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Tina met de twee symbolische cheques in de tv-studio. Foto: Roy Beusker Fotografie

Velserbroek - Tina van Vuuren uit 
Velserbroek is de gelukkige winnaar 
van 33.000 euro in het tv-programma 
Postcode Loterij Miljoenenjacht dat 
gisteravond te zien was bij SBS6. 
Tijdens de zenuwslopende halve 
finale besloot ze het spel te verlaten. 
Door op de rode knop te drukken 
verzekerde Tina zich van een bedrag 
van 32.500 euro. Eerder in de afleve-
ring sleepte Tina al 500 euro in de 

wacht nadat Cor uit Velserbroek de 
vakprijs won. Tina was samen met 
vier wijkgenoten uit postcodegebied 
1991 in de studio aanwezig. Tina 
weet wel raad met haar geldprijs: 
,,We hebben in het huis nog het een 
en ander te doen!” In Postcode Loterij 
Miljoenenjacht strijden per vak vijf 
deelnemers om verschillende grote 
prijzen. Eén van de aanwezige deel-
nemers van de Postcode Loterij 

maakt kans om de studio als miljo-
nair te verlaten. Diegene neemt in de 
finale plaats aan de desk naast Linda 
de Mol om het Gouden Koffer Spel te 
spelen en kan met dit spel een geld-
bedrag tot wel vijf miljoen euro 
winnen. 

Komende zondag is om 20.00 uur de 
laatste aflevering van deze reeks te 
zien.

Tina uit Velserbroek wint 33.000 
euro in tv-show Miljoenenjacht

IJmuiden - De noodpompen bij het 
sluizencomplex zijn maandagochtend 
enige tijd in werking geweest. Rijkswa-
terstaat besloot hiertoe omdat door de 
overvloedige regenval in het afge-
lopen weekeinde veel water moest 
worden afgevoerd. De laatste keer dat 
de noodpompen gebruikt werden, 
was in maart van dit jaar. Zodra de nog 
ontbrekende grote pomp van het 
gemaal is hersteld, zullen de nood-
pompen gedemonteerd worden.

Noodpompen 
kort aangezet

www.albatrosbanden.nl

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

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

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 

 

 ZATERDAG 9 OKTOBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

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

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen SC Castricum 
(‘Meer op zaterdag’)

Energieverbruik 
omlaag?

Isoleer je spouwmuren!

www.energiekvelsen.nl

Cultuur

Deze week als 
uitneembare bijlage 

in onze krant!

in Velsen
DEZE WEEK IN ONZE KRANT

DUURZAAMHEID
SPECIAL

(0255) 524 660    www.G-Omakelaars.nl  

Huis verkopen? 
GRATIS waardebepaling!





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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

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

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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 Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen 2021
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de web-
site www.wijkplatformsvelsen.nl en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk.

Vergaderdata en locaties
De vergaderingen vinden weer op locatie plaats. 
Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 1 november en 
   6 december
IJmuiden-Noord Zalencentrum  19:30 13 oktober en
 Velserduin  10 november

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 17 november
 Velserduin  

 Nieuws van de Raad

Sessies 13 oktober 

Parkeerbeleid in relatie tot versnellen 
woningbouw
De gemeenteraad wil sneller nieuwe won-
ingbouw realiseren. Om sneller woningen te 
realiseren is er ook een discussie nodig over 
het aantal parkeerplaatsen en alternatieve 
vervoerswijzen zoals fi etsen of deelauto’s. 
Deze sessie is de eerste aanzet tot een nieuw 
parkeerbeleid. 

Ontwikkelingen herijking Jeugdhulp
De kosten voor jeugdhulp zijn fl ink toegenom-
en sinds 2019, daarom zijn er maatregelen 
nodig voor meer sturing en beheersing van de 
kosten. In deze sessie krijgen de raadsleden 
inzicht in de acties die zijn genomen om dit te 
realiseren. 

Handhavingsuitvoeringsplan
De handhaving houdt toezicht op een veilige 
en schone gemeente. De gemeenteraad gaat in 
gesprek over het verbeteren van de handhav-

ing in Velsen. In het nieuwe plan staat beschre-
ven hoe de handhaving verbeterd kan worden 
en welke prioriteiten er worden gesteld. 

WMO en Participatiewet
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning en participa-
tie. De gemeenteraad krijgt tijdens deze sessie 
inzicht in de kosten en de aantallen inwoners 
die hiermee worden geholpen. Door de hoge 
druk kan de gemeente sommige werkzaam-
heden niet meer goed uitvoeren. 

Sessies 14 oktober

Begrotingssessie
De begroting is één van de belangrijkste 
documenten van de gemeenteraad. Hierin 
staan alle plannen, kosten en opbrengsten 
voor de komende jaren. In het voorjaar bleek 
dat Velsen een tekort zou hebben op de be-
groting, door extra geld vanuit het Rijk is dit 
opgelost. Velsen heeft ook ruimte voor diverse 
investeringen.  

Dag van de Mantelzorg
Gemeente Velsen en Centrum Man-
telzorg Socius organiseren de Dag van 
de Mantelzorg op zaterdag 6 novem-
ber 2021 tussen 9.30 en 17.00 uur in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis. 
Dit jaar werken we met tijdsblokken 
om de drukte te spreiden; mantelzorg-
ers kunnen zelf een moment kiezen 
waarop we ze in het zonnetje mogen 
zetten.

