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Het schip Silja Europa aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Foto: Bos Media Services

Het schip ligt er… Hoe nu verder…?
Velsen - Vorige week woensdag is het cruiseschip Silja Europa gearriveerd in de haven van Velsen-Noord. Inmiddels zijn de eerste honderden
vluchtelingen er gehuisvest. Voordat het zover was, stonden bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), projectleider Hanneke Niele en burgemeester Frank Dales van
de gemeente Velsen vorige week aan boord van het schip de pers te
woord. Tegelijkertijd werden op de kade de laatste voorbereidingen
getroffen om de opvang soepel te kunnen laten verlopen.
Door Raimond Bos
Enkele maanden geleden werd
burgemeester Frank Dales gebeld
door het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. De vraag was eenvoudig:
is Velsen bereid om gedurende een
half jaar ruimte te bieden aan een
cruiseschip, bedoeld voor de opvang
van duizend vluchtelingen? Nederland telt slechts acht gemeenten
waar een groot cruiseschip kan
aanleggen en daar is Velsen er één
van. Dales voelde de morele
verplichting om aan het plan mee te
werken, maar besefte tegelijk dat dit
op verzet vanuit de lokale bevolking
kon stuiten. ,,Het werd de moeilijkste
beslissing uit mijn burgemeesterscarrière’’, erkende hij donderdagmiddag. Dat besluit werd nog eens
extra moeilijk toen de VOB-kade in
Velsen-Noord de enige geschikte

locatie in de gemeente Velsen bleek
te zijn. ,,Ik dacht bij mezelf: uitgerekend Velsen-Noord’’, daarbij doelend
op het feit dat de inwoners van het
dorp door de jaren heen al vaak te
kampen hebben gehad met allerlei
vormen van overlast. Dales moest de
belangen van de eigen inwoners
afwegen tegen de druk van de nationale vluchtelingencrisis. ,,Ik denk dat
we er goed in geslaagd zijn om de
balans tussen die twee te vinden’’,
constateert de burgemeester nu.
Bewoners geconsulteerd
Direct nadat burgemeester en
wethouders besloten om groen licht
te geven voor de komst van het
cruiseschip, organiseerde de
gemeente Velsen een informatiebijeenkomst voor inwoners. Dat
leverde vooral veel reacties van
verontwaardiging op. Menigeen

voelde zich voor het blok gezet en
kon geen begrip opbrengen voor
het besluit. De bijeenkomst werd
door een aantal inwoners gezien als
een wassen neus, aangezien het
besluit al was genomen. Toch is dat
geen terechte conclusie, want Dales
haalde die avond waardevolle informatie op. ,,We hebben goed naar de
bezwaren van de inwoners geluisterd.’’ Als voorbeeld noemt hij het feit
dat er slechts één huisarts in VelsenNoord is. Die heeft het al heel druk,
daarom komt er een huisarts aan
boord van het schip. De asielzoekers
zullen dus niet voor medische zorg
in Velsen-Noord komen.
Lees het hele verhaal elders in deze
krant
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MONO

De hele dag zijn we bereikbaar. Dat is leuk en
praktisch, maar ook afleidend. En dat kan gevaarlijk zijn. Want tijdens het rijden of fietsen
heb je genoeg aan je hoofd. Iedere keer dat je op je
telefoon kijkt, kun je even niet op de weg letten.
Zorg daarom dat anderen weten dat je onderweg
bent. En stuur geen berichten naar iemand die
deelneemt aan het verkeer. Gemeente Velsen
ondersteunt de landelijke campagne MONO

en hoopt daarmee alle weggebruikers te helpen
meer hun aandacht op de weg te houden. MONO
staat voor één of alleen. Op de pagina komveiligthuis.nl vind je nog veel meer tips om MONO te
rijden. Bijvoorbeeld door anderen voor vertrek
te laten weten dat je onderweg bent (“Mij Nie
Appen!”), zodat zij weten dat ze jou geen bericht
moeten sturen. Check alle manieren om MONO
te rijden op komveiligthuis.nl.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Neem dan contact op met de afdeling Beheer
en Onderhoud van de gemeente Velsen via
14 0255. Meer informatie over groen en onderhoud vindt u op:
www.velsen.nl/onderhoud-groen.

gemeentevelsen

Activiteiten voor Nationale Klimaatweek

Er is een urgent en omvangrijk probleem
rond de opvang van vluchtelingen en
asielzoekers in Nederland. De situatie
in Ter Apel laat dat zien. Het Rijk heeft
gemeenten dringend gevraagd tijdelijke
opvangplekken te organiseren. Ook gemeente Velsen is door het ministerie
benaderd om in gesprek te gaan over het
bieden van een tijdelijke locatie voor een
zeecruiseschip.
Het college besluit onder voorwaarden toe te
staan dat het zeecruiseschip MS Silja Europa
aan de VOB-kade in Velsen-Noord (Wijkermeerweg 7) en de voorzieningen ten behoeve
van dat gebruik tijdelijk gebruik wordt voor de
opvang van asielzoekers.
Het gaat om een opvang voor maximaal 1.000
personen voor een periode van maximaal 6
maanden, tot uiterlijk 1 maart 2023. Incidenteel mogen er maximaal 1.200 asielzoekers
worden opgevangen. Dit is slechts toegestaan

Maar de oorlog vraagt ook in onze gemeente
om solidariteit en saamhorigheid. Dat we
naar elkaar omzien in deze onzekere tijden.
Er zijn gezinnen die het simpelweg niet
meer redden. Wij hebben solidariteit nodig
om te voorkomen dat mensen in grotere
problemen raken. De gevolgen reiken verder dan alleen de huishoudens. Veel sportverenigingen en buurthuizen werken met
een begroting, die weinig ruimte biedt voor
grote tegenvallersdoor de fors gestegen energieprijzen.

gemeente_velsen

voor een periode van maximaal 10 aaneengesloten dagen en niet langer dan 30 dagen gedurende de gehele periode.
Hierbij is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de organisatie rond de opvang op en rond het schip.
Het gehele gedoogbesluit is gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen en kunt u
vinden via velsen.nl/opvangschip.
Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep)
open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij
het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend. Tegen het besluit op een
dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen
open.

Week van de Ontmoeting van start

uw organisatie ook een duurzame activiteit of
workshop organiseren? Wij voegen de activiteit toe op onze website. Neem contact met ons
op via duurzaam@velsen.nl.

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich aan bij
‘Eén tegen Eenzaamheid’.
Dit is een landelijke coalitie
die zich richt op het verminderen van eenzaamheid
onder ouderen. Velsen richt zich niet alleen
op ouderen, maar op alle inwoners die op wat
voor manier dan ook eenzaamheid ervaren.
Tijdens de Week van de Ontmoeting brengen
we verschillende activiteiten onder de aandacht. Dit doen we samen met onze partners.
In de Jutter | Hofgeest van 22 september of

Raadscolumn Cees Sintenie (CDA Velsen):
Tweedeling mag niet groter worden
Prinsjesdag is onder normale omstandigheden een feestelijke dag met de
Troonrede als de traditionele opening
van het nieuwe politieke jaar. Maar
voor veel mensen stond Prinsjesdag
dit jaar in het teken van grote zorgen.
De oorlog in Oekraïne gaat nog elke dag
door. De gevolgen daarvan merken we
allemaal in de gestegen prijzen voor
energie en boodschappen.

gemvelsen

Van 29 september t/m
6 oktober 2022 vindt de
Week van de Ontmoeting plaats in Velsen. Deze
week bestaat uit verschillende activiteiten voor en
jong en oud. Dit biedt de
mogelijkheid om andere
mensen te ontmoeten en
nieuwe sociale contacten
te leggen. Alleen samen
verminderen we eenzaamheid en maken we het bespreekbaar.

Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden worden nauwkeurig
uitgevoerd, maar overlast is helaas niet te
voorkomen. Om onderhouds- en snoeiwerkzaamheden uit te voeren, is apparatuur
nodig. Dat betekent dat u de aannemer die
voor de gemeente werkt met motorgereedschap en een snipperaar tegen kan komen.
Bezoekers worden, zo nodig, om de werkzaamheden heen geleid. Heeft u een hond?
Houd er dan rekening mee dat uw (loslopende) hond kan schrikken van de werkzaamheden.

Van 31 oktober tot en met 6 november is het de
Nationale Klimaatweek. In deze week organiseren bedrijven, overheden, organisaties en
inwoners uit heel Nederland allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Gaat u of

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

Gedoogbesluit noodopvang asielzoekers, Zeecruiseschip VOB kade thv Wijkermeerweg 7, Velsen-Noord

Onderhoud van bomen en bosplantsoen in Velserbeek
De komende weken vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats in park
Velserbeek. Deze werkzaamheden bestaan uit het snoeien van struiken, solitaire bomen en laanbomen. Daarnaast
wordt ook het bosplantsoen uitgedund
zodat hier weer lucht en licht ontstaat.
Onderhoud is nodig zodat het bosplantsoen zich op een gezonde manier verder
kan ontwikkelen. Ook wordt hiermee het
leefgebied voor vogels en andere dieren
behouden. Afhankelijk van de weersomstandigheden staan de werkzaamheden
gepland tot week 42, 17-20 oktober 2022.

velsen.nl

Mededelingen

Wij als Gemeente kunnen daar iets aan
doen. Overal is een tekort aan: schone
lucht, huizen, zorgpersoneel, leraren en
straks misschien ook nog wel betaalbaar
voedsel. Armoede dreigt voor een steeds
grotere groep mensen. Daar moeten we ons
de komende jaren volop voor gaan inzetten.
De tweedeling in onze gemeenschap mag
niet groter worden. We hebben natuurlijk
wel ideeën over creëren van meer samenhang in de samenleving, dat we scherp zullen toezien hoe landelijke maatregelen (die
armoede moeten compenseren) bij onze
inwoners uitpakken en eventueel daarop
ingrijpen indien nodig. Tegelijk proberen
wij ons in te zetten voor toekomstgericht
Velsen; zowel qua leefbaarheid als economisch.
Niet álles kun je oplossen met geld. Eenzaamheid is een zorgelijk iets dat voorkomt
in alle lagen van de bevolking en niet leeftijd gebonden is. Houd je ogen en oren goed

open en doe iets met de signalen die je opvangt. Plan gewoon wat vaker een bezoekje
aan mensen in je omgeving. Een luisterend
oor en af en toe een hand op een schouder is
vaak al genoeg. Vooral de mensen in de zorg
en de mantelwerkers kunnen deze signalen
oppakken.
Het tekort aan woningen is een onderwerp
dat al jaren een grote rol speelt en het lijkt
alleen nog maar erger te worden. Wat het
nog complexer maakt is dat we blijkbaar
niet in staat zijn om dit probleem op korte
termijn op te lossen. Toch zullen we er alles
aan moeten doen wat binnen ons vermogen
ligt, hier gaan we als CDA Velsen veel energie in steken.

op www.velsen.nl/week-van-de-ontmoeting
vindt u een compleet overzicht met activiteiten.
Heeft u vragen over de activiteiten of over de
Week van de Ontmoeting in het algemeen?
Neemt u dan contact op door een e-mail te
sturen naar:
weekvandeontmoeting@velsen.nl

AGENDA VAN DE RAAD
6 oktober sessies vanaf 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal
om het gesprek aan te gaan met de raadsleden.
Sessie: Vaststellen stedenbouwkundig
plan Vlietweg Santpoort-Noord
(vanaf 19.30 uur)
Het project Vlietweg 2 in Santpoort-Noord
is één van de projecten waarmee de gemeente invulling geeft aan de ambitie om passende huisvesting te hebben voor iedereen. Met
dit pilotproject komen er circa 190 woningen voor starters. De initiatiefnemer heeft
hierbij een uitvoerig participatietraject
doorlopen met de buurt. Het college stelt nu
aan de raad voor om het stedenbouwkundig
plan vast te stellen.
Sessie: Verordening participatie en
uitdaagrecht (vanaf 19.30 uur)
Iedere dag maakt de gemeente weer nieuwe
plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor
heel Velsen. Om voor al die gemeentelijke
plannen de betrokkenheid en samenwerking
met bewoners, ondernemers en organisaties

goed te regelen, heeft de gemeente participatiebeleid gemaakt. Hoe we dit doen staat nu
in de ‘inspraak en samenspraakverordening’
uit 2010. Deze sluit niet meer aan bij de huidige wensen en eisen van deze tijd. Daarom
is een nieuwe Participatieverordening noodzakelijk. Ook het uitdaagrecht wordt hierin
opgenomen. Via het uitdaagrecht kunnen
inwoners de gemeente uitdagen om gemeentelijke taken (en budget) over te nemen om
hun buurt te verbeteren. Dit beleid wordt nu
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Sessie: Toekomstbestendige Stadsschouwburg (vanaf 21.30 uur)
De gemeenteraad staat voor het vraagstuk
in welke vorm de gemeente de functie van
de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het
college heeft onderzocht welk scenario het
meest passend is om aan de voorwaarden
voor de doelstellingen in de Cultuurvisie
Velsen 2020 – 2024 te voldoen en doet hiervoor een voorstel. Met dit scenario wordt
volgens het college voldaan aan het door de
raad uitgesproken belang van toekomstbestendigheid van de theaterfunctie.

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan
kunt u zich tot donderdag 6 oktober, 12.00
uur aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl
of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda
staan, kan tot donderdag 6 oktober, 12.00 uur
schriftelijk een reactie worden gegeven via
de mail naar griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór
de vergadering.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen en stukken naar
http://velsen.raadsinformatie.nl.

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning
IJmuiden

• Kanaalstraat 45, uitbreiden begane
grond en verdieping, plaatsen dakopbouw en splitsen in 2 appartementen
(22/09/2022) 108621-2022

Velsen-Noord

• Leeghwaterweg 1B, uitbreiden begane
grond en verdiepingen en bouwen
containerruimte (22/09/2022)
108881-2022

Santpoort-Zuid

• Harddraverslaan 33, bouwen
carport met zonnepanelen
(19/09/2022) 107142-2022
• Vinkenbaan 25 – 8000, kappen boom
(23/09/2022) 109187-2022

Santpoort-Noord

• Tulpenstraat 36, bouwen dakopbouw
(22/09/2022) 108879-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 74 (Rijksmonument), plaatsen zonnepanelen
(23/09/2022) 109189-2022

Driehuis

• Duin- en Kruidbergerweg 1,
realiseren tijdelijke opvang
(21/09/2022) 108390-2022
• Driehuizerkerkweg 22 (Gemeentelijk
monument), vervangen gevelbekleding
en kozijnen (22/09/2022) 1085622022

Velserbroek

• De Zeiler 100, bouwen berging
(voorkant) (21/09/2022) 108198-2022

Welstand
Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden

• “Inocgnito” op 29 september 2022 van
07:00 – 12:00, locatie Begraafplaats
Duinhof (22/09/2022) 108741-2022

Ingediende aanvragen
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Santpoort-Noord

• “Kip en Klaar” van 07-01-2023 tot
07-01-2024, locatie: Burgemeester
Weertsplantsoen 60 (21/09/2022)
108486-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Pierloop Velsen” op 09 september
2023, locatie: Tiberiusplein 6
(20/09/2022) 107871-2022

Santpoort-Zuid

• “Sinterklaasfeest Santpoort-Zuid”
op 26 november 2022 van 13:00 t/m
16:00 uur, locatie station SantpoortZuid, ’t Brederode Huys, Blekersveld 50
(22/09/2022) 108611-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden

• Steigerweg ong., bouwen aanlegsteiger
met berging (20/09/2022) 78065-2022
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen
dakkapel (achtergevel) (22/09/2022)
83096-2022

Santpoort-Zuid

• De Veenen 10, legaliseren 3 gevels aan
de hooiberg (20/09/2022) 60693-2022

Velserbroek

• Zwanebloembocht 46, plaatsen
dakkapel (achterkant) (20/09/2022)
96822-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
– uitgebreide procedure
Velsen-Zuid
• perceel Amsterdamseweg 50, het afwijken van het bestemmingsplan voor een
loods (27/09/2022) 88648-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden

• Paulus Potterstraat 30, vergroten 2e
verdieping en plaatsen dakkapellen
(voor- en achtergevel) (20/09/2022)
83398-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7
IJmuiden

• “Tweestrijd” op 26 t/m 29 september
van 07:30-23:00, locatie: Eenhoornstraat 159 (23/09/2022) 101598-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10
IJmuiden

• ‘Clubwedstrijden strandzeilen’, op 8 en
22 oktober, 5 en 19 november, 3 en
31 december 2022, 7 en 21 januari,
4 en 18 februari, 4 en 18 maart 2023
van 07:30 t/m 15:00 uur, locatie: strand
IJmuiden (22/09/2022) 91043-2022

Velsen-Zuid

• ‘Rondje om de Engelmunduskerk’,
24 september van 10:00 tot 16:00 uur,
locatie: Kerkplein 1 (22/09/2022)
99082-2022

Overige bekendmakingen

• Rooien van een lijsterbes vanwege zeer
slechte conditie: Kruidbergerweg 92,
Santpoort-Noord
Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen,
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

DKV F1 wint eerste wedstrijd
IJmuiden - Afgelopen zaterdag speelde DKV F1 hun eerste competitiewedstrijd. Voor een aantal spelers was het extra spannend, omdat dit hun
eerste echte korfbalwedstrijd was.

