenspeciaalzaak
van de regio

Exclusieve
aa

Deals!
€ 4.049,- 
€ 2.799,-

Serta Classico

160 x 200 cm

*

s a s a

O F F I C I A L  S U P P L I E R :

Gratis
‘Licht en zicht’
pakket t.w.v.

€ 295,-

25%
r

20% korting op een dekbedovertrek naar keuze!

€ 749,-
Silverline Premier

80/90 x 200 cm

Tijdelijk 25% korting op alle
M line Coolmotion matrassen!M line Coolmotion matrassen!

€ 3.150,-
€ 2.595,-

s r

160/180 x 200/210/220 cm

*

€ 2.295,-
€ 1.995,-

s r

160/180 x 200 cm

*

€ 300,-
Setvoordeel!

€ 2.198,-
€ 1.698,-

s r ar

160/180 x 200/210 cm

*

*
*

Knip deze voucher uit
en neem mee naar de winkel.

a a

€ 299,-

Elektrisch verstelbaar
€ 3.198,- € 2.698,-

Elektrisch verstelbaarElektrisch verstelbaar
€ 3.645,- € 3.345,-

Elektrisch verstelbaar
+ € 1.300,-

€ 2.835,-
€ 2.410,-

s r r a

Best getest door de
Consumentenbond!

*

Best getest door de
Consumentenbond!

Kom naar de winkel voorKom naar de winkel voorKom naar de winkel voorKom naar de winkel voor
álle Silverline matrassen!



•  Je kunt voorkomen dat maden zich nestelen 
in de vuilcontainer door er wat takken laven-
del of klimop in te leggen. Maden kunnen daar 
namelijk niet tegen, dus kun je ze op een na-
tuurlijke wijze bestrijden. Bovendien geeft la-
vendel een heerlijke geur af, dus sla je daarmee 
twee vliegen in één klap. Heb je al maden in je 
vuilcontainer? Dan helpt het om tussen het af-
val wat zout of kalk te strooien. Daarmee zorg 
je ervoor dat de larven uitdrogen, waardoor de 
overlast vanzelf verdwijnt.

• Gooi bij voorkeur geen kletsnat afval in de con-
tainer, maar laat het eerst even uitlekken. Als er 
nat afval in de vuilcontainer zit, komt het rot-
tingsproces eerder op gang en dat levert nou 
juist die vervelende geur op die je wilt voorko-
men. Is de container net geleegd? Leg dan als 
eerste wat gedroogd gras onderin. Hierdoor 
voorkom je dat vochtig afval aan de bodem 
van de container blijft plakken. Zo houd je de 
bodem goed schoon en blijft de container een-
voudig te reinigen met water en azijn of groe-
ne zeep.

Voorkom een stinkende vuilcontainer

• Baby in huis? Overweeg om te kiezen voor 
uitwasbare luiers, dat scheelt namelijk veel af-
val. Een gebruikte luier is een bron van bacte-
riën en met name in een warme periode trekt 
een vuile luier ongedierte aan. Als je luiers in 
de vuilcontainer (restafval) gooit, maak dan 
gebruik van een speciale luchtdichte zak om 
ze vooraf in te verpakken, Je voorkomt hier-

mee enerzijds dat de stank van de luier zich 
kan verspreiden, anderzijds hou je ook onge-
dierte ermee op afstand.

•  Vliegen komen af op alles wat wij weggooi-
en maar voor hen nog eetbaar is. Maar daar-
door krijg je ook maden, dus vliegen wil je zo 
veel mogelijk voorkomen. Sluit de vuilcontai-

ner dus na elk gebruik goed af. Leg desnoods 
een steen op het deksel, zodat vliegen abso-
luut geen ingang weten te vinden. Een ex-
tra truc is het ophangen van wat mottenbal-
len aan het handvat van de container. Doe ze 
in een afgeknipt stuk panty en hang het aan 
het deksel van de bak. Vliegen blijven weg bij 
mottenballen en dus ook uit de vuilcontainer.

Een aparte rolcontainer voor groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT), eentje voor plastic, me-
taal en drankverpakkingen en nog eentje 
voor het restafval. Maar al die vuilcontainers 
worden slechts eens in de paar weken ge-
leegd. Dan bestaat het risico dat ongedier-
te zich in de bakken gaan nestelen. Met na-
me de bak voor het GFT kan daardoor � ink 
gaan stinken. Verhalen over rondkruipende 
maden en kwalijke geuren worden regelma-
tig opgetekend, maar hoe voorkom je dit al-
les op eenvoudige wijze? Enkele tips!

WONING VERHUREN (AAN EXPATS)?
WIJ ZIJN JOUW LOKALE VERHUUR MAKELAAR

Zorgvuldig, snel, vriendelijk en persoonlijk; dat zijn wij! 
We doen ons werk met plezier en in dat enthousiasme
nemen we je graag mee. De verhuurmarkt kennen we

op ons duimpje en het is ons vak om jou daarin wegwijs
te maken. Wij hebben een groot netwerk voor het

vinden van zowel expats als lokale huurders. 

Eerst zien, dan geloven?
 Nodig ons uit voor een vrijblijvende kennismaking!

Natasja Cornelissen Alex Veltman

Telefoon 023-2052293 l welkom@lokaalmakelaardij.nl
Herenweg 145 l 2106 MH l Heemstede

Richt zo je 
landelijkkeuken in

Een landelijke inrichting is de nieuwe trend in keukens. Logisch eigenlijk, want 
waarom zou je de keuken anders inrichten, als je de woonkamer al van een lan-
delijke stijl hebt voorzien? Ook in de keuken kun je natuurlijk volop gebruik ma-
ken van natuurlijke materialen. Het gebruik van hout is daarbij natuurlijk een 
vanzelfsprekende keuze. Hout wordt veelal toegepast in een landelijke inrich-
ting en leent zich ook uitstekend voor de keuken. De kastjes onder het werkblad 
voorzien van mooie houten deuren en een paar mooie houten planken aan de 
wand, waarop je bussen met kruiden plaatst, leveren al een prachtig beeld op.

Kleine keukens in landelijke stijl
Als je niet zo veel ruimte hebt in de keuken, is 
het altijd een uitdaging om de inrichting prak-
tisch en comfortabel te maken en tegelijk ook 
alles kwijt te kunnen. Het wordt al snel te vol 
en dat gaat ten koste van het landelijke e� ect. 
Probeer de ruimte zo optimaal mogelijk te be-
nutten, zonder dat het geheel er rommelig gaat 
uitzien. Een goede tip is om niet te veel keuken-
kastjes te plaatsen, maar voorraden deels el-
ders in huis te bewaren. Misschien heb je een 
trapkast of gangkast waarin je het een en ander 
kwijt kunt. Geef de wanden en het plafond bij 
voorkeur een lichte kleur en maak de vloer juist 

wat donkerder. Daardoor creëer je een optisch 
e� ect dat de keuken groter doet lijken.

Het kookeiland
Heb je veel ruimte, dan kun je kiezen voor een 
kookeiland. De laatste jaren is deze optie be-
hoorlijk in trek. Niet voor niets natuurlijk, want 
het kookeiland geeft extra sfeer aan de keuken. 
Bovendien past het uitstekend in een landelij-
ke stijl. Zeker wanneer je er mooie grote lades 
in verwerkt. Die zijn ideaal voor het opbergen 
van je potten en pannen, maar zorgen er te-
gelijk voor dat het geheel er gewoon heel ver-
zorgd uitziet.