Voucher als dank van de inzet
Op de Dag van de Mantelzorg ligt er voor 
de mantelzorgers een voucher klaar bij het 
gemeentehuis. De keuze bestaat uit een 
voucher voor het Filmtheater in Stads-
schouwburg Velsen, of een voucher  vrij te 
besteden bij de Haarlemse Bakker.

Ontmoeten van andere mantelzorgers
Tijdens de dag van De Mantelzorg is er ook 
gelegenheid om andere mantelzorgers te 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
ko�  e of thee. Theatertrio Second Opinion 
zorgt voor een gezellig ontvangst.
Bent u mantelzorger en heeft u geen uit-
nodiging per brief ontvangen? Meld u dan 
voor 19 oktober aan via www.velsen.nl/
dagvandemantelzorg. Kies een tijdsblok 
en ontvang alle informatie. Of scan deze 
QR code:
Vragen?

Heeft u vragen over 
het aanmelden? 
Op donderdagen 
van 11.00-13.00 
uur helpt Centrum 
Mantelzorg Socius 
u graag. Bel hiervoor 
met 06-40728246.

Zelf weerbaar worden met gratis 
workshops
Tijdens de Week van de Veiligheid biedt de 
gemeente Velsen op donderdag 14 oktober 
2021 gratis  workshops aan die het veilig-
heidsgevoel en de weerbaarheid van inwon-
ers versterken. 

Workshop ‘Voorkom een hack’
Check of je bent gehacked of gegevens lekt. Hoe? 
Volg de gratis workshop ‘Voorkom een hack’. Een 
deskundige trainer met praktijkervaring laat je 
ook zien hoe een hacker werkt en hoe je ervoor 
zorgt dat jij nooit (meer) wordt gehacked! Veilig 
idee toch? Na de workshop krijg je van Korper 
ICT een certifi caat als bewijs van deelname.
De workshop wordt gegeven in het Polderhuis 
Vestingplein 58 in Velserbroek. 

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

De workshop wordt gegeven in het Oude kerkje 
Helmstraat 9 in IJmuiden.

Workshop ‘Herkennen van verdachte situ-
aties’
Hoe kun je een verdachte situatie herkennen? 
En wat kun je het beste doen? Met de tips en 
tricks van een persoonsbeveiliger en voorma-
lig lid van het Korps Commandotroepen ben jij 
helemaal op de hoogte. Ook krijg je oefeningen 
uit de praktijk. Na afl oop krijg je een certifi caat 
als bewijs van deelname. Help criminelen te pa-
kken door verdachte situaties direct te melden 
bij de politie. 
De workshop wordt gegeven in Verzorgingshuis 
W.F. Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden.

Inschrijven
De gratis workshops zijn geschikt voor iedereen 
vanaf 10 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor een workshop, want er is maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshops zijn  op 14 oktober, 
in de week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30 
uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur.

Weerbaarheidstrainingen 
voor ondernemers
In de Week van de Veiligheid van 11 t/m 15 
oktober organiseert het Regionaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing Noord-
Holland (RPC) gratis online trainingen 
voor Velsense ondernemers hoe te hande-
len bij criminaliteit in uw onderneming.
 
Leer bijvoorbeeld over het spotten van afwij-
kend gedrag van mensen tijdens de Altijd alert 
training. Wilt u meer weten over hoe u e	 ec-
tief reageert op verschillende types agressie? 
Volg dan de training Omgaan met geweld & 
agressie. Bij de training Omgaan met een over-
val leert u welke maatregelen u het beste kan 
nemen om de kans op een overval te verklein-
en en wat u nu eigenlijk juist wel of juist niet 
moet doen in zo’n situatie. Wilt u uw onderne-
ming beter beveiligen tegen cybercriminelen? 
Volg dan de training Cybercrime. Om te leren 
hoe u signalen van ondermijning kunt herk-
ennen, kunt u de training Ondermijning vol-
gen. Voor meer informatie en aanmelden op   
www.rpcnh.nl/activiteiten

Wat vindt u van de bomen in uw buurt?
Bomen zijn belangrijk. Ze zorgen voor verkoeling op warme dagen, vangen 
water op bij piekbuien en bieden vogels en insecten een schuil-of broedplaats. 
Daarnaast voelen mensen zich gelukkiger in een groene omgeving met bomen. 
Daarom moeten we goed zorgen voor onze bomen, we kunnen namelijk niet 
zonder. Wij willen graag van u weten wat u vindt van de bomen in uw buurt. En 
wat we daar eventueel aan kunnen verbeteren.

We willen opnieuw vaststellen hoe we als gemeente met onze bomen omgaan en hierbij 
de huidige nieuwe inzichten rondom klimaat en natuur meenemen. Dit doen we in een 
nieuw bomenbeleidsplan. Om tot dat plan te komen hebben we uw input nodig. Wat wil u 
dat er verandert, of juist hetzelfde blijft?

Bomenwandelingen
Wij organiseren drie bomenwandelingen met u om een beter beeld te krijgen over hoe u 
denkt over bomen. We gaan naar buiten zodat u goed kan benoemen wat goed gaat en wat 
beter kan als het gaat om bomen.
• IJmuiden - Woensdagmiddag 13 oktober, 14:00-16:00 uur
 Startlocatie: kruising Dennenkoplaan/Reigersbossenlaan
• Velserbroek - Donderdagmiddag 14 oktober 14:00- 16.00 uur
 Startlocatie: kruising Kamerkamp/ Kerkenmaaijerskamp
• Santpoort-Noord -  Vrijdagochtend 15 oktober 10:00 – 12:00 uur
 Startlocatie: Hoofdstraat, voor de Wildeman 

Aanmelden
Meld u aan via ckruidenberg@velsen.nl. Vermeld duidelijk uw naam en de dag dat u met 
ons mee wilt wandelen. Meer informatie kun je vinden op www.samenspelvelsen.nl. Klik 
bij projecten op ‘bomenbeleidsplan’. 