DKV F1: coach Sanne, Veronique, Evelynn, Lieke, coach Ellen en Lauren.
Foto: aangeleverd

DKV F1 speelde tegen Roda F1 uit
Westzaan. Ook bij Roda waren er een
aantal spelers die voor het eerst een
echte wedstrijd gingen spelen. Het
was een leuke wedstrijd waarbij er
goed naar elkaar werd overgespeeld.
Ook werd er gescoord en DKV ging
met een 3-0 voorsprong de rust in.
Er werd goed gekorfbald met alle
spelers van de F1: Lieke, Evelynn,
Lauren, Veronique en Zahra. Uiteindelijk werd het een overtuigende
overwinning met 5-1. Vind jij het ook
leuk om te korfballen bij DKV neem
dat contact op via info@dkvijmuiden.nl.
De F1 traint op donderdag van 18.00
- 19.00 uur bij het veld naast
Sporthal Zeewijk. In de F1 korfballen
kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar.

Leeftijd of niveau maakt niet uit bij deze jamsessie. Foto: aangeleverd

Jamsessie bij Koel!
Driehuis - Gratis luisteren naar of
meedoen met de jamsessie bij Koel.
Vrijdag 30 september vanaf 20.00 uur
is iedereen welkom om samen
gezellig muziek te maken in de theaterzaal van gebouw De 3Klank in Driehuis. Leeftijd of niveau maakt niet uit,
bij deze jamsessie is er plek voor

iedereen. Dus hou je van zingen of
speel je bijvoorbeeld piano, drums,
gitaar, basgitaar, een blaasinstrument,
viool, cello of welk instrument dan
ook? Kom samen muziek maken bij
Koel! Gewoon gezellig komen luisteren is natuurlijk ook leuk. De bar is
open! Entree is gratis.
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Vluchtelingenschip waarschijnlijk
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uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

Eén van de hutten waar de asielzoekers in worden ondergebracht.
Foto’s: Bos Media Services

Vervolg voorpaginaverhaal
De kinderen aan boord van het schip
krijgen straks les in een internationale
schakelklas in Heemskerk. Het COA
regelt het vervoer voor deze kinderen.
Ook betaalt het COA twee boa’s die de
gemeente Velsen heeft aangesteld om
toezicht te houden op de openbare
orde en veiligheid in de omgeving van
het cruiseschip. Daarnaast is ook tijdelijk de politiecapaciteit in Velsen
verhoogd.
Pendelbus
Zolang het schip er ligt, komt er een
gratis pendelbus vanaf het schip naar
Velsen-Noord, IJmuiden en Beverwijk.
Ook inwoners van Velsen-Noord
kunnen gratis gebruik maken van
deze busverbinding. Dat biedt de
inwoners van het dorp dus tijdelijk
een mooi voordeel. Het gebied moet
het al enige tijd zonder busverbinding
stellen, maar dankzij de vluchtelingenopvang is dat nu anders, al gaat het
om een maatregel die maximaal een
half jaar van kracht blijft. Intussen
werden vorige week op en rond de
VOB-kade nog veel voorbereidingen
getroffen. Wie er donderdag rondliep,
zag bijvoorbeeld een asfaltweg over
de kade die er een dag eerder nog
niet lag. Op amper tien meter afstand
van het cruiseschip bevindt zich het
terrein van CMF, een bedrijf dat zich
bezighoudt met de verwerking van
industrieel afval, onder meer van
boorplatforms. Geen ideale situatie,
maar volgens Dales heeft de
gemeente uitvoerig met het bedrijf
gesproken en zijn alle nodige maatregelen genomen om de opvang van de
vluchtelingen op deze locatie veilig te
kunnen laten verlopen.
Maximumcapaciteit
Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker
van het COA verwacht dat de afgesproken maximumcapaciteit van
duizend vluchtelingen op het schip al
binnen een week zal zijn bereikt. Dit
hangt onder meer af van de snelheid
waarmee de crew van rederij Tallink
de stroom tijdelijke gasten kan
verwerken. Schoenmaker: ,,Het is elke
dag een puzzel om alle mensen die in
Ter Aar aankomen een bed en een dak
boven het hoofd te kunnen bieden.
Het gebruiken van dit cruiseschip
geeft enige lucht, maar het is nog niet
voldoende. Daarom komt in
Amsterdam een tweede cruiseschip te
liggen en we zijn nog bezig met een
paar grote locaties in het land voor de
opvang van vluchtelingen.’’ De voorzitter was donderdag onder de indruk
van de omvang van het cruiseschip en

ziet deze wijze van opvangen als een
mooi voorbeeld van de Nederlandse
vindingrijkheid om een crisis als deze
het hoofd te bieden. ,,Ik heb de volste
overtuiging dat wij hier een hele nette
opvang kunnen realiseren’’, liet hij
weten.
Sobere opvang
Wie in de veronderstelling verkeert
dat de vluchtelingen zich de komende
maanden kunnen onderdompelen in
luxe, heeft het mis. Het schip Silja
Europa is een zogenaamde cruiseferry,
normaal gesproken bedoeld om
passagiers slechts korte tijd aan boord
te hebben. Het schip kan zich dan ook
niet meten met de luxe cruiseschepen
waarop passagiers een hele vakantie
doorbrengen. ,,Het gaat ook om een
noodopvang’’, legt projectmanager
Hanneke Niele uit. Eerder dit jaar was
ze nog wethouder in Beverwijk, nu
leidt ze namens het COA dit bijzondere project. Een slimme zet wellicht,
want ze kent de plaatselijke situatie als
geen ander en de lijnen naar zowel de
inwoners als de gemeentebesturen
van Velsen en Beverwijk zijn kort. ,,We
bieden de vluchtelingen hier aan
boord een bed en een goede maaltijd.
De crew van het schip controleert elke
kamer drie keer per week, maar de
bewoners moeten zelf hun kamer
schoon houden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de ruimte die ze
toegewezen krijgen. Ze kunnen aan
boord gebruik maken van wifi, maar
alleen in de algemene ruimtes en niet
in de hutten. Zo stimuleren we het dat
ze hun hut uitkomen en contact met
elkaar zoeken.’’
Bemanning
Normaal gesproken vaart de Silja
Europa met maximaal drieduizend
passagiers aan boord. De bemanning
bestaat dan uit ruim vijfhonderd
personen. Daarvan blijven er in Velsen
slechts honderd actief. Twintig technici zorgen ervoor dat alle systemen
op het schip operationeel blijven, de
rest van de bemanning zorgt voor het
onderhoud en het koken van de maaltijden, die drie maal per dag aan
boord geserveerd worden. Voor
kinderen is er op het zevende dek een
speciale ruimte beschikbaar, waar ze
volop kunnen spelen. Aan boord geldt
een rookverbod en diverse faciliteiten,
waar passagiers normaal gesproken
de beschikking over hebben, zijn nu
afgesloten.
Misverstanden
Over de opvang van asielzoekers in
ons land circuleren veel misverstanden. Er zijn mensen die vinden dat

Nederland moet stoppen met het
opnemen van asielzoekers, maar dat
kan niet zomaar. Internationale
verdragen en Europees recht
verplichten Nederland om mensen de
kans te geven hier asiel aan te vragen.
Iedereen die asiel aanvraagt, heeft er
recht op dat de aanvraag zorgvuldig
wordt behandeld. Mensen die
vluchten voor oorlog en geweld horen
volgens de wet bescherming krijgen.
Ook blijkt uit recent onderzoek dat zes
op de tien Nederlanders het asielbeleid van de Nederlandse regering
steunen. Opvallend daarbij is dat
mensen die zelf in de buurt van een
asielzoekerscentrum (AZC) wonen
over het algemeen juist positiever zijn
dan mensen die in een gebied wonen
waar geen AZC is. Het lijkt erop dat
het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ hier van toepassing is. Overigens: mocht er in Velsen-Noord sprake
zijn van overlast of misstanden, dan
kunnen inwoners 24 uur per dag
bellen naar een telefoonnummer dat
speciaal hiervoor wordt opengesteld:
06 15632750
Inspectie
De afdeling bouw- en woningtoezicht
van de gemeente Velsen heeft
zaterdag samen met de brandweer, de

politie en de GGD de VOB-kade in
Velsen-Noord en het cruiseschip Silja
Europa geïnspecteerd. De aanwezigen
hebben beoordeeld dat er geen
belemmeringen zijn voor het
opvangen van asielzoekers en dat er is
voldaan aan de voorschriften en voorwaarden uit de gedoogbeschikking.
Inmiddels heeft maandag ook de
rechter groen licht gegeven voor de
komst van de asielzoekers naar het
schip in Velsen-Noord. Ondernemers
die gebruik maken van de VOB-kade
waren naar de rechter gestapt om het
opvangen van asielzoekers op deze
locatie te verbieden. De bedrijven
vinden het terrein niet geschikt voor
bewoningen en wijzen erop dat
hiermee een onveilige situatie
ontstaat. Volgens de rechter weegt het
belang van de noodopvang van asielzoekers echter zwaarder dan dat van
de ondernemers. Wel merkte de
rechter op dat het geen schoonheidsprijs verdient dat de noodopvang
geregeld is zonder de juiste omgevingsvergunning. De gemeente koos
ervoor een gedoogbesluit te nemen.
Volgens de rechter is onvoldoende
onderbouwd dat het schip ligt bij een
bedrijf met gevaarlijke activiteiten en
doet de gemeente voldoende om het
terrein veilig te maken.

De onderlinge afstand tussen het schip en het nabijgelegen bedrijf CMF is gering.

Aan boord is een mooie speelplek voor kinderen van alle leeftijden.

De grote restaurantzaal op het twaalfde dek van het schip. Foto: Bos Media Services
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Ontdek tijdens de speeddates wat de mogelijkheden zijn om bij de Hartenkamp aan
de slag te gaan. Foto: aangeleverd

Speeddates: Kennis maken
met de Hartekamp Groep
Regio - De Hartekamp Groep organiseert al enkele jaren speeddates.
Tijdens een speeddate ga je in gesprek met medewerkers van de Hartekamp Groep en samen ontdek je wat de mogelijkheden zijn om in de
gehandicaptenzorg aan de slag te gaan. Tijdens deze ontmoetingen zijn
zowel mensen met of zonder een zorgopleiding welkom. ,,Mensen
zonder zorgopleiding hebben vaak interessante werkervaring alleen niet
het juiste diploma. Ze zijn gemotiveerd en hun ervaring, opleidingsniveau en karaktereigenschappen zijn heel waardevol in de zorg”, aldus
senior recruiter Wendy Franken.
Van Open Monumentendag afgelopen 10 september maakte de Hartekamp Groep een Open Dag. Er waren
allerlei activiteiten en kraampjes met
informatie over de Hartekamp Groep.
En ook hier waren speeddates. Meer
dan 20 mensen maakten gebruik van
de gelegenheid om te informeren wat
er voor hen mogelijk was. Franken:
,,Het was een succesvolle dag! Er
werden heel goede gesprekken
gevoerd. Een aantal van deze mensen
loopt op dit moment al mee op locaties om te ervaren hoe het is om bij
ons te werken.”
Donderdag 29 september zijn er weer
speeddates maar dan in Heemskerk

op het Harteheem terrein aan de
Cirkel 1. Hier wonen mensen met een
verstandelijke beperking en er zijn
dagbestedingslocaties. Iedereen is
welkom bij de speeddates : open sollicitanten, carrièreswitchers, zij-instromers en andere geïnteresseerden in
werken bij de Hartekamp Groep. Van
19.00 tot 20.30 uur is er gelegenheid
om met medewerkers van de Hartekamp Groep te praten over werken in
de gehandicaptenzorg.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan
aan via https://hartekampgroep.nl/
vacature/
speeddates-maak-kennis-met-dehartekamp-groep-werken-in-degehandicaptenzorg-2.

Sinterklaasintocht in IJmuiden
IJmuiden - De Sinterklaasintocht in IJmuiden gaat door. De organisatie is
als vanouds in handen van Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden.
Vanwege een tekort aan vrijwilligers en gestegen kosten wordt het een
kleinere intocht dan normaal, maar het belangrijkste is dat er na drie jaar
eindelijk weer een kinderfeest is.
Sinterklaas wordt op zaterdag 12
november vanaf 12.30 uur feestelijk
onthaald op het Kennemerplein. De
intocht gaat rond 14.30 uur verder
op het Marktplein waar de stoet via
de winkels op de Lange Nieuwstraat
naar Plein 1945 gaat. Daar volgt om
15.15 uur de traditionele ontvangst
op het bordes van het gemeentehuis.

De intocht eindigt rond 16.00 uur.
Het is de bedoeling om volgend jaar
weer een ouderwetse intocht te
organiseren, inclusief aankomst per
schip op de Loswalkade. De intocht
wordt mede mogelijk gemaakt door
verschillende sponsors, BIZ Kennemerlaan, BIZ Centrum IJmuiden en
Winkelstichting Plein 1945.

Monumentale kerk doel bazaar
IJmuiden - De Nieuwe Kerk in
IJmuiden houdt zaterdag 1 oktober
de jaarlijkse bazaar. Inzet van de
opbrengst is het onderhoud van het
monumentale gebouw. In verenigingsgebouw De Rank zijn zaterdag
tientallen vrijwilligers in de been om
er voor de bezoekers een gezellige
dag van te maken, maar het doel is
duidelijk: een goede opbrengst.
Het kerkgebouw is een historische
blikvanger in de Kanaalstraat. Het
gebouw verdient het om in goede
staat te blijven. Alle financiële
bijdragen zijn daarvoor welkom en
noodzakelijk. Op de bazaar is het
aanbod breed. Je kunt er terecht

voor lekkere, versgebakken vis maar
ook voor gebreide sokken en ander
handwerk. Op het Waterlooplein
staan allerlei spullen klaar om van
eigenaar te wisselen. Het Rad van
Avontuur draait doorlopend en biedt
een veelheid aan prijzen. De sfeer is
ouderwets gezellig. Lekker snuffelen
bij de kramen, of genieten van koffie
met zelfgebakken taart. Om 17.00
uur vindt de trekking van de ‘Grote
Verloting ‘ plaats door notaris E. Ros.
De bazaar van De Nieuwe Kerk vindt
plaats in verenigingsgebouw ‘De
Rank’, Kon. Wilhelminakade 265,
IJmuiden. Openingstijden: 10.00 tot
18.00 uur.

Leden van de Strandvereniging het IJmuiderstrand plaatsten afgelopen vrijdag een van de strandhuisjes van het kleine
IJmuiderstrand op de winterstalling. Foto: Erik Baalbergen

Het einde van het zomerseizoen op onze stranden
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een
IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze
aflevering aandacht voor het einde van het zomerseizoen op onze stranden.

huisjes van het grote strand in een week naar de grote
parkeerplaats bij de IJmuiderslag. Een oplegger wordt
onder een huisje gereden, de poten van het huisje
worden omhoog gedraaid, de oplegger wordt naar de
parkeerplaats gereden, de poten worden weer neergelaten, de oplegger rijdt weg en het huisje staat weer
een op z’n eigen pootjes op de winterstalling.

Door Erik Baalbergen

De huisjes van het kleine strand worden met vereende
krachten door leden van de Strandvereniging het
IJmuiderstrand in twee dagen verhuisd. Een hijskraan
tilt een huisje op een oplegger, de oplegger rijdt naar
de dichtbij gelegen winterstalling bij de IJmondhaven,
waar een tweede hijskraan het huisje op z’n winterplek parkeert. Dit alles geschiedt onder deskundige
leiding en wakende ogen. Veiligheid bovenal! Andere
leden van de vereniging zorgen voor de natjes en
droogjes van de strandhuisjesverhuizers. Een geoliede
machine heeft immers brandstof nodig!

’t Is weer voorbij die mooie zomer… Sinds de oliecrisis
van 1973 worden we jaarlijks rond deze tijd herinnerd
aan dit liedje van Gerard Cox. Vooral met het herfstachtige weer rond het afgelopen weekend zal
menigeen nog even het refrein geneuried of
gezongen hebben. De afgelopen zomer was lang,
warm en mooi aan het strand. Om Cox’ liedje nog
maar even aan te halen: ‘De wereld was toen vol van
licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. ‘n Parasol om ‘t felle licht te zeven. En in je
kleren schuurde zacht ’t zand.’ Het lijkt wel op het lijf
van de IJmuidense badgast geschreven!
Helaas is eind september voor de IJmuiderstranden
het einde van het zomerseizoen. Dat betekent onder
meer dat de strandhuisjes opgeborgen moeten
worden. De laatste week van september is het extra
bedrijvig rond de stranden en verhuizen honderden
huisjes van het strand naar de winterstallingen.
Een daarvoor ingehuurd bedrijf brengt de strand-

Nu gaan we het winterseizoen tegemoet. ‘Herfst
verkleurt weer langzaam alle bomen.
‘k Heb ‘s nachts allang weer m’n pyjama an’, zong Cox.
De komende winter misschien zelfs wel twee… Maar
laten we niet bij de pakken neerzitten! Zelfs in de
herfst en de winter zijn de IJmuiderstranden de
moeite waard! Een verfrissende strandwandeling
onder een vriezend winterzonnetje, overslaande
golven over de pieren en schuimvlokken om je oren,
ik noem waar wat voorbeelden. En voor je ‘t weet is
heel die kouwe winter alweer lang voorbij!