Wapeninleveractie
Velsen zet zich in tegen steekwapenbezit 
onder jongeren. Vaak realiseren jongeren 
zich onvoldoende welke risico’s gepaard 
gaan met het dragen en gebruiken van 
een steekwapen. Daarom doen we mee 
aan de landelijke inleveractie om vooral 
jongeren aan te moedigen hun steekwap-
ens in te leveren. Anoniem en zonder 
strafrechtelijke gevolgen. Dat kan op:
• Politiebureau IJmuiden 
 (11-17 oktober van 9.00 – 17.00 uur)
• Het gemeentehuis 
 (11, 13 en 15 oktober van 12.00 – 17.00  
 uur)
• Jongerencentrum De Koe 
 (14 en 15 oktober van 19.00 – 22.00 uur)
• Wijkcentrum De Stek 
 (13 en 15 oktober van 19.00 – 22.00 uur)



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•  Leeuweriklaan 37, plaatsen dak-

kapellen (voor- en achterzijde) 
(26/09/2021) 116089-2021

• Trompstraat 158, bouwen aanbouw 
(25/09/2021) 115925-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 03), gewij-
zigd plan bouwen woonhuis (wijzi-
ging op eerder verleende vergunning) 
(28/09/2021) 116750-2021

• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbe-
glazing (28/09/2021) 117169-2021

• Lange Nieuwstraat 751-753, brand-
veilig gebruik voor GGZ dagbesteding 
en Sociaal Wijk Team (29/09/2021) 
117753-2021

• Tiberiusplein 6, vervangen gevelbe-
plating (01/10/2021) 118771-2021

• Lagersstraat ong. kavel 05, bouwen 
woning (01/10/2021) 118923-2021

• hoek Vlissingenstraat / Monnic-
kendamkade, bouwen bedrijfspand 
(01/10/2021) 119033-2021

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg ong. (bij 2), tij-

delijk (10 jaar) uitbreiden camping 
(30/09/2021) 118382-2021

• 
Velsen-Noord
• Reyndersweg 15, tijdelijke winterop-

slag (voor 1 winter) watersportpavil-
joen (01/10/2021) 118753-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 80, restaure-

ren en schilderen gevels (27/09/2021) 
116573-2021(Gemeentelijk monu-
ment)

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, plaatsen dakop-

bouw (25/09/2021) 115921-2021
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen 

entreeportaal (28/09/2021) 117308-
2021

Velserbroek
• Johanna Westerdijkstraat 25, bou-

wen fi etsenstalling (voortuin) 
(29/09/2021) 117791-2021

• Wilhelmina Druckerstraat 6, plaatsen 
dakkapel (achterzijde) (01/10/2021) 
118970-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• De Rijpstraat 15B - 15D,vergroten 

3 bedrijfunits, vervangen kozijnen 
(28/09/2021) 48609-2021

• Willemsbeekweg 68,verbouwen woon-
huis (30/09/2021) 114548-2021

• Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
• ‘Verkoop van kipspecialiteiten’, op 

zaterdag, locatie: Aurora Bastion 
(28/09/2021) 116722-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 IJmuiden
• Dirk Hartoghstraat 26, plaatsen dak-

opbouw, constructieve doorbraak (in-
tern) (28/09/2021) 95404-2021

• Loggerstraat 13, veranderen ge-
vels, plaatsen 2 reclameborden 
(28/09/2021) 100753-2021

• Strandweg 80, maken sparing (intern), 
veranderen inrichting (28/09/2021) 
91660-2021

• IJmuiderslag 1, uitvoeren grondwerk-
zaamheden voor vervangen trafosta-
tion (28/09/2021) 101271-2021

• Kennemerlaan 93, veranderen entree 
(30/09/2021) 86274-2021

• Lorentzstraat 110-224, vervangen 
kozijnen en balustrades, wijzigen en-
treeluifel, plaatsen zonnepanelen en 
fi etsenberging (30/09/2021) 95240-
2021

• Cederstraat 11, plaatsen dakopbouw 

(30/09/2021) 109855-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 11), bouwen 

woning (30/09/2021) 102941-2021
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (30/09/2021) 
84817-2021

• Trompstraat 32, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (30/09/2021) 
106837-2021  

 
Velsen-Noord
• Schulpweg 61, interne constructiever-

andering (30/09/2021) 104686-2021

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gebruiken kantoor 

en berging voor bed & breakfast 
(28/09/2021) 90884-2021

• Wüstelaan 19, bouwen kelder, deels 
vergroten aanbouw (30/09/2021) 
95091-2021

Santpoort-Noord
• Rijksweg 236, bouwen bedrijfswoning 

(28/09/2021) 140037-2020
• J.T. Cremerlaan 109, realiseren 

constructieve doorbraak (intern) 
(30/09/2021) 96304-2021

• Roos en Beeklaan 59, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (30/09/2021) 90113-
2021

Driehuis
• Van Maerlantlaan 19, bouwen aan-

bouw, vergroten 1e verdieping, wij-
zigen erker en maken doorbraak 
(intern) (30/09/2021) 70405-
2021  

• Driehuizerkerkweg 42, bouwen aan-
bouwen en erker, vergroten 1e en 
2e verdieping, plaatsen dakkapel 
(30/09/2021) 67364-2021

Velserbroek
• De Zeiler 172, plaatsen berging (voor-

zijde) (28/09/2021) 103587-2021
• J.Paxtonstraat 26, wijzigen voorgevel 

(28/09/2021) 105209-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
 Santpoort-Zuid
•   t.h.v. De Veenen 14, verwijderen 2 

onbewaakte spoorwegovergangen in 
de nacht van 14 op 15 oktober 2021 
van 01:24 tot 05:24 uur (27/09/2021) 
113875-2021

Overige bekendmakingen 
• Een parkeerverbod in te stellen op 

de Zandvoortstraat te IJmuiden aan: 
De oostzijde van het deel ten zuiden 
van de uitrit van nummer 43 over 
een lengte van 25 meter (aansluitend 
aan het bestaande parkeerverbod ten 
noorden van deze uitrit) door middel 
van het plaatsen van borden E1 (2 x; 
over de gezamenlijke lengte van be-
staand en nieuw parkeerverbod) zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990; 
De westzijde tegenover de uitrit van 
nummer 43 over een lengte van 50 
meter door middel van het plaatsen 
van borden E1 (2 x) zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het RVV 1990.                   

• Aanvraag individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel: Velserduinweg 30, 
1971 ZE  IJMUIDEN 

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

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

Zonder afspraak 
een vaccinatie
In IJmuiden kunt u zich zonder afspraak 
laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Dat kan in de vaccinatiebus in Zeewijk. 

Zeewijk IJmuiden
• Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg 

IJmuiden. Tijd: 11:00 – 17:00 uur
• Zaterdag 9 oktober, 16 oktober, 23 okto-

ber, 30 oktober, 6 november en 13 novem-
ber

Hulp bij het vinden van een 
baan
Inwoners die sinds de coronacrisis hun baan 
zijn verloren of dreigen kwijt te raken, kunnen 
aan 35 regionale mobiliteitsteams hulp vragen 
bij het vinden van een baan. Ook zelfstandige 
ondernemers en jongeren zijn welkom als zij 
moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden. 
De regionale mobiliteitsteams helpen werk-
zoekenden via intensieve begeleiding, coaching, 
scholing en bij het opdoen van praktijkervaring.

Kijk voor meer informatie op hoewerktneder-
land.nl. 

 Formulier aanvragen 
coronapas bij gemeente-
huis
Bij het gemeentehuis liggen formulieren 
waarmee u een papieren coronapas kunt 
aanvragen. De formulieren zijn bedoeld 
voor mensen die het lastig vinden om de  
coronapas digitaal aan te vragen. Op het 
formulier vult u uw burgerservicenummer 
(BSN) en postcode in. Enkele dagen later 
krijgt u het toegangsbewijs in de brieven-
bus. 

Meer informatie over het corona-
toegangsbewijs
Vanaf zaterdag 25 september 2021 moet 
iedereen vanaf dertien jaar en ouder een 
coronatoegangsbewijs laten zien bij een 
bezoek aan de horeca, bij evenementen, 
festivals, concerten en professionele 
sportwedstrijden. Het is ook vereist bij een 
bezoek aan kunst- en cultuurinstellingen, 
zoals bioscopen en theaters. Bij een afh aal-
restaurant hoeft het niet.
Het coronatoegangsbewijs is nodig om be-
smettingen te voorkomen en om de druk 
op de zorg niet verder op te laten lopen. 
Kijk voor meer informatie op  rijksover-
heid.nl.
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De gemeente Velsen staat samen met haar inwoners, 

instellingen en ondernemers voor de opgave om 

in 2030 minimaal 49% CO2-uitstoot te reduceren. 

Hiervoor gaan we in gesprek met grote impactmakers 

en de samenleving: inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties. We maken afspraken en 

stimuleren duur zame initiatieven. Daarbij geven we als 

gemeente zelf het goede voorbeeld. 

Het noodzakelijke CO2-reductieproces versnellen we via 

een Lokaal Klimaat Akkoord, door kennis en ervaringen 

samen te brengen en te delen. Dat gebeurt via een online 

kennisplatform, voor en door Velsen. Het startsein van 

het Lokaal Klimaat Akkoord geven we dit jaar tijdens de 

klimaatweek: op 5 november. 

Lokaal Klimaat Akkoord in Velsen

Het CO2-reductieproces versnellen

 Meer weten? 
Ga naar: 

Duurzaamvelsen.nl, 
of word lid van de 
nieuwsbrief van 

Duurzaam 
Velsen

Het energieverbruik verlagen dus geld besparen, maar wel comfortabel blijven wonen. Via project Duur zamer 
Wonen is dit mogelijk met advies op maat door een energiecoach. Ook de familie Eikelboom-Weber uit  
de gemeente Velsen heeft zich vorig jaar aangemeld met als doel hun wooncomfort te vergroten. Familie  
Eikelboom: “Dat is gelukt! En met de adviezen op maat hebben wij gericht ons huis kunnen aanpakken.”

Deelname Duurzamer Wonen
“Wij speelden al enige tijd met de gedachte om ons huis uit 

1923 aan te pakken, omdat het onvoldoende is geïsoleerd. 