Aan de slag met de natuur
met Stichting BuitenGewoon
IJmuiden/Velserbroek - Er zijn weer
verschillende activiteiten georganiseerd in Velserbroek en IJmuiden door
Stichting BuitenGewoon.
Op 24 september word Burendag
gevierd bij Stichting BuitenGewoon. In
Velserbroek kun je van 10.30 tot 13.00
uur binnenlopen en in IJmuiden van
14.30 tot 17.00 uur. Onder het genot
van een hapje en drankje wordt jam
gemaakt van fruit uit de eigen tuin.
Verder kun je groenten en kruiden uit
de tuin oogsten en worden er in
Velserbroek producten verkocht.

lunch is inbegrepen. In Velserbroek
(locatie Galle Promenade) kun je
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de
handen uit de mouwen steken. Ook
hier krijg je een lekkere lunch.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei Welzijn Velsen) is iedere dinsdag van
9.00 tot 15.00 uur, en op donderdagen
van 9.00 tot 13.00 uur geopend. De

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

Maandrooster
Week 38: Extra dag open voor
Burendag, activiteit: jam maken.
Week 39: Thema: Pekelen en oogst
fermenteren.
Week 40: Koken met de oogst.
Week 41: Houten bakken maken voor
in de tuin.
Tuinieren, koken, houten bakken
maken en andere activiteiten bij
Stichting BuitenGewoon.
Foto: aangeleverd
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De MarsmanMars; gezond
genieten in eigen buurt
Regio - In het kader van gezondheid, bewegen en lokaal actief zijn organiseert winkelcentrum Marsmanplein in samenwerking met lokale partners als SportConnection en Henny Leeflang op zaterdagmiddag 1
oktober een wandelevenement voor jong en oud(er). De MarsmanMars
start en eindigt op het Marsmanplein. Het inschrijfgeld is slechts 2 euro
per deelnemer. De helft ervan gaat naar Stichting Artisklas. Deze mini
dierentuin in Haarlem-Noord is ook opgenomen in de route. Onderweg
krijgen de deelnemers een gezonde snack en een flesje water aangeboden door de winkeliersvereniging. Op de finish reikt Bruno alle kids
een welverdiende medaille uit.

Hier hangen Pedram, Pauline en Diane met verbeten gezichten in de spijkerbroeken. Foto: Ingeborg Baumann

Een nieuwe traditie is geboren,
het Velserbroek Hangen
Velserbroek – Afgelopen zaterdag was de weersvoorspelling slecht maar
het weer top. Dat gebeurt wel eens en in dit geval waren de omstandigheden ideaal voor het festijn dat Velserbroek Hangen heet. Het was dan
ook lekker druk in Winkelcentrum Velserbroek, waar ook kleine en grote
prinsessen en prinsen rondliepen. Het Velserbroek Hangen trok de
aandacht van veel publiek en dat kwam ongetwijfeld ook door de
energie die de speaker van het event uitstraalde.
Door Ingeborg Baumann
Rond een uur of 2 ’s middags
hangen twee dames en een heer in
de broeken. En dat valt echt niet
mee, blijkt. Gertjan van Het Idee
Evenementen en Promoties
moedigt aan door de microfoon:
,,Kom óp voor de vrouwen, vecht
ervoor! Elke seconde telt.” Een van
de dames geeft het op bij 1.21
minuut. ,,Dit is pas concentratie, dit
is goed!’’

41 seconden. Hij moet zijn naam en
telefoonnummer noteren want hij
maakt serieus kans op de ebike ter
waarde van maar liefst 3000 euro.
,,Ik kan niet eens de pen vasthouden, het valt vies tegen. Vooral
mijn onderrug doet pijn, dat had ik
niet verwacht. En de biceps natuurlijk.’’ Pedram ziet er heel sportief uit
maar heeft nu spijt dat hij, met twee
kleine kinderen is tijd kostbaar, niet
meer dan een keer per week naar de
sportschool kan gaan.

Pen vasthouden
Pedram kán niet meer bij 1 minuut

Verkeerde tactiek
Pauline en Diane hebben in

dezelfde sessie in de broeken
gehangen. ,,Het valt vies tegen, dat
doe je niet even.’’ Diane twijfelt aan
haar techniek zelfs. De kinderen,
veel verkleed als sprookjesfiguren,
doen niet aan techniek. Ze maken
zwaantjes in de spijkerbroeken en
klemmen hun benen vast. Nu is dat
voor de kinderen wel toegestaan
maar niet de bedoeling voor
volwassenen.
De winnaar
Degene die aan het eind van de
middag zegevierend uit de keiharde
strijd komt is Niek Vernooij met de
recordtijd van 1 minuut en 48
seconden. De ebike is voor hem. En
dat komt heel goed uit. De week
daarvoor was zijn fiets gestolen, zes
dagen na de periode dat deze
verzekerd was. Geluk bij een
ongeluk dus. Hoewel geluk het
woord niet is, de strijd was heftig.

Bewuste Visweek bij Waasdorp
IJmuiden – De week van 26 september tot 2 oktober is het Bewuste
Visweek 2022. In die week staat alles in het teken van duurzaam
gevangen- en gekweekte vis. Natuurlijk doet Fish & Seafood Waasdorp,
dé visspecialist in IJmuiden hier aan mee.

Waasdorp zorgt voor een goed verhaal op je bord. Foto: aangeleverd

Fish & Seafood Waasdorp levert
gezonde, verse vis direct vanaf de
afslag van IJmuiden en is zich zeer
bewust van de wereld en hoe we die
zo goed mogelijk gezond kunnen

houden. Daarom dus de deelname aan
de Bewuste Visweek, die stevige resultaten neerzet. Het aantal mensen dat
de ACS- en MSC-keurmerken
herkennen en er zelfs actief naar op

zoek gaan, stijgt gelukkig ieder jaar
weer.
Goed verhaal op je bord
Tal van partners, en ook Nico Waasdorp, helpen mee om van deze week,
die zorgt voor bewust bezig zijn en
bewustwording dat duurzaamheid van
levensbelang is, een succes te maken.
Samen wordt meer bereikt en worden
de consumenten erop gewezen waar
de keurmerken voor staan en hoe het
verschil kan worden gemaakt. De
wereld kan niet zonder visvangst. Een
belangrijke bron van voedsel en
inkomsten. Maar te intensief vissen
brengt de onderwater ecosystemen in
gevaar en daarmee alle mensen die
daarvan leven.
De Bewuste Visweek 2022 zorgt voor
een goed verhaal op je bord en Fish &
Seafood Waasdorp is het adres voor
lokale én duurzame visspecialiteiten.
Fish & Seafood Waasdorp, Halkade 27,
IJmuiden-Haven. https://www.waasdorp.nl/.

Datum: Zaterdag 1 oktober 2022.
Tijd: Starten tussen 13.00 en 15:00
uur. Finishen tot 18.00 uur. Leeftijd:
Voor iedereen. Afstanden: De
BrunoMars van 3 km voor kids,
gezinnen en deelnemers die van
een korte wandeling houden. De
MarsmanMars van 8 km voor de
sportievelingen. Inschrijfgeld: 2
euro per persoon. De helft van het
inschrijfgeld gaat naar Stichting
Artisklas. Ga naar deze link om je in
te schrijven: https://marsmanplein.
nl/de-marsmanmars-gezondgenieten-in-je-eigen-buurt/.
Inschrijven kan tot donderdag 29
september 2022.
Benieuwd naar de route, leuke tips
en wandelweetjes? Volg winkelcentrum Marsmanplein op Facebook en
Instagram en blijf op de hoogte!

Floortje en Han Bouwens bezoeken
vooraf de dierenboerderij waar de
MarsmanMars langs komt.
Foto: aangeleverd

Hatha yoga in Driehuis
Driehuis - ’Door yoga kan ik me
overal ontspannen; zelfs bij de tandarts, ‘met je gevoel naar binnen dan
kun je je losmaken van wat je overkomt’, ‘Fysiek heel prettig’ en ‘Heerlijk’.
Dit zijn enkele spontane uitspraken
van leerlingen van Thea Veeneman,
Hatha yoga lerares te Driehuis.

drukke week! Door natuurlijk verloop
is er nu, op beperkte schaal, ruimte
voor nieuwe leerlingen. Verwen jezelf
met een proefles of geef je op voor
een yogacyclus die 10 weken duurt.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij Thea: 06-10808031.

Thea vertelt: ,,Hatha yoga gaat uit van
de verbinding tussen lichaam en
geest. De adem is daarbij de belangrijkste schakel. Zelfs als je niet alles
meer kunt, kan yoga je helpen je
eigen mogelijkheden te verkennen en
je ruimte geven zowel op lichamelijk
als geestelijk gebied. Door de rustige
en meditatieve wijze van lesgeven,
waarbij de ervaring centraal staat,
gaat je energie weer vrijer stromen”.
Heerlijk rustpunt
In een kleine groep wordt de yoga
gegeven in de gymzaal van basisschool De Toermalijn aan de Nicolaas
Beetslaan. Elke woensdag van
september tot juni is er om 19.30 uur
een les die vijf kwartier duurt. Een
heerlijk rustpunt middenin een

Hatha yoga gaat uit van de verbinding
tussen lichaam en geest.
Foto: aangeleverd

VG-concert De Jonge Stem en
MultiVocaal in het Kruispunt
Velserbroek - Op zondag 2 oktober
laat Musicalvereniging De Jonge Stem
een preview zien van Jozeph, en
brengt popkoor MultiVocaal mooie
bekende popnummers tijdens het
concert dat georganiseerd wordt door
de Velser Gemeenschap in het Kruispunt in Velserbroek.
Popkoor MultiVocaal bestaat inmiddels bijna 10 jaar en het repertoire is
een verzameling van oude en nieuwe
popsongs die ze meestal met begeleiding doen maar ook regelmatig a
capella ten gehore brengen. Zondag
kunt u luisteren naar nummers van
Simon & Garfunkel, maar ook Crosby,
Stills, Nash and Young en Justin
Timberlake zullen niet ontbreken. Het

twintig koppig koor staat onder
leiding van Corrie Uijtendaal.
Musicalvereniging De Jonge Stem is
geen onbekende in de gemeente
Velsen en bestaat uit een groep
enthousiaste jeugdigen tussen de 12
en 24 jaar oud, die samen prachtige
musicalproducties op de planken weet
te zetten. Op 18 en 19 november
brengen zij de musical Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat in de
Stadssschouwburg, en op zondag 2
oktober laten zij daar een preview van
zien. U bent van harte welkom op dit
VG-concert op zondag 2 april om 12.00
uur in het Kruispunt in Velserbroek.
Toegang is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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AGENDA
DONDERDAG 29 SEPTEMBER

De Brulboei: Filmavond ‘IJmuiden
wat vertel je me nou?’ Een documentaire over de inzet van Duitse
duikboten in WOII. Kaarten a 3,50
euro ter plaatse. https://www.
welzijnvelsen.nl/buurthuis-debrulboei/, Kanaalstraat 166
IJmuiden.
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Het eerste drietal van DCIJ, bestaande uit Jens Mischke, Tamar Out en Moritz
Woestenburg. Foto: aangeleverd

DCIJ-nieuws: Jeugddrietal
wint Kennemer derby
IJmuiden - Tijdens de twee coronajaren werd met name de jeugdafdeling van Damclub IJmuiden (DCIJ)
getroffen door de crisis. Gelukkig kon
aan het eind van het vorig seizoen de
draad weer opgepikt worden en
werd er ook weer tegen een andere
club gespeeld. De wedstrijd tegen de
Haarlemse Damclub (HDC) werd ook
in de rest van het land gevolgd en al
snel volgde een verzoek van de Rijnsburgse Damclub (RDC) en Samen
Sterk uit Hazerswoude om op vrijdagavonden een jeugdcompetitie op
te zetten. Afgelopen vrijdag ging
deze van start.
Het eerste drietal van DCIJ,
bestaande uit Jens Mischke, Tamar
Out en Moritz Woestenburg, mocht
direct thuis de derby spelen tegen

HDC. Na tweemaal 4-2 in het voordeel van de IJmuidenaren waren er
nog twee punten nodig voor de
zege. Jens leek deze voor het
oprapen te hebben, maar wilde te
snel winnen. Hij wist nog te
ontsnappen naar een remise-eindspel. Moritz, die zeer volwassen
speelde, zorgde voor de verlossing
en won gedecideerd. Tot slot hield
Tamar het heel lang vol tegen de
kopman van de Haarlemmers, pas in
het eindspel moest zij de handdoek
in de ring werpen: 11-7.
Tegelijkertijd speelde in Rijnsburg
het piepjonge tweede drietal van
DCIJ. Tegen de ervaren opponenten
werd het vooral een leerzame avond,
waarbij de punten helaas in Rijnsburg bleven.

Repair café in de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227, Velserbroek. Tijd:
14.30 tot 16.30 uur. Kosten: een
vrijwillige bijdrage.
Filmtheater Velsen: 17.00 uur Entre
Deux Mondes (12+), 20.00 uur
Moonage Daydream (12+). https://
stadsschouwburgvelsen.nl/.
Gratis luisteren naar of meedoen
met de jamsessie bij Koel. Vanaf
20.00 uur is iedereen welkom om
samen gezellig muziek te maken
in de theaterzaal van gebouw De
3Klank in Driehuis.
ZATERDAG 1 OKTOBER

De MarsManMars: Wandelevenement door Haarlem-Noord met
routes door Artisklas Haarlem,
start en finish Marsmanplein
Haarlem. BrunoMars, 3 km, MarsManMars 8 km. Voor info: www.
marsmanplein.nl.
In het weekend van zaterdag 1 en
zondag 2 oktober is er in Driehuis
in de H. Engelmunduskerk weer
een snuffel- en boekenmarkt.
Beide dagen van 10.00 tot 16. 00
uur.
Filmtheater Velsen: 19.30 uur
Moonage Daydream (12+) https://
stadsschouwburgvelsen.nl/.

De wedstrijd kwam langzaam op gang. Foto: Frans van der Horst

RKVV Velsen - Zouaven: 0 - 1
Driehuis - De eerste twintig minuten gebeurde er weinig. Het spel
speelde zich hoofdzakelijk op het middenveld af. Beide doelmannen
hadden nog geen probleem. Langzamerhand nam Zouaven het initiatief,
vrije trappen en cornerballen waren allemaal voor de gasten. Tot in de
drieënveertigste minuut toen een overtreding bij een voorzet in het
strafschopgebied werd bestraft met een dubieuze strafschop. Alex Wagenaar belastte zich hiermee maar vond in eerste instantie Sersinio Profijt
op zijn weg. In de rebound kon hij toch de bal binnen schieten: 0-1.
Na de rust stond heel RKVV Velsen in
het veld. Velsen pakte de zaken
steviger aan en drukte Zouaven de
verdediging in. Een corner van
Abdelmajid Bouali vanaf de rechterkant werd ingekopt door Marc
Kloosterboer: 1-1. In minuut 57 een
voorzet van Abdelmajid Bouali die
bij de eerste paal door Richie
Agyapong net werd gemist. Velsen
had nu duidelijk de overhand. In
minuut 63 een pegel van Abdelmajid
Bouali, die met de vuisten werd
gekeerd door doelman Patrick
Schooneman maar de terugspringende bal werd snoeihard binnen
geschoten door Floris Reurts: 2-1. In

minuut 67 moest Sersinio Profijt zich
nog strekken om de inzet van Max
Boukens uit de benedenhoek te
tikken. De laatste tien minuten
werden nog spannend. Ver in de
blessuretijd probeerde Tim Groenewoud vanaf de middenlijn de bal in
het lege doel te schieten, maar deze
rolde tergend langzaam langs de
verkeerde kant van de paal.
Velsen: Remco van Dam (20: Jordy
van der Horst), Mischa Plug, Daan
Tervoort, Richie Agyapong, Daniël
Zuiverloon (88: Bryan Dijkhuizen),
Tim Groenewoud, Marc Kloosterboer, Foris Reurts, Jur Pluimert,
Abdelmajid Bouali, Sersinio Profijt.

Zee- en Havenmuseum: Maritieme
foto- en kaartenruilbeurs. Trefpunt
voor liefhebbers van koopvaardij
en visserij. De ruilbeurs is gratis na
betaling van entree (museumkaart
en vrijkaart geldig). Nieuw: expositie ‘Rozen verwelken, Schepen
vergaan’ in de Loodsenzaal. Foto:
aangeleverd
ZONDAG 2 OKTOBER

De eerste zondag van de maand
open dag op Forteiland IJmuiden.
Behalve een cultuurhistorische
rondleiding in het fort zelf wordt
er ook desgewenst een rondleiding langs Duitse sporen uit WO2
verzorgd. Meer informatie: www.
ijmuidenserondvaart.nl.
Museumhuis Beeckesteijn: Huis
open van 11.00 - 17.00. Toegang 6
euro p.p.. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.
Rondleiding Huis en Tuinen. Start
11.00 uur. Aanmelden: www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn.

vroeger te maken heeft? Zegt het
voort. https://www.welzijnvelsen.
nl/buurthuis-de-brulboei/, Kanaalstraat 166 IJmuiden.