Wij vonden het moeilijk om te bepalen waar wij moesten 

beginnen. Wat zijn de kosten, bij wie vraag je een o�erte  

op en wat levert het op? Via Energiek Velsen hebben wij 

een gratis energiecoach aangevraagd.” Energiek Velsen 

is één van de partners in de uitvoering van het project. 

“Daarbij hadden wij een goed gevoel, omdat het project 

wordt ondersteund door de gemeente Velsen. Ook was er 

geen verplichting: het is een gratis onafhankelijk advies op 

maat, je hoeft het niet op te volgen. De energiecoach nam 

binnen enkele dagen contact op voor een afspraak.”

Energieadvies op maat voor energiebesparing  
en comfortabel wonen

Project Duurzamer Wonen biedt uitkomst

Tips en adviezen
De energiecoach, Fred Kersbergen, nam uitgebreid de tijd  

om door het huis te gaan. Van kleine, relatief eenvoudige 

maatregelen tot grote maatregelen: alles kwam aan bod.  

“In de badkamer hebben wij een radiator – die altijd aan 

stond - maar ook vloerverwarming. Hij gaf ons het advies 

om de radiator alleen ’s ochtends aan te zetten. Dat was al 

voldoende om de badkamer te verwarmen. Ook was het ad-

vies om het luik naar de vliering te isoleren. Deze kleine tips 

maken al veel verschil.” Ook kreeg de familie Eikelboom van 

energiecoach Kersbergen het advies over hun idee om het 

dak te isoleren. Dat kost veel geld, maar geeft dat ook het ge-

wenste resultaat? Hij adviseerde dat het isoleren van de be-

nedenverdieping voldoende is om comfortabeler te wonen. 

Uitkomsten
Kersbergen: “Er is indrukwekkend veel aan het huis gedaan 

na het energieadvies. Alle ramen en buitendeuren zijn voor 

en achter, boven en beneden vervangen. In de huiskamer is 

op drie plekken een extra wand aan de binnenkant geplaatst.” 

Tijdens zijn bezoek heeft hij met een thermometerpistool  

laten zien hoe warm het binnen was. Met het toepassen van 

de extra wand is de binnentemperatuur met 6 graden geste-

gen. Ook zijn er nieuwe kozijnen geplaatst voorzien van HR++ 

glas. “Ondanks de vele afwisseling van koude en warme  

dagen bleef de temperatuur in huis constant op het gewens-

te niveau. Door onze rigoureuze aanpak hebben wij nu wei-

nig energieverbruik en onderhoud.”, aldus familie Eikelboom. 

Op de website kunt u een energiecoach 
aanvragen en er zijn nog een aantal 
energiebespaarboxen beschikbaar.  
In 2021 wordt het project uitgebreid 
met mogelijkheden voor huurders, 
houd uw lokale media in de gaten. 

Energiebespaarbox en aanmelden

Het project biedt de deelnemers een gratis energie-
bespaarbox aan met onder andere tochtstrips en radia-
torfolie. “Wij hebben de radiatorfolie en tochtstrip  
meteen gebruikt. Daarnaast is de timer voor op een 
lamp echt een toevoeging. Ook hebben wij de ontluch-
tingsknop op de centrale verwarming gemonteerd.” 



Zelf aan de slag met  
CO2-besparing? Kijk hier  
wat je zelf kunt doen. 

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale  

gemeente. De CO2-reductie van 70% die de gemeente als 

organisatie in 2023 wil realiseren ten opzichte van 1990, is 

groter en sneller dan wettelijk verplicht. Landelijk is name-

lijk de afspraak om 49% CO2-reductie te realiseren. Met dit 

plan wil de organisatie laten zien dat zij haar voorbeeldrol 

serieus neemt en dat de benodigde reductie haalbaar en 

betaalbaar is. Dit is belangrijk omdat gemeente Velsen  

in een Lokaal Klimaatakkoord afspraken maakt met de 

samenleving over CO2-reductie. Op basis van eigen erva-

ringen en het delen van kennis kan de gemeente inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om in 

actie te komen en maatregelen te nemen. 

19% CO2-reductie in 2020
De CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie is  

in 2020 19% lager dan in 2019. Dit is op te splitsen in de 

thema’s duurzaam vervoer, schone energie en circulaire 

economie. Het betreft CO2-uitstoot waar de gemeen-

te direct invloed op heeft. Denk hierbij aan gas- en elek-

triciteitsverbruik van het vastgoed, zakelijke reizen en  

het brandstofverbruik van het wagenpark.  

Gemeentelijke organisatie op weg naar klimaatneutraal

Heleen Anema, duurzame inwoner

Serviceflat De Luchte in Driehuis wordt een steeds duur-

zamere plek, onder meer dankzij de komst van honder-

den zon nepanelen. Dit tot genoegen van bewoonster 

Heleen Anema. Zij nam enkele jaren geleden het initiatief 

voor een natuurvriendelijke tuin bij het gebouw. “Bijvoor-

beeld op de kaardenbollen komen puttertjes af die de 

zaden eten.”