’t Mosterdzaadje: Marcel Worms
met partita’s van Graupner.
Aanvang: 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl Toegang vrij,
bijdrage gewenst. Foto:
aangeleverd
De Velser Gemeenschap organiseert het vijfde VG-concert 2022,
uit een reeks van 10. Dan zingen
musicalvereniging De Jonge Stem
en Popkoor MultiVocaal om 12.00
uur in het Kruispunt in
Velserbroek.
In het weekend van zaterdag 1 en
zondag 2 oktober is er in Driehuis
in de H. Engelmunduskerk weer
een snuffel- en boekenmarkt.
Beide dagen van 10.00 tot 16. 00
uur.
Gospels in Oud-Katholieke kerk
IJmuiden met Gospelkoor New
Spirit. De viering begint om 10.00
in de Oudkatholieke kerk, Wilhelminakade 119 in IJmuiden.
Seniorencentrum Zeewijk:
Zondagmiddag is er een optreden
van Sita Scheffer, met gouwe
ouwe Hollandse muziek. U bent
van harte welkom, vanaf 13.00 uur
is de zaal open en toegang gratis!
https://www.welzijnvelsen.nl/
seniorencentrum-zeewijk/.
DINSDAG 4 OKTOBER

Lezing ‘Mooier met afval’ bij
Vereniging Santpoorts Belang.
Joanne van der Zanden vertelt
hoe we anders kunnen kijken naar
en anders omgaan met het afval
dat we produceren. De lezing
begint om 20.00 uur in ’t
Brederode Huys, Blekersveld 50 in
Santpoort-Zuid. Entree 6 euro.
Reserveren via de website www.
santpoortsbelang.nl of betalen/
pinnen in de zaal.
Filmtheater Velsen: 17.00 uur Entre
Deux Mondes (12+), 20.00 uur
Downtown Abbey: a new era (9+).
https://stadsschouwburgvelsen.
nl/
WOENSDAG 5 OKTOBER

Kringloopwinkel OIG IHD aan de
Industriestraat 66 IJmuiden
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Engelmunduskerk Oud- Velsen
organiseert in het kader van de
Week van de eenzaamheid een
koffieochtend. De koffie staat om
10.00 uur klaar. www engelmunduskerkoudvelsen.nl.
De Ichthusburcht staat vandaag in
het kader van de Week van de
Ontmoeting voor iedereen open
vanaf 10.00 uur voor een kopje
koffie of thee en een gesprek.
Fahreinheitstraat 37 in IJmuiden.
DONDERDAG 6 OKTOBER

65 Jaar Brulboei: Meet & Greet van
16.00 tot 18.00 uur. Iedereen is
welkom. Hapjes, drankje en leuke
oude foto’s en herinneringen. Kent
of bent u iemand die met De Brulboei on de huidige vorm of

Roze Salon bij Grand-cafe Staal in
IJmuiden. Vanaf 17.00 uur is
iedereen welkom om een drankje
te drinken, gezellig bij te kletsen
en eventueel een hapje te eten.
Eventueel aanmelden kan per
telefoon: 06-15630092.
EXPOSITIES

Tentoonstellingen op Zorgvrij
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstelling krijg je informatie op verschillende manieren. Zo is er een electrospel, een draaischijf, kijkgaten
en zijn er videobeelden te zien.
Kom dus gezellig langs en leer
meer over de koe! Tot 9 oktober is
er de schilderijen expositie De drie
kwasten’. Kijk voor het complete
overzicht op: www.spaarnwoude.
nl.
Raadhuis voor de kunst. Expositie
‘Het moet schuren’ van de groep
‘CreArte’ is van 2 tot 23 oktober te
zien op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 uur tot 17.00
uur. In het Raadhuis voor de kunst
Torenstraat 7, 1981BC Velsen- Zuid
(Oud Velsen).
Museumhuis Beeckestijn is
geopend van donderdag t/m
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegang 6 euro. Tickets online via
www.museumhuizen.nl en aan de
deur.
Zee- en Havenmuseum: Het
museum is geopend op zaterdag,
zondag en woensdag van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie: ‘Op de
Sluizen van IJmuiden’, 4 speurtochten en escapespel (12+).
Audiotour met BNers.
Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en
met vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag en zondag van 10.30 tot
16.00 uur. Modelspoorbaan en
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is
geopend op woensdag, vrijdag en
in het weekend van 11.00 tot
17.00 uur. Entree 6 euro, kinderen
van 4 tot 11 jaar 4 euro, kinderen
van 0 tot 3 jaar gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Expositie Peter Faber in Mariatho,
Mandenmakerstraat 13-15 in
Velserbroek. Opening 11
september met een one man
show van Peter Faber. Tevens te
zien de permanente expositie van
Mariska Hofman. Toegang gratis,
vrij parkeren. Tot en met 30
oktober elke zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.
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29 verenigingen uit Velsen gaan
loten verkopen via Grote Clubactie
Velsen - Zaterdag 24 september zijn 29 verenigingen uit Velsen gestart
met de verkoop van loten voor hun club. Dit jaar is dat extra bijzonder.
De Grote Clubactie bestaat 50 jaar! Wat in 1972 is begonnen als een
lokale loterij is uitgegroeid tot de grootste fondsenwervende organisatie
die meebouwt aan het in stand houden van een gezond verenigingsleven
in Nederland.

Mogen de lotenverkopers uit de
gemeente Velsen dit jaar ook weer op
uw steun rekenen? Foto: aangeleverd

Verenigingen zorgen voor sociale
samenhang, het zijn plekken waar
vriendschappen voor het leven
worden gesloten, waar het eigen
talent wordt ontdekt en gezamenlijk

mooie momenten worden beleefd.
De Grote Clubactie is de grootste
fondsenwervende actie voor sport-,
cultuur- en hobbyverenigingen.
Koning Willem-Alexander: verenigingen zorgen voor de mooiste
momenten
De Grote Clubactie heeft financieel,
sociaal én maatschappelijk grote
impact, vindt ook koning WillemAlexander: ,,Verenigingen verbinden
en zijn de bouwstenen van onze
maatschappij. Met de Grote Clubactie krijgen verenigingen overal in
Nederland extra financiële steun in
de rug. Clubs in sport, hobby en
cultuur blijven daardoor toegankelijk
voor iedereen.’’
Lokale en sociale karakter ook na
50 jaar nog de grootste kracht
Het lokale karakter is nog steeds de
grote kracht: je koopt een lot van een

bekende om een plaatselijke vereniging te ondersteunen. Het sociale
effect van de Grote Clubactie is eveneens groot. Met z’n allen loten
verkopen brengt een extra gevoel
van saamhorigheid binnen de club.
Dit jaar doen in de gemeente Velsen
de volgende clubs mee: VelsenNoord: VV FC Velsenoord en HSV
Rooswijk. Santpoort-Zuid: Scoutinggroep Sint Radboud, SV Terrasvogels,
Santpoortse Sportvereniging Dschen
Dui. IJmuiden: IJVV Stormvogels, VZV
(Velser ZwemVereniging), Badmintonclub Velsen, Voetbalvereniging VV
SVIJ, Velser BC Akrides, Badmintonclub IJmond, Onderwatersportvereniging Duikteam IJmond, RKGV
Velsen, Scouting IJmondtrekkers,
Musicalvereniging Unidos. Driehuis:
RKVV Velsen ,KHC Strawberries.
Velserbroek: Rugby Club The Smugglers, Velseroorder Sport Vereniging
VSV, Smashing Velsen 96, VV
IJmuiden, Turnvereniging IJmuiden
TV IJ, Sportclub Oyama, Schaakclub
Santpoort, Zanggroep Voices. Santpoort-Noord: AV Suomi, en in VelsenZuid: DKV, IJmuider Harmonie, Scouting Michiel Adriaenszn de Ruyter.

Demonstratie keramiekreparatie
en kledingruilbeurs bij Repair Café
Santpoort- Zuid - Zaterdagmiddag
8 oktober is het Repair Café Santpoort-Zuid aan Blekersveld 50 weer
geopend van 13:30 uur- 16:00 uur.
Enthousiaste vrijwilligers zitten
klaar en willen graag proberen uw
probleem op te lossen of u van
advies te voorzien. Daar zijn geen
kosten aan verbonden.

Ook kapotte sieraden kunt u samen
met de enthousiaste vrijwilligers
repareren. Foto: aangeleverd

Naast de mogelijkheid uw kapotte
sieraad, kledingstuk, apparaat,
meubel, fiets, klok of horloge en
dat soort zaken aan te bieden is er
deze middag ook een demonstratie
keramiek repareren. Er is te zien
hoe je gebroken keramiek zoals
bijvoorbeeld een bord, kopje of
vaas kunt repareren op een op

Japanse techniek geïnspireerde
wijze met Bison Kintsugi. Met deze
techniek verberg je de breuk niet,
maar geef je deze juist zichtbaar
allure door de lijm met goudsnippers te mengen. De schoonheid
van imperfectie.
Gelijktijdig met het Repair Café
wordt een kledingruilbeurs
gehouden.
Kleding inleveren kan op
donderdag 6 oktober van 12.00 tot
14.00 uur of vóór aanvang van de
beurs vanaf 12. 30 uur en op
afspraak. Belt u dan even met
Ronny Visser, tel. 023 – 5261305.
Regels omtrent het inleveren van
de kleding kunt u vinden op: www.
santpoortsbelang.nl.

Jazztrio en pianoduo DimitrovBoelee in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - ’t Mosterdzaadje heeft weer bijzondere optredens. Op
vrijdag 7 oktober om 20.00 uur speelt het Hendrik Müller Trio de muziek
uit hun debuutalbum ‘Unlikely Scenario’. Het trio bestaat uit Christian
Pabst (piano), Nick Thessalonikefs (drums) en Hendrik Müller (contrabas).
Het genre is moderne jazz met invloeden uit het traditionele jazz piano
trio maar ook invloeden uit de klassieke muziek.

Een jazztrio en een pianoduo in ’t Mosterdzaadje. Foto: aangeleverd

Het Hendrik Müller Trio is ontstaan in
het begin van 2020. Het begin van
een nieuw muzikaal pad voor de in
Amsterdam wonende jazz contrabassist en componist Hendrik Müller. De
muziek is energiek en beschouwend,
vol onverwachte wendingen.
Dimitrov-Boelee Pianoduo
Een jaarlijks terugkerend pianofeest
is het duo Elvire Boelee en Dimitar
Dimitrov. Op zondag 9 oktober om
15.00 uur zijn ze te gast in ‘t Mosterdzaadje. Op hun programma J.S. Bach
(Schafe können sicher weiden), C.
Saint- Saëns (Danse Macabre), V.
Gavrilin (Sketches), C.Debussy (Petite
Suite) en G. Gershwin (Rhapsody in
Blue). Sinds een paar jaar hebben zij
een eigen YouTube kanaal waarop ze
laten zien en horen hoe hun
programma ingestudeerd wordt.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Burendag bij de Dwarsligger was een heerlijke dag. Foto: aangeleverd

Burendag in de Dwarsligger
was een groot succes
IJmuiden - In buurtcentrum de
Dwarsligger was het afgelopen
zaterdag feest, het was Burendag. En
dat is dan ook feestelijk gevierd voor
de bewoners van de wijk. Voor jong
en oud waren er activiteiten, een
kinderkermis, pannenkoeken eten,
stenen versieren, schminken, luchtkussen, boksen en natuurlijk was er
koffie en thee en limonade voor de
kinderen.
De moestuin vrijwilligers vertelden
van alles over de moestuin, gelukkig
wat het weer prima, en het draaiorgel van Henk van der Heuvel
maakte de dag nog vrolijker. Met
bewoners werden fijne gesprekken
gevoerd en van de informatie tafel

werd gretig gebruik gemaakt. Dichters typten op een typemachine
mooie gedichten met of voor de
bezoekers en er was een live muziek.
Alle activiteiten waren gratis en
iedereen kreeg een lootje om aan het
einde van de burendag mee te doen
met de loterij. Door vrijwilliger Mieke
werden er zelfgebakken koekjes
verkocht en een dans workshop van
Footloose Dance maakte de dag
compleet. Deze dag had niet gevierd
kunnen worden zonder de inzet van
de vrijwilligers en de vele wijkbewoners die de burendag kwamen
bezoeken. Burendag werd mede
mogelijk gemaakt door het Oranje
Fonds.

Ouderwetse en traditionele gezelligheid rondom de Engelmunduskerk in Oud
Velsen. Foto: Erik Baalbergen

Jaarmarkt Oud-Velsen
weer ouderwets gezellig
Velsen-Zuid - Er werden afgelopen
zaterdag regenbuien verwacht maar
die bleven weg en het was eigenlijk
best lekker zonnig weer. Dus het was
ouderwetse en traditionele gezelligheid op de Jaarmarkt in Oud-Velsen.
Natuurlijk met de poffertjeskraam op
het binnenpleintje, de broodjes
worst, de viskraam en de kraam met
boeken. De vrijmarkt was niet erg
druk, waarschijnlijk door het voor-

spelde slechte weer. Na alle beperkingen door de coronacrisis, die ook
vorig jaar nog speelden, was er weer
een jaarmarkt onder de naam
‘Rondje om de Engelmunduskerk’ die
de naam eer aandeed. Een traditie
die al vanaf 1967 in stand wordt
gehouden. De opbrengt van de jaarmarkt gaat weer naar de Engelmunduskerk om dit monumentale
gebouw te kunnen onderhouden.

Op de koffie bij Oudkatholieke kerk
IJmuiden - Ieder mens is soms op
zoek naar een luisterend oor, een
vriendelijk lach, een bemoedigend
woord. Daar speelt de Oudkatholieke
kerk graag op in.
De Oudkatholieke kerk nodigt u van
harte uit om iedere woensdag van de
maand een kopje koffie of thee te
komen drinken in de Bolder, het
verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124 in IJmuiden. Tijdens de

koffie is er de mogelijkheid om een
gesprek te voeren over elk onderwerp wat maar ter sprake komt. Voel
u welkom op woensdag 5 oktober
om 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
De volgende data zijn dus iedere
keer op woensdag. 2 november,
woensdag 7 december en zo verder.
Voor vragen of informatie: Harald
Münch Pastoor.okijmond@gmail.
com, telefoon: 06 - 15656238.

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
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kneedmiddel; 12. ordner; 13. verdieping; 14. boomsoort; 15 int.
autokenteken Roemenië; 17. moed; 19. ongegist druivensap;
21. landbouwwerktuig; 22. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 24. deel van theeservies; 27. scheepstouw; 28. strak
en smal; 30. bladgroente; 31. eikenschors; 32. Portugees
levenslied; 33. jong dier; 35. gelijk en glad; 37. aardkluit; 38.
voormalige PLO-leider; 41. hoogste punt; 42. tropische vrucht;
44. bijbelse profeet; 46. deel van arm; 47. vlug en snel; 48. mixer
om cocktails te maken; 49. (ver)bond; 50. metaal; 52. ver (in
samenst.); 54. tegenstand; 56. afval van metselwerk; 58. in zeer
goede conditie; 61. onnozel iemand; 62. strafwerktuig; 64. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. scheepsstuur; 67. sociaal economische raad (afk.); 68. regionaal opleidingscentrum
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76. rivier in Engeland; 77. in memoriam (afk.); 78. familielid; 79.
deel van geweer; 81. langspeelplaat (afk.); 82. gehoororgaan;
83. wending; 84. voordeel (profijt); 86. gebakje; 87. literair product (vers).
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Verticaal 1. uitbouw aan een huis; 2. sadomasochisme (afk.); 3.
verfrissing; 4. muzikaal werkstuk; 5. militaire parade; 6. losplaats
voor schepen; 7. dichtgooien van een gracht; 8. droogvloer; 9.
harde zwarte delfstof; 10. godsdienst (afk.); 11. grote menigte
supporters; 16. familielid; 18. Oost-Europeaan; 20. bovendien;
21. plechtige belofte; 23. grote gehoorzaal; 25. omslag van een
boek; 26. strook; 27. hoffeest; 29. bakvorm voor wafels; 32. pan
voor gesmolten kaas; 34. gietvorm; 36. gasstel; 37. Griekse bosgod; 39. interest; 40. deel van de Himalaya; 42. hoofddeksel; 43.
het aanwezig zijn elders; 45. advanced logic research (afk.); 46.
lidwoord; 51. vorm van Boedhisme; 53. versleten lap; 54. gaatjespan; 55. raafachtige vogel; 56. Zwitserse hoofdstad; 57. binnenste deel; 59. fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (afk.);
60. deel van servies; 62. vergiffenis; 63. grappig; 66. familielid;
67. vruchtennat; 69. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 71.
duinvallei; 73. deel (stuk); 74. geestdrift; 75. gewicht; 78. duw
(zet); 80. ondergevel; 82. onder andere (afk.); 85. transmission
control (afk.).
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Gi Ga Groene Kinderboekenweek in de Bibliotheek
IJmuiden - Bibliotheek Velsen organiseert in de Kinderboekenweek (5 tot
en met 16 oktober) verschillende Gi Ga Groene activiteiten voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we weer een
feestje vieren in de Bibliotheek op 8 oktober in IJmuiden en op 15
oktober in Velserbroek. Kom naar de Bieb en reis met ons mee in de Gi Ga
Groene wereld van de meest bijzondere dieren. Verplaats jezelf in je
favoriete dierenboek met een Green Screen, bekijk te gekke dieren met
een VR-bril en doe mee met de groene reptielenquiz.
Kinderboekenweekfeest Reptielen
in de hoofdrol
Tijdens het Kinderboekenweekfeest
kun je om 10:30 uur onze reptielenprofessor ontmoeten die je alles kan
vertellen over Gi Ga Groene reptielen.
Test je reptielenkennis in onze Gi Ga
Groen quiz en bekijk de vervellingen
van reptielen of laat een groene glitter
tattoo zetten. Zaterdag 8 okt van 10.30
tot 13.30 uur, Bibliotheek IJmuiden,
gratis toegang, leeftijd 4 tot 12 jaar.
Zaterdag 15 okt van 10.30 tot 13.30
uur in de Bibliotheek Velserbroek,
gratis toegang, leeftijd 4-12 jaar.

Op een kermis mag natuurlijk de traditionele draaimolen niet ontbreken. Foto: aangeleverd.

Na twee jaar weer kermis op
het Vestingplein in Velserbroek
Velserbroek - Het mag en het kan weer, na twee jaar afwezigheid is er
weer een kermis in Velserbroek. Op woensdag 5 oktober start de kinderkermis op het Vestingplein. De kermis duurt tot en met zondag 9 oktober.
De kinderen van Velsen en waarschijnlijk ook hun ouders, verzorgers
en opa’s en oma’s hebben er twee jaar
naar moeten uitkijken maar eindelijk
is er weer ouderwets en gezellig
kermisplezier op het Vestingplein. De
kermis biedt als vanouds weer
verschillende attracties voor alle leeftijden. Jong en oud zullen genieten.
Voor de kleintjes natuurlijk de traditionele draaimolen die op geen enkele

kermis mag ontbreken. Verder trampolinespringen, er zijn spannende
buggy’s en voor de wat ouderen
kinderen een ‘vliegende bank’. De
ouderwetse ‘rups’, overdekt met een
zeil dus spanning en sensatie in het
donker, is een van de highlights. En
niet te vergeten de diverse gokautomaten, je kunt ballengooien en nog
veel meer. Ondertussen kan er
gegeten worden ook. Een lekkere

oliebollenkraam hoort bij een kermis.
Suikerspinnen dragen altijd weer bij
aan de feestvreugde en soms mag
dat gewoon. Net als lekker snoepen
bij de snoepkraam. Kijk in deze editie
van de Jutter/de Hofgeest naar de
kortingsbonnen voor een fijn
middagje kermisplezier. Knip ze uit
en maak er vooral gebruik van. Alleen
nog hopen op lekker herfstweer. Heel
veel plezier vast!
De openingstijden van de (kinder)
kermis zijn woensdag, zaterdag en
zondag om 14.00 uur en donderdag
en vrijdag om 14.30.

Leesplezier
Kinderen kunnen niet vroeg genoeg
met taal en lezen in aanraking komen.
Niet alleen krijgt je kind hierdoor een
uitgebreidere woordenschat, ook is
het goed voor de algehele taalontwikkeling. In de Bibliotheek zijn er wekelijks voorleesactiviteiten met de
leukste boeken en de grootste pret! 5
oktober 14.30 uur Voorleesfeest (4 t/m
6 jaar) in IJmuiden, 7 oktober 10:30 uur
Babybieb voor de allerkleinsten (4 t/m
18 maanden) in IJmuiden, 12 oktober
14.30 uur Voorleesfeest (4 t/m 6 jaar) in
Velserbroek, 14 oktober 10.30 uur
Boekstartpret (0 t/m 4 jaar) in Velserbroek, 13 oktober 14:30 uur Voorlees-

feest met dansen (4 t/m 7 jaar) in
IJmuiden.
Word gratis lid tijdens de
Kinderboekenweek en ontvang een
leuke Bieb Beer cadeau!
De Bibliotheek Velsen biedt onder
meer boeken, e-books, tijdschriften en
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Voor het lenen van boeken en
andere materialen is een lidmaatschap
nodig. Voor kinderen tot 18 jaar is het
lidmaatschap gratis. Als je lid wordt
tijdens de Kinderboekenweek ontvang
je ook een leuke Bieb Beer cadeau!

Kijk voor meer nieuws

www.

Als je lid wordt tijdens de
Kinderboekenweek ontvang je ook
een leuke Bieb Beer cadeau!
Foto: aangeleverd

Kijk voor meer nieuws op:

www.
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Pinkenweekend 8 en 9 oktober

Snuffel- en
boekenmarkt
Driehuis - In het weekend van
zaterdag 1 en zondag 2 oktober is er
in Driehuis in de H. Engelmunduskerk weer een snuffel- en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot
16.00 uur.
Volle kramen waar spullen wachten
op grage kopers. Van aardewerk tot
zachte kussens. En alles wat daar
tussen zit: cd’s, dvd’s, lp’s zijn gerubriceerd. Speelgoed, puzzels, glaswerk,
te veel om op te noemen. Er zal een
grote kraam kerstartikelen zijn. Zeer
de moeite waard om op een voordelige manier aan kerstspullen te
komen. En dan de boekenmarkt die
bekend staat om zijn duidelijke
inrichting en verscheidenheid.
Voorafgaand aan deze markt zijn
vele vrijwilligers enkele dagen bezig
om de ingebrachte boeken te
sorteren en op item te zetten. Een
flinke klus, er zijn weer veel boeken
ingebracht. Gewoon lekker komen
snuffelen die dagen, kramen worden
telkens aangevuld. Koffie, thee en
broodjes zijn tegen een vriendelijk
prijsje verkrijgbaar. De opbrengst
komt geheel ten goede aan het
onderhoud van het monumentaal
kerkgebouw de H. Engelmunduskerk, het ‘hart van Driehuis’. Natuurlijk ook kaarsen, bloemen en wenskaarten te koop. Ook kan men voor
een euro de naam van een beer
raden en kan men raden voor welk
bedrag er aan levensmiddelen in een
levensmiddelenmand zit. Voor elk
wat wils dus.

Voedselbank krijgt
derde cheque
Velsen - Vrijdag 30 september rond
09.30 uur zal Jordy den Held
namens Sement Wonen & Vastgoed
in Gouda een cheque gaan overhandigen aan de Voedselbank
Velsen van maar liefst 6500 euro.
Het is de derde cheque die zij
kunnen uitreiken. Den Held werkt
voor Sement Wonen & Vastgoed en
is adviseur voor woningcorporaties
op het gebied van recruitment. Het
bedrijf werkt samen met Woningbedrijf Velsen. Sement heeft vanuit
een maatschappelijke gedachte
een actie bedacht waarbij voor elk
gewerkt uur van een gedetacheerde medewerker één euro naar
de voedselbank gaat. Nu zijn er een
aantal opdrachten afgelopen en
zijn de uren aardig opgelopen. Een
fantastische actie die een prachtig
bedrag opleverde dat zeer welkom
zal zijn.

Eerst koffie
en dan de rest
IJmuiden - De dag opstarten met
een kopje koffie en een praatje? Kom
dan iedere donderdag morgen van
10.00 tot 11.30 uur naar de ‘eerst
koffie’ inloop in Buurtcentrum de
Dwarsligger.
In een relaxte sfeer gezamenlijk aan
de koffie met koekjes uit eigen
keuken en een praatje maken over
alles en nog wat. De toegang is
gratis, je betaalt alleen je
consumptie. Donderdag 29
september en 6 oktober is er
vanwege de week van de ontmoeting een lekkere verrassing bij de
koffie. Voor informatie:moreira@
welzijnvelsen.nl of dwarsligger@
welzijnvelsen.nl.

Santpoort Noord - Op zaterdag 8 oktober wordt van 9.00 tot 14.00 uur
rond de Naaldkerk in Santpoort de traditionele markt gehouden. Het
pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het pinkenweekend voor de
89ste keer. Om 9.00 uur zal de markt officieel geopend worden.

Mark v.d Berg en Vincent Waanders bij de gestart met de bouw van de ontstoffingsen DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Foto: aangeleverd

Tata Steel start bouw grootste
milieu-installatie ooit
IJmuiden - Tata Steel is gestart met de bouw van de ontstoffings- en
DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Tijdens het Tata Steel Festival werd
vrijdagmiddag 23 september, in bijzijn van omwonenden en belanghebbenden, de symbolische eerste paal in de grond geslagen. Deze nieuwe
hightech installatie is de grootste milieu-installatie van Tata Steel ooit en
volgend jaar wordt al circa 80 procent minder uitstoot van lood, zware
metalen en stof bij de Pelletfabriek verwacht ten opzichte van 2019.
De nieuwe milieu-installatie bij de
Pelletfabriek, waar de grondstoffen
worden gemaakt voor de productie
van vloeibaar ruwijzer, bestaat uit
twee onderdelen: een ontstoffingsinstallatie en een DeNOx-installatie.
Door een uitzonderlijk technisch
ontwerp is het mogelijk gemaakt om
de ontstoffingsinstallatie los te
koppelen en daardoor versneld op te
leveren: in 2023 in plaats van 2025.
Groen staal
Ook voor de langere termijn is deze
maatregel een essentiële verbetering. Jeroen Klumper, Directeur
Operations van Tata Steel hierover:

,,Staal maken is al meer dan 100 jaar
verbonden met de IJmond en dat
willen we op een toekomstbestendige manier voortzetten. Op korte
termijn werken we hard aan verdere
verschoning van onze processen. De
Pelletfabriek blijft ook in toekomst,
wanneer we overstappen naar de
productie van groen staal op basis
van waterstof, een belangrijke
processtap. Daarmee is deze milieuinstallatie ook voor de lange termijn
heel relevant. We zijn dan ook blij
met deze voortgang en pakken
volop door in het komende jaar. Al
onze grote verbeterprojecten
verlopen volgens planning.”

Voor de vissers en hun families heeft dit ouderwetse versje een diepe betekenis.
Foto: aangeleverd

‘Rozen verwelken, Schepen
vergaan’ in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Oktober is de Maand van
de Geschiedenis en het thema dit jaar
is ‘Wat een ramp’. Het Zee- en Havenmuseum haakt hierop aan met een
nieuwe expositie in de Loodsenzaal
met de poëtische titel ‘Rozen
verwelken, Schepen vergaan’.
Op de kop van de haven in IJmuiden
staat het IJmuider Vissersmonument,
een drie meter hoog bronzen beeld
van een visser met stormlantaarn in de
hand. Op de zestien borden bij het
monument staan de namen van 319 op
zee gebleven IJmuider vissers vanaf
1886. Het monument werd opgericht
om de nagedachtenis van de omgekomen vissers te eren en om een plaats
van herdenking te bieden aan hun
nabestaanden en aan de gehele
burgerij. In deze tentoonstelling
worden enkele verhalen verteld over
de schepen waarop de vissers, wier
namen op het vissersmonument staan,
voeren en waarvan de geliefden met

enkel herinneringen achterbleven.
Voor velen een enorm verdriet en een
grote ramp.
Diepe betekenis
In poëziealbums wordt al jarenlang
een versje geschreven dat begint met
de regel: Rozen verwelken, Schepen
vergaan. De regels van dit versje
hebben voor veel vissersfamilies een
diepe betekenis. Dat veel mensen nog
steeds het versje kennen, bewijst het
grote aantal albums dat het museum,
na één enkele oproep, in bruikleen
ontving. In deze tentoonstelling zijn
dan ook 41 poëziealbums met het
bekende versje of een variant daarop
zien. De tentoonstelling is met ingang
van zaterdag 1 oktober te zien. Het
museum is geopend op zaterdag-,
zondag- en woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur. In de week van de
herfstvakantie is het museum iedere
middag geopend, behalve maandagmiddag. Zie www.zeehavenmuseum.nl.

Rond de Naaldkerk worden deze
zaterdag ongeveer twintig kramen
neergezet met onder andere
bloemen, boeken, fruit, kaasjes en
spulletjes die vragen om een
nieuwe eigenaar. Aanmelden voor
een marktkraam voor deze dag kan
nog via kraam@olvab.nl, of rechtstreeks aanmelden via mobiel Job
Schoorl 06-10891029 óf Joke van
Baekel mobiel 06-30548718.
Muziek en romantiek
In de Naaldkerk zullen weer diverse
muzikale optredens plaatsvinden,
zoals van zanger/entertainer Pako
om 11.00 uur. Het Rad van Fortuin
zal draaien om leuke prijsjes te
winnen, er is een grote boekenmarkt en een loterij. De hoofdprijs is
een ‘Romantic hide away’ arrangement voor twee personen op Landgoed Duin & Kruidberg. Ook is er
binnen koffie/thee met zelfgebakken taart en cake, soep en
broodjes haring. De kinderen
kunnen cup-cakes versieren. De
goederenveiling start om 13.00 uur.
Tevens kunnen op deze zaterdag
belangstellenden van 10.00 tot

13.00 uur een bezoek brengen aan
hospice De Heideberg. Zondag 9
oktober start de dag om 10.30 uur
met een viering in de Naaldkerk.
Om 13.00 uur zal de traditionele
bridge- klaverjasdrive plaatsvinden.
Opgeven kan bij: loesduineveld@
hotmail.com, tel. 06-27072434. De
totale opbrengst van het pinkenweekend is voor het onderhoud van
de Naaldkerk. Zie voor alle informatie www.olvab.nl

Volop activiteiten tijdens het
Pinkenweekend in en om de
Naaldkerk. Foto: Joke van Baekel

Diverse activiteiten tijdens
Week van de ontmoeting
IJmuiden - Van 29 september tot 6
oktober is er de week van de
ontmoeting in Velsen. Tijdens de
week van de ontmoeting zijn er
activiteiten waar mensen elkaar
ontmoeten en nieuwe contacten
kunnen leggen.
Workshop Flamenco
Flamenco is een muziekgenre met
een bijbehorende dans afkomstig
uit Spanje. Docent Tina laat je
kennis maken met ritme van de
Flamenco met je handen en je
voeten. Kom ook langs in Velserbroek. De toegang is gratis, wel
graag aanmelden bij de Bibliotheek,
telefonisch, aan de balie of via de
website. Maandag 3 oktober van
11.00 tot 12.30 uur, Bibliotheek
Velserbroek.
Handwerkclub de Bieb
Elke dinsdagochtend en woensdag-

avond is er in de Bibliotheek in
IJmuiden de mogelijkheid onder
genot van een kopje koffie samen te
handwerken. Neem je eigen handwerk mee en kom gezellig langs!
Toegang is gratis. Vrije inloop. Dinsdagochtend 4 oktober van 10.00 tot
12.00 uur, Bibliotheek IJmuiden en
Woensdagavond 5 oktober van
19.00 tot 21.00 uur, Bibliotheek
IJmuiden.
Nationale Voorleeslunch
Op vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag en ben je van
harte welkom in de Bibliotheek in
IJmuiden mee te lunchen want dan
is er weer de Nationale Voorleeslunch. Vrijdag 7 oktober van 11.45
tot 13.30 uur, Bibliotheek IJmuiden,
kosten leden 3,50 euro en nietleden 5,00 euro, inschrijven kan
telefonisch, aan de balie of via de
website.

Nieuwe kindertentoonstelling
‘Over Nachten’ in Pieter Vermeulen
Driehuis - Vanaf zondag 2 oktober 2022 is de nieuwe speelse, interactieve
tentoonstelling ‘Over Nachten’ in het Pieter Vermeulen Museum te zien.
De tentoonstelling is gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar en gaat over
nachtdieren.
In een sfeervol vormgegeven sprookjesbos voert een speurtocht de
bezoekers langs onder andere een
vos, reekalf, konijn, bunzing, rat,
vleermuis, nachtegaal, kerkuil, bosuil,
slakjes en nachtvlinders. Alle dieren
kunnen uitgebreid van dichtbij
bekeken worden. Ook kun je horen
welk geluid sommige dieren maken.
En eenvoudige teksten erbij vertellen
meer over de levenswijze van de
dieren.
Sprookjesbos
Het speelse karakter van de tentoonstelling wordt versterkt door de vele

eenvoudige zelf- controlerende spelletjes met kijken, voelen, ruiken, luisteren en veel doen. Ook kunnen
kinderen in een boomhut klimmen
of in een molshoop kruipen waar ze
kennis maken met het ondergrondse
leven van mol en bosmuis. Spelenderwijs leren kinderen hoe oud de
dieren kunnen worden, wat slakken
fijn vinden, waardoor egels bedreigd
worden, welke dieren er een winterslaap houden en andere weetjes. Het
museum is geopend dinsdag t/m
vrijdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Online reserveren kan op
www.pieter-vermeulen-museum.nl.

NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Telstar Vrouwen
IJmuiden - Na vijf jaar afwezigheid op het hoogste niveau in Nederland,
keren de Telstar Vrouwen weer terug. Vanaf dit seizoen komen de Witte
Leeuwinnen uit in de Azerion Vrouwen Eredivisie.
Onder andere Feyenoord, PSV, Ajax
en landskampioen FC Twente komen
dit seizoen langs in Velsen-Zuid en
hen zal het vuur aan de schenen
worden gelegd door de vrouwen.
Kun jij geen genoeg krijgen van
Telstar? Steun dan de Witte Leeuwinnen tijdens hun terugkeer in de
Eredivisie!
Seizoenkaarten
Om iedere wedstrijd de Witte Leeuwinnen naar de overwinning te
brullen, kun je vanaf nu een seizoen-

kaart aanschaffen voor de Telstar
Vrouwen. Voor 50 euro kunnen de
mooiste wedstrijden in de top van
het Nederlandse vrouwenvoetbal van
dichtbij worden beleefd. Onder de 17
jaar en boven de 65 jaar betaal je
slechts 25 euro.
Met een seizoenkaart Telstar
Vrouwen:
- Heb je je eigen vaste plaats bij alle
thuiswedstrijden.
- Zit je op de zachte rode stoelen.
- Krijg je toegang tot alle

wedstrijden van de Witte Leeuwinnen, niet alleen in de Azerion
Vrouwen Eredivisie maar ook eventuele beker- of Eredivisie Cup
wedstrijden.
Losse kaartverkoop
Het is ook mogelijk om kaarten te
kopen voor losse wedstrijden. In de
voorverkoop kosten deze 5 euro per
stuk. Ook hiervoor betaal je onder de
17 jaar en boven de 65 jaar de helft.
Korting voor seizoenkaarthouders
Heb jij al een seizoenkaart voor de
Witte Leeuwen? Dan krijg je maar
liefst 50% korting op de seizoenkaart
voor de vrouwen, hierover heb je
apart bericht ontvangen. Zo niet,
stuur dan even een mailtje naar info@
telstarvrouwen.nl.

Telstar Jeugduitslagen
De uitslagen van de
jeugdwedstrijden van Telstar van
zaterdag 24 september:
Telstar O21 - Excelsior O21: 3-3
(oefenwedstrijd)
Hollandia O18 - Telstar O18: 1-4
Telstar O16 - Almere City O16: 3-1

Programma zaterdag 1 oktober
Hollandia O21 - Telstar O21, aftrap
16.00 uur, locatie Sportpark Juliana te
Hoorn
Telstar O18 - Go Ahead Eagles O18,
aftrap 12.00 uur, locatie Sportpark
Zeewijk (IJVV Stormvogels)

DCG O16 - Telstar O16 aftrap 11.30
uur, locatie Sportpark Ookmeer te
Amsterdam.
Tijdens de rust van Telstar – Jong FC
Utrecht op a.s. vrijdag 30 september
worden de jeugdteams aan iedereen
voorgesteld op het veld.

Vlak na het eindsignaal in Venlo werd
de loting voor de TOTO KNVB Beker
gedaan in de studio van ESPN. Oudspeler van Telstar Hans Kraay haalde
de ballen uit de schaal en hij koppelde
Telstar aan buurtgenoot Koninklijke
HFC. In seizoen 2019/2020 speelde
Telstar ook tegen de Haarlemmers in

de eerste ronde voor de beker. Toen
werd er nipt met 1-2 gewonnen door
een benutte strafschop van Kharchouch in de blessuretijd.
De wedstrijden in de eerste ronde
staan gepland op 18/19/20 oktober.
De definitieve dag en tijd volgt
binnenkort.
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Local Boys gaat door!
IJmuiden - Wat hebben de Local Boys een mooie start gehad. Twee prachtige wedstrijden, een 8-tal fantastische trainingen en als klap op de vuurpijl de overgang van Tibbe Dik van SVIJ naar Telstar. Iets om trots op te
zijn.

Er staan nog meer blokkadeacties gepland. Tekst bewerkt door redactie.
Foto: Michel van Bergen

Kappen met kolen - bezorgde
burgers blokkeren Tata Steel
Velsen-Noord – Na eerdere acties in
de Amsterdamse haven voerde een
groep bezorgde burgers onder het
motto ‘Kappen met kolen’ vandaag
een blokkadeactie uit bij Tata Steel
IJmuiden, grootverbruiker van kolen.
De burgers maken zich grote zorgen
over de gevolgen van klimaatverandering en eisen dat de overheid een
eind maakt aan het gebruik van
kolen.
,,Onbegrijpelijk dat Tata Steel
gewoon door mag blijven draaien
alsof het business as usual is. De
opwarming van onze planeet loopt
nu al de spuigaten uit en is ronduit
catastrofaal. En Tata mag lekker doorgaan met het verstoken van 4,1
miljoen kilo kolen per jaar!”, aldus
een woordvoerder.
Van alle maatregelen om onze

CO2-uitstoot te verminderen, is
stoppen met steenkool de snelste en
makkelijkste manier, volgens deze
burgers. Zij eisen van de Nederlandse
overheid dat zo snel mogelijk wordt
gestopt met het winnen, transporteren en verstoken van kolen en/of
het faciliteren daarvan. Deze actie is
de vierde in een reeks estafetteblokkades die zich richten op grootverbruikers van kolen en plekken waar
kolen worden gedistribueerd, zoals
de havens van Amsterdam en
Rotterdam, de Eemshaven en Tata
Steel in IJmuiden. Deze burgers gaan
door met hun blokkadeacties totdat
de Nederlandse overheid het gebruik
van steenkool volledig uitfaseert.
Volgens de woordvoerder vinden er
binnenkort weer nieuwe blokkadeacties plaats, de volgende actie staat
gepland voor 15 oktober.

De Local Boys hadden een flitsende en succesvolle start. Foto: aangeleverd

Op basis van de ervaringen in de
pilotfase kan de conclusie getrokken
worden dat Local Boys Velsen een
mooie aanvulling is voor talentvolle

voetballers om zich te ontwikkelen
naast de trainingen en wedstrijden
bij hun eigen club. De wijze waarop
er op en naast het veld met elkaar

Regio - Vier samenwerkende culturele centra uit de IJmond organiseren
op 9 november in en om het Kennemer Theater een cultuurconferentie
voor het basisonderwijs. Bevlogen vakdocenten in beeldend, dans,
drama, erfgoed, maakonderwijs en muziek presenteren beproefde en
vernieuwende methodes in inspirerende workshops voor groepsleerkrachten. Inschrijven kan tot 2 november.

Inspiratie basisscholen voor cultuur in de klas. Foto: Ken Phelan

DJ Dylan Schiphorst.
Foto: aangeleverd

Expositie Willem Kramer
Vereniging Santpoorts Belang
Santpoort - Voor de allereerste keer zijn er bij Vereniging Santpoorts
Belang rijmprenten en collages van Mercator Press te bezichtigen. Dit is
de private press van Willem Kramer. Het is een eenmansdrukkerij waar
uitgaven met de hand worden gezet uit loden en houten letters. Deze
worden in kleine oplages op een proefpers gedrukt.
Mercator is Latijn voor Kramer. De
eigenaar van de pers is (op een paar
jaar na) van 1968 tot 2001 leraar
Oude Talen en Engels geweest op het
Gymnasium Felisenum in Velsen. Op
de tentoonstelling zijn rijmprenten
en collages te zien, die de drukker in
de loop der jaren heeft geproduceerd. Op www.mercatorpress.org is

meer informatie te vinden. In de hal
worden tevens sieraden en een
wandobject van zijn echtgenoot
Carolien tentoongesteld. Bezichtigingstijden: van 2 oktober tot 6
november elke dinsdagmiddag
13:30-16:00 uur en op afspraak tel.
06-21597751. Adres: Blekersveld 50,
2082 GK te Santpoort-Zuid.

Nieuwe lichting
Dit seizoen naast de Local Boys
selectie van vorig seizoen ook een
nieuwe lichting voor spelers onder
16 jaar. Dit is een eerste stap om de
Local Boys in meerdere leeftijdscategorieën actief te laten zijn. Om al
deze plannen uit te voeren hebben is
hulp nodig in de uitvoering maar ook
op het vlak van sponsoring. Bent u of
uw bedrijf geïnteresseerd om ons te
helpen stuur u dan een mail naar
localboysvelsen@outlook.com of kijk
op onze social media naar de mogelijkheden. Op zondag 9 oktober
wordt gestart met een open selectietraining om andere talentvolle voetballers de mogelijkheid geven om
een keer mee te trainen. In principe
mag iedereen in de leeftijd van 14
t/m 19 jaar zich aanmelden. Voorwaarde is wel dat je uit de regio komt
en in een selectieelftal speelt,
opgeven kan via https://forms.office.
com/r/Wc8Dk43KwF of kijk hiervoor
ook op Instagram en Facebook.

Culturele centra inspireren
basisscholen voor cultuur in de klas

DJ Dylan voor feestjes en partijen
Regio - DJ Dylan heeft een lichte
vorm van autisme maar is een
meester in het opluisteren van
feestjes en partijen in verzorgingshuizen en woonlocaties. Hij heeft een
enorme passie voor muziek en een
professionele installatie. Vooral in de
regio IJmond zoekt hij nog feesten
en reken maar dat het dan een
feestje wordt!
Wat hij nodig heeft is een wifi
netwerk en een tafel. Graag anderhalve meter afstand tussen spullen
en bezoekers en de DJ tafel. Hij draait
via Spotify Premium muziek uit de
jaren ’60 tot nu. Voor info: schiphorstdylan@gmail.com of 06-29543161,
kijk ook op Facebook en Instagram

wordt omgaan heeft de stoutste
verwachtingen overtroffen. De
conclusie trekken om door te gaan
met de Local Boys Velsen was
daarom niet moeilijk.

Met de Cultuurconferentie willen de
samenwerkende organisaties laten

zien dat cultuur in de klas niet alleen
leuk, maar ook nuttig is. Spelender-

wijs leren de kinderen samenwerken,
kritisch denken, ontdekken en
maken. Allemaal goed voor het creatief vermogen én het zelfvertrouwen.
Met workshops willen de vakdocenten inspireren en praktische tips
overbrengen die voor de leerkrachten en onderwijsondersteuners
direct toepasbaar zijn in de klas. Het
aanbod is gevarieerd. Van ‘hoe bouw
ik een beeldende les op?’, ‘filosoferen
met kinderen’ en ‘gamification’ tot
natuurlijk dans, drama en veel workshops over muziek in de klas.
De conferentie, georganiseerd door
het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk, KunstForm Velsen en Toonbeeld Geesterhage is met name gericht op basisscholen uit de gemeenten Akersloot,
Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen. Aanmelden kan
via de website www.abccultuur.nl.
Overige geïnteresseerden zijn zeker
ook welkom. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met info@
abccultuur.nl.

Inloophuis Kennemerland:
Oktober is borstkankermaand
Regio - Wist je dat je tijdens het behandeltraject van borstkanker veel
spierkracht verliest? Dit kan komen doordat je tijdens de chemotherapie
in gewicht afneemt. Daarnaast worden veel mensen tijdens het behandeltraject inactief, ook dit is funest voor de spiermassa. Spiermassa
opbouwen is lastiger dan spiermassa behouden, daarom is het zo
belangrijk om juist ook tijdens het behandeltraject te blijven sporten om
dit te onderhouden.
Bij RCVRY POWER wordt in circuitvorm krachttraining gedaan. Tijdens
de training wordt rekening
gehouden met het behandeltraject,
zeker bij de oefeningen voor het
bovenlichaam. Je traint met lichte
materialen zoals dumbells en banden

en eigen lichaamsgewicht.
Docente Carla den Braber biedt een
kracht- en circuit training aan voor
vrouwen met borstkanker bij Inloophuis Kennemerland (Centrum voor
Leven met en na kanker) in Santpoort Noord. Er kunnen maximaal 6

vrouwen meedoen. De trainingen
zijn op vrijdag 7, 14, 21 en 28 oktober
van 10.30 - 11.30 uur op de Wulverderlaan 51 in Santpoort Noord.Ben je
nieuwsgierig of wil je meer informatie? App op dinsdag, woensdag of
vrijdag dan naar Barbara van der
Weiden, 06-18745795 (coördinator
locatie Santpoort Noord en Heemskerk). Mailen kan ook! Doe dat naar:
info@inloophuiskennemerland.nl.
Kosten: het is op donatiebasis, je
geeft wat je kwijt kan/wilt. Volg ons
op Facebook of kijk op onze website:
www.inloophuiskennemerland.nl.
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Hidde in het tricot dat hij afgelopen zaterdag als Nationaal kampioen paracycling mocht aantrekken. Foto: Henk de Reus

Hidde Buur (19) Nederlands kampioen paracycling
Akersloot - Bij de bevalling kreeg Hidde Buur zuurstoftekort. Het leidde tot een cerebrale pareze (CP) een
houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen. Hierdoor functioneren Hiddes rechterhand en zijn rechterbeen niet goed. Dit weerhoudt Hidde er niet van om alles uit het
leven te halen. Afgelopen zaterdag werd hij Nederlands kampioen paracycling.

Actiefoto tijdens de Para Panne Dagen in België (2021). Foto: aangeleverd

heeft hem alleen maar weerbaarder
en wilskrachtiger gemaakt. Tijdens
zijn vmbo-opleiding kreeg hij aangepast onderwijs.’’

Hidde kort na het behalen van de nationale titel. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus
In de ouderlijke woning aan de
Hoocamp toont Hidde trots de
nieuwe racefiets die hij zojuist heeft
opgehaald. De fiets met een carbonframe weegt 7,8 kilo. Hij is er superblij mee want hoe beter de kwaliteit
van de fiets is, hoe groter de kans dat
de prestaties toenemen. Vanwege
zijn handicap zijn er twee aanpassingen aan zijn tweewieler aangebracht. Het schakelen gaat elektrisch
en het remsysteem is ’n twee-in-één
systeem dat hij met zijn linkerhand
kan bedienen.

Paracycling
Hidde heeft in zijn vroegere jeugd
zeer verdienstelijk gevoetbald.
Ondanks zijn beperking kwam hij
goed uit de voeten. Hij haalde bijna
de Nationale selectie in de CP-categorie. Op een gegeven moment
stapte hij over naar het mountainbiken. Hidde: ,,Drie jaar geleden adviseerde een instructeur mij om eens
mee te doen aan een open training
paracycling. Dit is een tak in de
wielersport voor mensen met een
lichamelijke handicap. Het beviel mij
zo goed dat ik besloot om mij hier
verder in te ontwikkelen.’’ Dat laatste
is Hidde aardig gelukt. In 2020 werd

hij gekozen tot sportman van het jaar
in de gemeente Castricum.
Zijn talent bleef ook de bondscoach
niet onopgemerkt. Sinds twee jaar
verblijft hij in Papendal. Hier komen
topsport en leren samen. Op deze
locatie probeert Hidde het beste uit
zichzelf te halen. Hij volgt er de opleiding Marketing en Communicatie op
de Young Talent Academy die aan
Papendal verbonden is.
Hiddes vader (Peter) zegt dat Hidde
op school niet echt grote problemen
heeft gekend. ,,Op de basisschool
werd hij wel eens gepest, maar dit

hoge ogen gooien. Aan zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zal
het zeker niet liggen en we gaan
zeker nog van hem horen.

Motivatie
Hidde vertelt waar hij zijn motivatie
vandaan haalt. ,,Het feit dat ik op de
basisschool werd gepest is voor mij
een extra stimulans geweest om
anderen te laten zien waartoe ik met
mijn beperking in staat ben. De
ontwikkeling die ik door mijn training doormaak stimuleert mij nog
eens extra om mezelf te bewijzen. En,
zeker ook belangrijk voor mij, m’n
ouders staan voor 100 procent achter
mij.’’
Ambitie
Het ontbreekt Hidde niet aan ambities. Hij traint gemiddeld achttien uur
per week ,,Ik streef er naar om in
2024 in deze discipline (Para-)Olympisch kampioen worden. De spelen
worden dat jaar in Parijs gehouden.’’
Hidde kon tegen die tijd wel eens

2020: Hidde, gekozen tot sportman
van het jaar met een beperking in de
gemeente Castricum.
Foto: aangeleverd
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Trend:
meubels van de
kringloopwinkel
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Trend: meubels van de
kringloopwinkel

IJmuiden

Kringloopwinkels doen het steeds beter en ook het aantal kringloopwinkels in ons
land stijgt. Lange tijd hadden veel mensen een zeker gevoel van schaamte over zich
om te pronken met het afgedankte meubilair van anderen.