Lees het hele verhaal  
van Heleen online;  
scan de code

Wil je tips of meer 
informatie? Kijk op 
IJmondBereikbaar.nl

• Verduurzamingsmaatregelen zwembad  
(-43% gasverbruik)

• Aanschaf drie elektrische poolauto’s  
bij beheer en onderhoud

• Aanbesteding elektriciteitscontract naar 
Nederlandse zon en wind (start 2022)

• Nieuwe circulaire warme dranken leverancier
• 100% gerecyclede ko�ebekers  

(product for product)
• Aanbesteding circulair kantoormeubilair 

Volgend jaar zullen we ook weer commu niceren 
hoeveel CO2 er is bespaard in 2021

19% CO2-reductie in 2020
Het kan sneller! Gemeente Velsen is op weg naar 70% CO2-reductie in 2023. Om verdere  
opwarming van de aarde te voorkomen, zet gemeente Velsen zich in lijn met het Klimaatverdrag 
van Parijs en het Nationaal Klimaatakkoord in, om de CO2-uitstoot terug te brengen. Het in 2020 
opgestelde CO2-reductieplan geeft nu al resultaat: in 2020 is er 19% minder CO2 uitgestoten  
ten opzichte van 2019. 

als inwoner op  
milieucentraal.nl

als ondernemer 
op greenbizijmond.nl

De belangrijkste acties die in  

2020 zijn uitgevoerd:

Na ruim anderhalf jaar corona-maatregelen, mag er 

weer meer: we kunnen weer vaker naar kantoor en de 

anderhalve metermaatregel is losgelaten. Wat betekent 

dat voor jouw werkdag? Uit onderzoek blijkt dat zowel 

werkgevers als werknemers op zoek zijn naar een nieuwe 

balans: dus wel thuiswerken, maar niet de hele week.  

Wel naar kantoor komen, maar niet in de file staan.  

Dit noemen we: hybride werken. Deze nieuwe balans 

draagt bij aan werkgeluk en productiviteit en voor 

minder drukte op de weg.  

Mensen zijn gewoontedieren. Voordat je het weet, werk 

je weer dagelijks van 9.00 – 17.00 uur op het bedrijf.  

En dat terwijl iedereen ervaren heeft, dat het anders kan 

en dat we ons daar prettig bij voelen. Stel jezelf daarom 

om te beginnen drie vragen: 1) Welk deel van mijn werk 

wil en kan ik vanuit huis blijven doen en voor welke 

activiteiten ga ik naar het bedrijf? 2) Als ik naar het  

werk ga, kan ik dan buiten de spits reizen? 3) Stap ik in 

de auto, of kan ik op de fiets of e-bike of met het OV?

Terug naar kantoor: hoe ziet jouw werkdag eruit?

Hybride werken
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Verduurzamingsmaatregelen 
zwembad (-43% gasverbruik)
Aanbesteding elektriciteitscontract 
naar Nederlandse zon en wind

Nieuwe circulaire 
warme dranken leverancier
100% gerecyclede koffiebekers 
(product for product)
Aanbesteding circulair 
kantoormeubilair

Aanschaf 3 elektrische poolauto’s 
bij afdeling beheer en onderhoud

Delen ervaringen 
met, en leren van 

samenleving

19% CO2-
reductie

 Resultaten 
2020

•  Verduurzamingsmaatregelen zwembad  

(-43% gasverbruik)

•  Aanbesteding elektriciteitscontract  

naar Nederlandse zon en wind

•  Aanschaf 3 elektrische poolauto’s  

bij afdeling beheer en onderhoud

•   Nieuwe circulaire warme dranken 

leverancier 100% gerecyclede ko¤e - 

bekers (product for product)

• Aanbesteding circulair kantoormeubilair
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Verduurzamingsmaatregelen 
zwembad (-43% gasverbruik)
Aanbesteding elektriciteitscontract 
naar Nederlandse zon en wind

Nieuwe circulaire 
warme dranken leverancier
100% gerecyclede koffiebekers 
(product for product)
Aanbesteding circulair 
kantoormeubilair

Aanschaf 3 elektrische poolauto’s 
bij afdeling beheer en onderhoud

Delen ervaringen 
met, en leren van 

samenleving



 

Verduurzamen zonder toenemende woonlasten voor uw leden. Dat is het doel van de subsidie-
regeling ‘Collectieve energieprojecten’ die vanuit gemeente Velsen beschikbaar is. Verenigingen  
van eigenaars (VvE), woningcorporaties of energiecoöperaties kunnen een aanvraag indienen  
om vastgoed te verduurzamen. 

De subsidie is beschikbaar om woningen energiezuiniger  

of zelfs energieneutraal te maken. Dit kan met maatregelen 

zoals bijvoorbeeld: dak-, vloer- en muurisolatie, het aanbren-

gen van HR++ glas, maar ook ledverlichting of zonnepanelen. 

Door duurzame maatregelen te nemen, wordt de energie-

rekening lager. Ook zorgt u beter voor het milieu.

“Benut logische momenten”
“Verduurzamen is noodzakelijk, ook voor organisaties.  

Zij kunnen duurzame stappen aanjagen in de strijd tegen  

klimaatverandering. Daarom ondersteunt de gemeente het 

verduurzamen van vastgoed met een subsidie. Met deze  

regeling geven we dit een extra zetje. Ik zeg altijd: samen  

maken we het haalbaar betaalbaar, door de logische  

momenten te benutten waarop je iets aanpakt,” aldus  

wethouder Energietransitie Floor Bal van gemeente Velsen.

Verduurzaam uw vastgoed met subsidie 
Subsidieregeling voor VVE’s, woningcorporaties en energiecoöperaties

Groene daken

Een groen dak met plantjes in plaats van dakpan-
nen. Niet alleen mooi voor het straatbeeld, maar 
ook goed voor je gezondheid, huis en het klimaat! 