Onze winkel is gesloten maar

Steeds nadrukkelijker beseffen mensen echter
dat de circulaire economie een noodzaak wordt
om de aarde van de ondergang te redden. Een
duidelijk signaal dat de kringloopindustrie
goed op gang komt, is dat de kringloopwinkels
nauwelijks te lijden hebben gehad van de
coronacrisis. Weliswaar werd een lichte omzetdaling genoteerd, maar die is nagenoeg te
verwaarlozen.

nieuw. Je kunt er op die manier eenvoudig voor
zorgen dat je meubels bijvoorbeeld weer goed
aansluiten bij de nieuwe vloer die je onlangs
liet leggen.

OP AFSTAND STAAN
WE VOOR JE KLAAR

Meubels zelf een make-over geven
Is een meubelstuk kapot en niet meer te renoveren? Dan is het natuurlijk logisch dat je op
zoek gaat naar een nieuw meubel. Maar als het
nog te repareren is of wanneer je simpelweg
bent uitgekeken op de kleur, zijn er ook andere
opties. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om
hun meubels zelf een make-over te geven. Met
een nieuwe verflaag is een oud kastje weer als

Dalende koopkracht
Niet alleen het maken van milieubewuste
keuzes ligt ten grondslag aan de stijgende
omzetten van de kringloopwinkels. Ook de
dalende koopkracht speelt hierin een rol.
Mensen kunnen zich steeds minder vaak luxe
goederen veroorloven, terwijl de prijzen van
tweedehands goederen in kringloopwinkels
vrijwel niet aan inflatie onderhevig zijn. Het
gevolg is dat sommige ketens van kringloopwinkels hun omzet in de afgelopen drie jaar
met ongeveer tien procent per jaar zagen
stijgen.

Uniek
Hoewel de keuze op het gebied van meubels
en andere zaken voor je interieur doorgaans in
de reguliere speciaalzaken tamelijk groot is, zie
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Keramische tegels zijn slijtvast en krasbestendig,
waardoor tegels lang meegaan en daardoor duurzaam
zijn. Keramische tegels zijn ook brandwerend en
hittebestendig.
Keramischeverwacht
tegels thuisbatterij
stoten geente VOCTwee
op de drie Nederlanders
kopen
emissies
uit, dus geen uitstoot van schadelijke stoffen.
Ruim twee derde van Nederland verwacht in de toekomst een thuisbatterij aan te schaffen. Bijna een vijfde wil dit binnen nu en vijf jaar doen. Belangrijke voorwaarde is dat zo’n accu
wel binnen vijf jaar is zijn
terug te verdienen.
Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf
onder 2000 Nederlanders,
in samenwerking
met onafhankelijk veldwerkbureau Panel
Tegels
hygiënisch
en Zonneplan
makkelijk
te
onderhouden
en
Inzicht. Vooralsnog zien vooral Nederlanders met zonnepanelen meerwaarde in de thuisaccu.
schoon te maken. Door het gesloten oppervlakte van
Zolang de zogeheten salderingsregeling nog van kracht is, geniet de thuisbatterij nog maar weinig
was het afgelopen jaar gemiddeld 14,15 cent. Met een batterij van 5 kWh kun je daar dagelijks
de tegels is er bijna geen kans nachts
op
schimmels en bacteriën.
populariteit in Nederland. Deze regeling wordt naar verwachting de komende jaren afgebouwd. Met
dus gemiddeld 1,42 euro mee verdienen, door tijdens de goedkope uren te laden en tijdens de dure
een thuisbatterij sla je overdag je zonnestroom op, zodat je er ‘s avonds van kunt koken en wassen.
Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt dat één op de drie ondervraagden met zonnepanelen
verwacht binnen vijf jaar ook een thuisaccu te bezitten. Voor Nederlanders zonder zonnepanelen is
dit slechts 9 procent. Bovendien is 42 procent van de ondervraagden zonder panelen überhaupt niet
van plan in de toekomst een thuisaccu te kopen. Van de zonnepanelenbezitters verwacht liefst 85
procent op den duur een thuisaccu aan te schaffen.

uren juist terug te leveren. Op jaarbasis levert je dat ruim 500 euro op’’, aldus Breukelman.

Prijsstijgingen

Vooralsnog te duur
Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, valt de gewenste terugverdientijd van hooguit vijf jaar er nog niet
mee te realiseren. Thuisaccu’s kosten momenteel tussen de 600 en 1000 euro per kWh (dus 3000 tot
5000 euro voor een accu van 5 kWh). Om tot een terugverdientijd van vijf jaar te komen mag deze
batterij dus hooguit 2500 euro kosten. “Of verschillen tussen goedkope en dure uren op een dag
moeten nog groter worden. Die kans is erg groot naarmate er steeds meer hernieuwbare energiebronnen bijkomen’’, sluit Breukelman af.

Vanwege steeds verder stijgende prijzen van tegels
moeten we onze prijzen per 1 november verhogen.
Maar t/m 31 oktober zijn onze huidige prijzen
en aanbiedingen nog geldig:

Terugverdientijd van vijf jaar
Wanneer straks de interesse in thuisaccu’s zal toenemen, komt op dat moment ook de terugverdientijd om de hoek kijken. Je deelt dan de aanschafprijs van de accu door de energiekosten die je er
op jaarbasis mee bespaart. Uit het onderzoek van
Zonneplan blijkt dat ongeveer één op de drie
Nederlanders een terugverdientijd van maximaal
vijf jaar acceptabel vindt. 28 procent overweegt
de thuisaccu ook als dit oploopt tot hooguit tien
jaar. Bijna een derde van de ondervraagden geeft
aan dit nog niet te weten.

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Imola Azuma en Azuma Up 60x60: €39,95 per m2
Imola X-Rock 60x60: €39,95 per m2
Imola Origini 60x60, betonlook: €39,95 per m2 La
Faenza Cottofaenza 60x60: €39,95 per m2 Imola
Kuni 20x120, houtlooktegel €44,95 per m2
Keramische tegels zijn slijtvast en krasbestendig,
0 waardoor tegels lang meegaan en daardoor duurzaam
aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl
l zijn.Meer
Keramische tegels zijn ook brandwerend en
hittebestendig. Keramische tegels stoten geen VOCemissies uit, dus geen uitstoot van schadelijke stoffen.
TEGELS te
& BOUWSTOFFEN
Tegels
zijn hygiënisch en makkelijk
onderhouden en
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904
schoon te maken. Door het gesloten oppervlakte van
IMOLA AZUMA UP: RUSTIGE BETONLOOK
Keramische
tegels
de tegels is er bijna geen kans op Voordelen
schimmels
en bacteriën.

0
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Thuisaccu zonder zonnepanelen
Volgens Frank Breukelman van Zonneplan is een
thuisaccu niet alleen weggelegd voor Nederlanders met zonnepanelen. Ook Nederlanders met
een zogeheten dynamisch energiecontract, met
stroomprijzen die per uur verschillen, kunnen
ervan profiteren. Hij legt het uit aan de hand van
een voorbeeld met een thuisbatterij met een
opslagcapaciteit van 5 kilowattuur (kWh) en een
vermogen van 5 kilowatt (kW). ,,Zo’n batterij kun
je in een uur volledig op- of ontladen. Het
verschil tussen het duurste uur ‘s ochtends en ‘s
avonds en het goedkoopste uur ‘s middags en ‘s

Voordelen Keramische tegels

BEENHAKKER

Keramische tegels zijn slijtvast en krasbestendig,
waardoor tegels lang meegaan en daardoor duurzaam
zijn. Keramische tegels zijn ook brandwerend en
hittebestendig. Keramische tegels stoten geen VOCemissies uit, dus geen uitstoot van schadelijke stoffen.
Tegels zijn hygiënisch en makkelijk te onderhouden en
schoon te maken. Door het gesloten oppervlakte van
de tegels is er bijna geen kans op schimmels en bacteriën.

Prijsstijgingen

Vanwege steeds verder stijgende prijzen van tegels
moeten we onze prijzen per 1 november verhogen.
Maar t/m 31 oktober zijn onze huidige prijzen
Prijsstijgingen
en aanbiedingen nog geldig:

De Imola Azuma Up is een tegelserie met betonlook vloertegels
met een minimalistisch design. De Imola Azuma Up vloertegels
zijn minimaal genuanceerd, wat zorgt voor een rustige
uitstraling. De Azuma Up is beschikbaar in vijf warme kleuren:
van wit tot taupe. De Imola Azuma Up in leverbaar in vijf
formaten, namelijk 30x60, 60x60, 90x90, 60x120 en 120x120.
De Azuma Up vloertegels zijn van door-en-door kwaliteit,
waardoor de vloertegels voor vele ruimtes geschikt zijn, zoals
woonkamer, badkamer, toilet en keuken. De Azuma Up is
gecertificeerd en kan met een kleine voeg gelegd worden.

Vanwege steeds verder stijgende prijzen van tegels
moeten we onze prijzen per 1 november verhogen.
Maar t/m 31
oktober zijn onze
huidige
prijzen
60x60:
€39,95
per
m2
en aanbiedingen nog geldig:

Imola Azuma en Azuma Up
Imola X-Rock 60x60: €39,95 per m2
Imola Azuma
en Azuma per
Up 60x60:
€39,95
per m2
Imola Origini 60x60, betonlook:
€39,95
m2
La
Imola X-Rock 60x60: €39,95 per m2
Faenza Cottofaenza 60x60: €39,95
perbetonlook:
m2 Imola
Imola Origini 60x60,
€39,95 per m2 La
Faenza
Cottofaenza 60x60:
€39,95
per m2 Imola
Kuni 20x120, houtlooktegel
€44,95
per
m2
Kuni 20x120, houtlooktegel €44,95 per m2

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
Meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl
info@beenhakkertegels.nl
- www.beenhakkertegels.nl
Meer aanbiedingen
op www.beenhakkertegels.nl
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Gespot op WONEN.NL
Hoge energierekening?
Dat kan anders

Trend: verwarmen met airco

Ga hybride verwarmen; duurzaam en energiezuinig. Hybride verwarmen is het samenspel tussen de bestaande CV-ketel en warmtepomp om zo je woning duurzaam en met
veel minder aardgas te verwarmen. De ATAG
Energion M hybride warmtepomp behoort
tot één van de zuinigste hybride warmtepompen, die nu beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk
doorwerken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel
in. De warmtepomp neemt het al snel weer over wanneer de temperatuur gestegen is tot
-/-6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Hoera! De Quooker Fusion kranen
bestaan 10 jaar!
Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op
het aanrecht en een reservoir in het keukenkastje
eronder. Met een Quooker-kraan in je keuken tap
je direct 100°C kokend, warm en koud water op
ieder gewenst moment. Voeg een CUBE toe voor
direct bruisend én gekoeld water. Binnen de
collectie is er keuze uit meerdere soorten kranen,
waaronder de Fusion. De Quooker Fusion is
beschikbaar in een ronde en een recht uitloop. Er
zijn maar liefst 5 finishes waaruit je kunt kiezen:
chroom, roestvrijstaal, zwart, goud en messing
patina. Doe de volledige bespaarcheck op www.
quooker.nl/besparen.

Geberit AquaClean Tuma past in jouw
eerste droombadkamer en bij jouw budget
Ben jij je eerste droombadkamer aan het plannen? Dan
hebben wij de perfecte douchewc voor jou. Een
douchewc in je badkamer voelt als luxe, maar kost
minder dan dat je denkt. De AquaClean Tuma
douchewc reinigt je billen met een warme
douchestraal, is ongelooflijk verfrissend en het installeren is in een mum van tijd gedaan. De Tuma is leverbaar als douchewc-zitting voor je bestaande wc of als
compleet toilet in een Classic of Comfort variant. Zo
past ons instapmodel douchewc perfect in jouw eerste
droombadkamer. Heb je een eigen plek – check. Een
eigen badkamer – check. En een eigen douchewc –
waarom niet? Verwen jezelf met het comfort van een
douchewc, want het instapmodel, de Geberit AquaClean Tuma, is betaalbaarder dan je denkt.

Een klein stukje design voor veel comfort
Altijd een handdoek bij de hand, om je lekker
warm in te wikkelen na je douche. Of je favoriete spullen, mooi in beeld en handig dichtbij.
De radiatoraccessoires van Vasco zijn een meerwaarde, zowel in je badkamer en keuken als
leefruimte. Het verfijnde tablet Multi+ is een
van de nieuwe aanwinsten in het populaire
assortiment van handdoekbeugels, knoppen
en rekjes. Als designspecialist noteert Vasco
vandaag een stijgende vraag naar accessoires
- helemaal in lijn met het strakke radiatordesign
of als speels accent in een contrasterende kleur.

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met
ongekend gebruiksgemak in een verbluffend compact
en modern design. Door gebruik te maken van een
touch-screen is de bediening intuïtief, eenvoudig en
simpel. De compacte afmetingen en het moderne
design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos
in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte
uitvoering. Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Vanwege de almaar hoger wordende
energierekening willen steeds meer
mensen verwarmen
zonder gas. Een warmtepomp is een
goed alternatief, maar daar moet je
vaak lang op wachten. De slimme
Climate airconditioners van Nefit Bosch
kunnen zowel koelen, als verwarmen.
En ze zijn leverbaar uit voorraad. Met
de multi-split variant kun je ook meerdere kamers tegelijk verwarmen. Ze
zijn energie-efficiënt met energielabel
A++ of A+++ en gebruiken een milieubewust koudemiddel. De Climate-serie
van Nefit Bosch heeft zich bewezen in de warmste streken van de wereld. De scherpe prijs en
de vele extra’s, zoals bediening via je smartphone, maken deze hoogwaardige airco’s gewild.
https://www.nefit-bosch.nl/producten/airconditioning

Geef je woning een trendy uitstraling
dankzij een aluminium gevelbekleding
Hou je van een moderne bouwstijl en wil je
je woning extra cachet geven? Dan is een
aluminium gevelbekleding iets voor jou! De
Deco Wall kan je perfect combineren met
gevelbepleistering of bakstenen. Zo geef je
je woning de unieke look die je voor ogen
hebt. Met 4 verticale profielen, smal, breed,
diep of open en 1 horizontaal profiel, bepaal
je zelf het lijnenspel van je woning. De
onzichtbare bevestiging en rechte lijnen
geven je woning meteen een strakke
uitstraling. Je kan de Deco Wall ook vóór
jouw raam laten doorlopen: zo breng je
daglicht naar binnen, maar geniet je toch
van de nodige privacy. Zin gekregen om
creatief uit de hoek te komen? Ontdek de Deco Wall bij een dealer in je buurt: https://www.
aliplast.com/dealers

Blend
De blend is er voor iedereen
die graag afwijkt van de norm
en het avontuur opzoekt. De
wastafelkast zorgt voor de
speelse “Touch” in de
badkamer. Gecompleteerd
met een dun Solid Surface
blad, opbouwkommen of het
strakke keramische wastafelblad geeft het gehele plaatje
een volwassen uitstraling. Lees
verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken van de
COREtec® XL-END-collectie, creëer je een
ultiem en exclusief ruimtegevoel in je
woning. Ideaal als je op zoek bent naar een
vloer die tot zijn recht komt in een grote
ruimte of als je een kleinere ruimte optisch
groter wil laten lijken. De realistische uitstraling van de planken tilt de ‘look & feel’ van je
vloer naar een hoger niveau. Dankzij de
embossing is deze elegante en luxueuze
vloer namelijk bijna niet te onderscheiden
van een echte houten vloer. Meer informatie op www.coretecfloors.com.

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!
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Vijf belastingtips om te helpen
bij het verduurzamen van je huis
Met de hoge energieprijzen zetten steeds meer mensen de stap om hun huis te
verduurzamen. De kosten voor het verduurzamen of verbouwen zijn niet aftrekbaar,
de financieringskosten voor een lening en de rente vaak wél. Om iedereen die zijn huis
wil verduurzamen te helpen, deelt de Belastingdienst vijf tips om rekening mee te
houden.