Dit levert je 4 voordelen op:
• Betere isolatie (ook tegen geluid!)

• Vangt meer CO2 op wat resulteert in  

gezondere lucht

• Een groen dak gaat langer mee dan  

een gewoon dak

• Water wordt makkelijker afgevoerd

• Ga bij een groen dak voor sedum.  

Een vetplantje dat veel weersomstandigheden 

aankan, niet diep wortelt en weinig  

onderhoud nodig heeft. 

Klimaat
Klapper

Groen dak iets voor jou?  
Scan de code voor meer 
informatie

Een geveltuintje is een smalle strook groen tegen de  

gevel van een huis. Vaak wordt hier een rijtje stoeptegels 

voor weggehaald. Gemeente Velsen stimuleert inwoners 

om een geveltuintje aan te leggen bij huizen zonder 

voortuin. Leg nu zelf een geveltuintje aan!

Kijk op velsen.nl/geveltuintjes voor meer informatie.  

Hier vind je hoe je een geveltuintje kunt aanvragen en 

wat voor mogelijkheden er zijn. De eerste 100 mensen 

die zich aanmelden krijgen 5 plantjes cadeau voor in  

het geveltuintje.

Vergroenen
Velsen werkt aan klimaatadaptatie en vergroenen. Hoe 

meer groen, hoe beter water in de grond kan zakken bij 

stortbuien. En hoe koeler het is bij extreme hitte. 

De eerste 100 mensen krijgen 5 plantjes cadeau

Fleur je huis en straat op met een geveltuintje!

NA

VOOR

Martina van den Heuvel, initiatiefneemster geveltuintjes
“Voor mij kan het niet groen genoeg zijn”, zegt Martina 

van den Heuvel met een brede lach. Op haar initiatief 

ondergaat de IJmuidense Dennenstraat een meta-

morfose. Er worden maar liefst negentien geveltuintjes 

tegelijk aangelegd. “Ik heb gewoon bij alle buren aan-

gebeld en een heleboel mensen waren enthousiast.” 

Sinds Martina had gezien dat in Velsen Noord een hele 

straat werd opgefleurd met geveltuintjes, spookte het 

idee van een soortgelijke actie voor de Dennenstraat 

door haar hoofd. Ze besloot haar dromen om te zetten 

in daden.

Lees het hele verhaal van 
Martina online; scan de code

Wilt u gebruikmaken op de  
subsidieregeling?
U kunt zich als VvE, woningcorporatie 

of energiecoöperatie direct aanmelden 

voor de regeling via www.odijmond.nl/

subsidievelsen. Hier vindt u ook meer 

informatie en voorwaarden.



Wist je dat we jaarlijks onze tuinen besproeien  
met honderden liters drinkwater? En dat terwijl  
het in sommige perioden ook ‘gratis’ uit de lucht 
valt. Zonde om niks mee te doen toch?

Een regenton kan jaarlijks honderden liters water 

besparen. In Nederland haalt 1 van de 6 tuinbezitters 

al tuinwater uit de regenton (bron: Milieu Centraal). 

Deze kleine investering scheelt jou in de porte mon-

nee en je draagt je steentje bij in een Duurzaam 

Velsen. Deze kleine investering scheelt jou in je 

portemonnee en je draagt je steentje bij aan een 

Duurzaam Velsen.

Klimaat
Klapper

Doe de afvaltest online! 

Sinds de oprichting van energiecoöperatie Energiek Velsen door inwoners van Velsen in 2013, 
heeft de coöperatie steeds acties op touw gezet om samen met andere inwoners hun woningen  
te verduurzamen en minder fossiele energie te verbruiken. 

Minder gas en stroom
Bijvoorbeeld via inkoopacties spouwmuurisolatie of 

zonnepanelen. Minder gas en stroom verbruiken is de 

eerste stap en samen bereik je meer. Zelf hernieuwbare 

energie opwekken gaat vooral via de zon (die schijnt 

iedere dag) en de wind (die waait ook geregeld) en  

kost geen fossiele energie. Dat betekent dat er geen  

CO2-uitstoot vrijkomt bij het opwekken van die energie.  

In de afgelopen jaren zijn er meer projecten bijgekomen,  

zoals het plaatsen van uitgebreide zonnestroominstalla-

ties op daken van bedrijven en andere gebouwen met  

een groot dakoppervlak. Buurtbewoners kunnen hierin 

mee doen en wekken dan (een deel van) hun groene 

stroom in de buurt op. 

Energiecoaches
De afgelopen twee jaar is de coöperatie ook zeer actief 

met energiecoaches: enthousiaste Velsenaren die een 

speciale opleiding hebben gehad om inwoners te helpen 

met de verduurzaming van hun woning. Door aan tafel 

te gaan zitten (of een online gesprek te hebben) en de 

mogelijke stappen door te nemen op weg naar minder 

energieverbruik in hun woning, ook bij woninghuurders. 

Vaak is er met kleine stappen al direct resultaat te be-

halen en hoeft niet alles in een keer; inwoners bepalen 

zelf wat zij aanpakken en wanneer. Subsidies voor 

energiebesparende maatregelen helpen daar soms bij.  

Energiek Velsen werkt samen met andere coöperaties in 

de IJmond; zo bouwen zij met elkaar extra ervaring op.

We zijn aardig op weg en blijven ons inzetten om samen 

Velsen duurzamer te maken.