De kosten die je maakt voor het verduurzamen
of verbouwen van een koopwoning zijn niet
aftrekbaar in de belastingaangifte. Maar veel
mensen vragen voor het verduurzamen of
verbouwen van hun woning een hypotheek of
lening aan. In het tweede kwartaal van 2022
werden 28.000 hypotheekaanvragen ingediend
voor het verbouwen of verduurzamen van de
eigen woning, blijkt uit cijfers van Hypotheken
Data Netwerk. De kosten die je maakt wanneer
je geld leent voor het verduurzamen of
verbouwen, zijn meestal aftrekbaar in je
aangifte inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de financieringskosten en de rente
die je over de lening betaalt. Om je te helpen
bepalen welke kosten aftrekbaar zijn, geeft de
Belastingdienst tips.
1. Controleer welke financieringskosten
je mag aftrekken
Sluit je een lening af voor het verduurzamen of
verbouwen van de eigen woning? Dan mag je
de financieringskosten meestal aftrekken in je
aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt als er
sprake is van een verbouwingslening of verbouwingsdepot. Financieringskosten zijn de afsluitkosten, bemiddelingskosten en notariskosten
voor het afsluiten van de lening. De financieringskosten van de verbouwingslening of het
verbouwingsdepot mag je in één keer

aftrekken. Ook goed om te weten: als je het
verbouwen of onderhouden van de woning
betaalt met eigen geld, dan zijn er geen financieringskosten en kun je niets aftrekken bij de
belastingaangifte.
2. Check of de rente over de lening
aftrekbaar is
Je kunt het verduurzamen van je huis ook
financieren via je hypotheek. Bijvoorbeeld door
de hypotheek te verhogen. Over deze extra
lening mag je de hypotheekrente aftrekken.
Een voorwaarde is dat je ook deze extra lening
binnen maximaal dertig jaar volledig aflost én
dat je jaarlijks een bepaald bedrag afbetaalt.
Een andere voorwaarde is dat het bedrag alleen
gebruikt wordt voor de eigen woning. Je mag
het dus niet gebruiken voor een tweede huis of
vakantiewoning. Ook kun je de hypotheek
oversluiten wanneer je je huis verduurzaamt of
verbouwt. Hier komen oversluitkosten en vaak
boeterente bij kijken. Beide zijn meestal
aftrekbaar.
3. Check voor welke werkzaamheden en
materialen je de rente over de lening
mag aftrekken
Voor sommige energiebesparende zaken mag
je de rente over de lening aftrekken, zoals het
plaatsen van zonnepanelen of een warmte-

pomp. De kosten voor het verduurzamen zelf
mag je niet aftrekken.
4. Bewaar alle bonnen en rekeningen
Om de financieringskosten en rente te kunnen
aftrekken, moet je kunnen aantonen dat de
lening of het depot gebruikt is voor het
verduurzamen van de woning. Bewaar daarom
alle rekeningen en bonnen van de verbouwing.
5. Zonnepanelen op het dak?
Vraag de BTW terug bij de Belastingdienst
Heb je voor de eerste keer zonnepanelen
aangeschaft en geplaatst? De BTW kun je via
het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’
terugvragen bij de Belastingdienst. Daarbij
gelden de volgende voorwaarden:
• Je naam staat op de factuur van de
zonnepanelen
• Je naam staat op het energiecontract én op

de factuur van het energiebedrijf
• Je vraagt de btw binnen 6 maanden na het
jaar waarin u investeert in zonnepanelen
terug
Op de website van de Belastingdienst vind je
meer informatie en het benodigde formulier
om de BTW over zonnepanelen terug te vragen.
Ook wanneer je geen lening afsluit bij het
verduurzamen van je huis kan de overheid je
misschien tegemoetkomen. Sinds 1 januari
2022 kun je onder voorwaarden dertig procent
subsidie krijgen als je je koophuis isoleert. Met
deze investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing (ISDE) kun je een vergoeding
aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals
spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, dubbelglas,
HR-glas en triple glas. De subsidie geldt alleen
bij twee of meer maatregelen. Kijk op
www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

 
        
      
    




        
“Wij hebben het juiste recept voor uw huis”

      
  

 

  

Verbouwing…?
Leg alle afspraken goed vast!

de aannemers het dus bijzonder druk hebben.
De kans is dan groot dat opdrachtgevers dan
uitwijken naar een beunhaas die slecht werk
aflevert.

Je huis laten verbouwen is geen dagelijkse routine. Steeds vaker ontstaan problemen
in de communicatie tussen aannemers en opdrachtgevers. Vaak komt dit doordat niet
voldoende duidelijk is vastgelegd wat er precies moet gebeuren en op welke manier.
Ons advies: laat je deskundig informeren voordat je naar een aannemer stapt en leg
vervolgens alle afspraken met die aannemer schriftelijk vast.

Juridisch dienstverlener ARAG liet onlangs
onderzoeken in hoeverre huiseigenaren
tevreden zijn over de prestaties en communicatie van hun aannemer. Het gaat om mensen
in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar. De cijfers zijn
best schokkend te noemen, want maar liefst 63
procent van de ondervraagden bleek tijdens of
na de verbouwing een geschil met de
aannemer te hebben gehad. Overigens is het
geen groot nieuws, want uit een eerdere publicatie van juridisch dienstverlener DAS blijkt iets
soortgelijks. Die organisatie liet eerder dit jaar al
weten dat het aantal juridische conflicten met
aannemers in 2021 ongeveer verdubbeld was
ten opzichte van 2020.

voldoen. Tel daar nog eens het stijgende aantal
opdrachten voor verbouwingen bij op. Je hoeft
geen wonderkind te zijn om te beredeneren dat

Waar gaat het mis?
Een deel van de stijgende cijfers valt eenvoudig
te verklaren doordat er wellicht meer verbouwingen worden uitgevoerd. Het is tegenwoordig erg lastig om een huis te kopen, dus
kiezen vermoedelijk meer mensen ervoor om
de bestaande woning te laten verbouwen. Waar
meer gewerkt wordt, kan ook meer fout gaan.
Maar er is nog een andere verklaring denkbaar.
Juist in deze tijd van krapte op de woningmarkt
doen aannemers goede zaken. Overal worden
nieuwbouwprojecten gerealiseerd om aan de
stijgende vraag naar woonruimte te kunnen

Schriftelijke overeenkomst
Wanneer je als opdrachtgever alleen mondelinge afspraken met een aannemer maakt, heb
je achteraf juridisch weinig houvast. Het beste
kun je alle gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Zorg ervoor dat je alle documenten
zorgvuldig bewaart tot het project geheel naar
tevredenheid is afgerond. Denk ook aan het
maken van foto’s. Start met een zogenoemde
nulmeting, waarbij je de situatie vastlegt zoals
die is op het moment dat je de aannemer voor
het eerst consulteert. Vervolgens maak je gedu-

rende de uitvoering van het project ook regelmatig gedetailleerde foto’s. Zo kun je achteraf
eenvoudig aantonen of bepaalde schade
tijdens het uitvoeren van de verbouwing is
ontstaan.
Deelbetaling
Wanneer je bent overeengekomen dat de betaling in delen geschiedt, laat dan ook direct vastleggen dat je het laatste deel pas betaalt
wanneer alles naar tevredenheid is afgerond. In
de regel zal een betrouwbare kwaliteitsaannemer hier geen moeite mee hebben. Het
bedrijf heeft immers een reputatie opgebouwd
en wil zijn goede naam niet schaden. Zo’n
bedrijf zal er dus veel aan gelegen zijn om
eventuele problemen netjes op te lossen.
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Dit zijn de interieurkleuren voor de komende winter
Elk jaar signaleren we bepaalde trends
op het gebied van interieurstyling.
Daarnaast komen veel stijlen in
bepaalde delen van het jaar weer
terug. Sta je op het punt je interieur te
veranderen? Check dan eerst deze
trends en doe alvast wat inspiratie op!

Scandinavisch
In Scandinavië is het in de winterperiode erg
donker. Gedurende een periode van drie
maanden komt de zon in een deel van Scandinavië zelfs niet eens boven de horizon uit. Met
zoveel duisternis om je heen, wil je het in huis
natuurlijk lekker licht houden. Vandaar dat de
Scandinavische woonstijl zich kenmerkt door
het lichte en luchtige karakter. Het is een tijdloze woonstijl met veel referentie aan de
natuur. Eenvoudig houten meubilair met een
minimalistisch ontwerp combineer je met
zachte en frisse tinten voor je vloer, wanden en
plafond.

Roodbruin
Voor de slaapkamer denk je misschien eerder
aan een blauwtint of minimalistisch grijs. Maar

Kumaro,
kozijnen
voor
Kumaro,
hetkozijnen
leven voor

maro,
het leven
ijnen voor
leven

in de winterperiode hebben we behoefte aan
warmte en wat is er fijner dan een mooie roodbruine tint op de muur? Combineer dat bijvoorbeeld met een grijs bed (of een bed met grijs
beddengoed) en je krijgt direct een slaapkamer
met een heel luxe uitstraling. Waak er wel voor
dat je dan niet te veel andere kleurelementen in
de ruimte verwerkt. Met puur alleen deze
combinatie van roodbruin en grijs kun je een
evenwichtig geheel creëren.

Probeer ons uit en maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

•prominente Funda plaatsing

Marine
Een leuke trend is marine, een woonstijl die zich
(uiteraard) vooral laat kenmerken door de
kleuren blauw en wit, eventueel aangevuld met
turkoois. Blauw geeft rust in huis en ook in je
hoofd. Het effect wordt nog eens versterkt als je
verweerde houten elementen toepast en hier
en daar wat schelpen als accessoires verwerkt.
En wat te denken van visnetten, die je als wandof plafonddecoratie kunt gebruiken? Zo kom je
echt helemaal in de sfeer van de zee.

Minder wit
Waren we door de jaren heen steeds meer
gewend aan het witten van onze muren, die
trend lijkt nu toch wel op zijn einde te zijn. De
witte muur legt het af tegen de muur met een
kleurtje en de kozijnen en plafonds stemmen
we hierop af. Dat wil zeggen dat we dus de
kleur van de muur laten doorlopen of terugkeren in het plafond. De kozijnen en deuren
schilderen we vervolgens in dezelfde kleur,

maar we gebruiken daarbij een iets donkerdere
tint.
Planten en bloemen
Voor elk type interieur geldt dat we er weer
steeds meer planten en bloemen in terug laten
komen. Daarmee geven we uiting aan ons
verlangen naar de natuur. Bloemen en planten
in huis geven sfeer en zorgen ook nog eens voor
de afgifte van de zuurstof die we nodig hebben.
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Een plaid komt
altijd van pas

Nergens zo voordelig als bij WADO!
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De afgelopen zomer zijn we behoorlijk verwend met hoge
temperaturen. Toch moeten we inmiddels de voorbereidingen
gaan treffen voor de komende winter. Want als de temperaturen
dalen tot rond het vriespunt, wil je er thuis natuurlijk wel
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plaid op de bank sla je twee vliegen in één klap. Je hebt een
fijne warme deken binnen handbereik en je creëert er ook nog
eens een leuke sfeer mee.
Multifunctioneel
Je kunt eigenlijk met een plaid alle kanten uit. Kies een kleur die
goed past bij die van de bank en drapeer de plaid simpelweg
over de bank. Je kunt er ook voor kiezen om een plaid op te
vouwen en over de rugleuning te hangen. Combineer je een
plaid met kussens op de bank? Zorg er dan voor dat ze qua
kleur bij elkaar passen. Twee tinten van dezelfde kleur is prima,
dan vullen de twee accessoires elkaar mooi aan. Contrasterende
kleuren maken het al snel te druk.

Probeer ons uit en maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

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

WOZ-waarde stijgt naar
hoogste gemiddelde ooit
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is in Nederland gestegen naar 315.000
euro. Dat is de hoogste waarde ooit. In een jaar tijd gingen de waarden met gemiddeld
8,6 procent omhoog. Naar verwachting zullen de waarden nog verder stijgen, omdat
de verkoopprijzen van woningen in de achterliggende periode opnieuw gestegen zijn.

Gemeenten bepalen de waarde van woningen
(WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de
gemeente uit van het bedrag dat de woning
zou moeten opbrengen op 1 januari van het
vorige jaar. Dat verklaart ook dat de WOZwaarde en de feitelijke marktwaarde niet altijd
overeenstemmen. Een taxateur kijkt onder
andere naar gegevens over de grond en het
gebouw. Hij bezoekt één of een aantal vergelijkbare panden die rond de peildatum zijn
verkocht of die in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van
de overige panden. Op basis van de WOZ-

waarde wordt onder andere vastgesteld
hoeveel gemeentelijke belastingen je als huiseigenaar betaalt.
Hoogste WOZ-waarde in Bloemendaal
In de gemeente Bloemendaal zijn de huizen
gemiddeld het duurst. De WOZ-waarde ligt in
die gemeente gemiddeld op 828.000 euro. Dat
is een behoorlijk contrast met Pekela in
Groningen, waar de gemiddelde WOZ-waarde
167.000 bedraagt. Deze twee gemeenten staan
overigens model voor de situatie per provincie,
want Noord-Holland heeft gemiddeld de
duurste huizen en Groningen de goedkoopste.
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Vergroot nu jouw kansen!

Maar liefst één op de vijf Nederlanders gebruikt de maand oktober om inspiratie op te
doen voor het veranderen van het eigen interieur. De maand oktober is sinds jaar en
dag de woonmaand. In deze maand presenteren veel merken en woonwinkels hun
nieuwe collecties.

Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen de
oktobermaand uit om zich te oriënteren en ook
om nieuwe aankopen te doen. Dit is overigens
ook de groep mensen die het vaakst meubelaankopen doet.
Prijskaartje
We kijken steeds nadrukkelijker naar het prijs-

kaartje van onze nieuwe meubels. Daarbij
houden we ook rekening met de duurzaamheid
van onze aankoop. Opvallend is verder dat
mensen tegenwoordig niet meer zo snel
geneigd zijn een bepaald merk trouw te blijven.
Slechts een kwart van de ondervraagden geeft
aan dat ze de voorkeur geven aan een product
van een merk dat ze al eerder kochten.

Droomhuis gevonden?

Vergroot nu jouw kansen!
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Morandi
is een compleet
woonprogramma in
Eiken hout in de kleur grey
met metalen frames.
Nu extra voordelig met
onze Beste Deals en
uit voorraad leverbaar.
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Salontafel Morandi in Eiken hout:
H39xB72xL134cm van: 599,- nu 499,-

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

TV-meubel Morandi in Eiken hout:
Groot H53xB200xD45cm van: 699,- nu 599,Klein H53xB136xD45cm van: 499,- nu 399,-
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Woonprogramma Morandi in Eiken hout: Boekenkast H195xB72xD40cm links
van 849,- nu 649,-, midden van 899,- nu 699,-, rechts van 799,- nu 599,-,
Eettafel B90xL160cm van 499,- nu 399,-.

,
9
9
8
Dressoir Morandi in Eiken hout H78xB200xD45cm van: 999,- nu 799,-

WOONBOULEV ARD CRUQUIUS

PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS
Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Kĳk op Facebook en Instagram voor meer
wooninspiratie en de nieuwste collecties.

Openingstĳden:

Snel in huis?
Maak gebruik van onze leenbus of aanhanger*.

Ma. t/m Vr.: 9.30 - 17.30 uur - Za.: 9.30 - 17.00 uur
Zo.: 12.00 - 17.00 uur

* Vraag naar de voorwaarden.
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Transparante zonnepanelen perfect
voor serre of tuinoverkapping

Douche niet langer dan vijf minute
De gemiddelde douchetijd in ons lan
minuten. Daar valt dus nog wel wat w
behalen. De douchetijd terugbrengen
Voldoende lichtinval behouden en toch zonne-energie opwekken? Met transparante
minuten scheelt water. Voor een gem
In
de
afgelopen
maanden
is
nauwelijks
neerslag
gevallen. De warme
zomer
kende
een
zonnepanelen is het mogelijk! De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar
huishouden
loopt
deze
besparing
op
langdurige periode van droogte en daardoor ontstond in ons land een watertekort.
wordt desondanks nu al gezien als veelbelovend voor de toekomst.
glazen
de 15.000
liter water
jaar. Mooi m
VerwachtGrote
wordt dat
dergelijke periodes vaker zullen
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Vijf tips om thuis snel water te besparen

Transparante zonnepanelen perfect
voor serre of tuinoverkapping

Transparante zonnepanelen perfect
voor serre of tuinoverkapping

Opbrengst
Een transparant zonnepaneel levert in beginsel
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aanbrengen en dus uiteindelijk onder de streep
alsnog een hoger rendement kunt realiseren.

werken in de avond langer door. Bovendien is
de invalshoek van het zonlicht minder relevant.

Milieuvriendelijk
Transparante zonnepanelen zijn milieuvriendelijker dan hun traditionele voorgangers,
doordat er voor de productie minder sprake is
van de uitstoot van koolstofdioxide. Ook zijn de
panelen volledig te recyclen en bovendien ligt
de aanschafprijs lager.

HOREMAN
Schoonmaakbedrijf Glazenwasserij
Al ruim 30 jaar een uiterst betrouwbare
partner voor het schoonmaken van:

HOREMAN
Schoonmaakbedrijf Glazenwasserij
• kantoorgebouwen •
• winkels •

• trappenhuizen (VvE) •
• industriële werkplekken •

Al ruim 30 jaar een uiterst betrouwbare
partner voor het schoonmaken van:

• kantoorgebouwen •
• winkels •

• trappenhuizen (VvE) •

• industriële werkplekken •

Voor meer informatie: www.horeman.nu
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Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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✔ Voor al uw stoff
Groot Natuursteen B.V.
✔ Showroom vol m
Meer dan 100 jaar vakmanschap.
✔ Gespecialiseer

Voor al uw maatwerk in o.a. drempels | vensterbanken |
aanrechtbladen | raamdorpels en buitendeurdorpels

Geopend maandag t/m vrijdag

Adres
Flevoland 18
1948 RH Beverwijk

Voor meer informatie: www.horeman.nu

Groo
Meer dan

T: 0251 – 223138
info@groot-natuursteen.nl
www.groot-natuursteen.nl

Voor al uw maatw
aanrechtbladen

Woonmaand
Bij onsOktober
ben je
elke
maand
Woonmaand
welkom!
Bij ons ben je
elke maand
welkom!

Dobbel je
Dobbel
korting je
bij elkaar
korting
bij elkaar
*Vraag naar onze voorwaarden
*Vraag naar onze voorwaarden
pvc