Wij zijn Energiek Velsen en blijven groeien
Hulp bij verduurzamen

Doe je met ons mee?  
Meer informatie op 
energiekvelsen.nl

Wist je dat we in Nederland bijna 500 kilo afval  
per persoon veroorzaken? Wat doe jij om je afval  
te verminderen? 

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame 
toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk. 
Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle 
grondsto�en behouden waarvan weer nieuwe 
producten kunnen worden gemaakt!

Nieuwsgierig hoe jij verschil kan maken? Doe de 
afvaltest van Milieu Centraal en krijg persoonlijke  
tips voor afvalscheiding en kostenbesparing.

Doe de afvaltest!

Water opvangen  
met een regenton

Klimaat
Klapper

Jelle Blaauwbroek,  voorzitter Rotary Club Velsen
‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’, is te lezen  

op stoeptegels door heel Velsen. Klinkt misschien gek 

als je voor een school, winkel of buurtcentrum staat, 

maar toch is het zo, vertelt Jelle Blaauwbroek van  

Rotary Club Velsen. “Regenwater stroomt via afvoer-

putten direct naar een rivier of kanaal en komt ver-

volgens op zee uit. En ons zwerfafval gaat mee.  

Dat willen we voorkomen.

In maart 2021 is de eerste tegel van deze actie  

gelegd bij het Pieter Vermeulen Museum. Het is een  

initiatief van Rotary Club Velsen, in navolging van  

Rotary Club Katwijk. 

Lees het hele verhaal van 
Jelle online; scan de code
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Wij recyclen uw voertuig op een duurzame  
wijze, u krijgt direct een geldig RDW vrijwaringsbewijs 

en een gepaste vergoeding

Inkoop sloop- en 
schadeauto’s

Benieuwd wat uw auto waard is?  
Neem telefonisch contact met ons op  
of vul het formulier in op onze website

Het bedrijfspand van RIGO Verffabriek aan Kaplanstraat, circa 1980. 
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Baan met mooie (voor)uitzichten

Offshore Service 
Technicians

Hou jij van de zee en avontuur? Ben je gek op sleutelen? 
Heb je veiligheid hoog in het vaandel staan en ben je niet bang 

om op hoogte te werken. Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. 
Wij zoeken Service monteurs waarbij je offshore werkt maar toch 

elke avond thuis bent!

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar ijmuiden@vestas.com  
of kijk op careers.vestas.com



van gas naar duurzaam

Duurzaamheid wordt vaak in een adem genoemd met 
een warmtepomp. Een warmtepomp is één van de ma-
nieren om een woning of bedrijfsruimte op een duurza-
me manier te verwarmen en in sommige gevallen ook 
te koelen. Het principe van een warmtepomp bestaat 
al lange tijd, maar gezien de goedkopere alternatieven 
voor verwarmingstoestellen in Nederland is er nooit op 
grote schaal gebruik van gemaakt. Door de aandacht 
voor duurzaam verwarmen wordt er steeds vaker 
gesproken over het gebruik van een warmtepomp. 
Doordat warmtepompen nog niet op grote schaal 
gebruikt worden is er ook nog veel onduidelijkheid over 
warmtepompen. In dit artikel proberen wij u een enige 

duidelijkheid te geven over de werking en het gebruik 
van een warmtepomp. 

Lage tempratuur verwarming
Bij de toepassing van een warmtepomp moet met 
meer facetten rekening gehouden worden dan met 
de toepassing van een cv-ketel. In de basis heeft dit 
alles  te maken met het temperatuur niveau waarop 
de warmte wordt geleverd. Een cv-ketel levert warmte 
met een hogere temperatuur ( 60-90 graden). Een 
warmtepomp levert warmte van een lage temperatuur 
(30-55 graden). Wat dit voor verschillende zaken bete-
kent zullen wij hierna heel kort samengevat toelichten. 

Algemeen
Het goed functioneren/toepassen van een warmte 
pomp is een combinatie van het te verwarmen ge-
bouw, de toegepaste bron, toegepaste warmtepomp, 
het afgiftesysteem en de verbruiker. Voor nieuwbouw 
situaties kan men deze zaken van het begin af aan op 
elkaar afstemmen en kan men een all-electric toepas-

sing creëren. Dat wil zeggen dat men geen gas ver-
bruikt.  Bij bestaande bouw is dit complexer en vaak 
kostbaar, men komt dan meestal uit op een combinatie 
van een warmtepomp en een cv-ketel , een zoge-
naamd hybride systeem. We zullen achtereenvolgens 
de verschillende onderdelen nader toelichten.

Het gebouw
Het gebouw of woning moet goed geïsoleerd zijn. Om-
dat een warmtepomp met lage temperaturen werkt, 
is de invloed van koude oppervlakten (enkel glas  en 
niet of slecht geïsoleerde muren en vloeren) van grote 
invloed op het ervaren van comfort. Slechte of geen 

isolatie geeft dus naast extra energieverbruik  ook een 
slecht behaaglijkheid gevoel. Nieuwbouw woningen 
zijn goed geïsoleerd en derhalve goed geschikt voor 
toepassing van lage temperaturen. 

De toegepaste bron
Als bron voor warmtelevering kan men gebruik 
maken van grondwater of lucht. Bij het gebruik van 
grondwater kan men met een open of gesloten bron 
werken. Voor woningen wordt nagenoeg altijd met 
gesloten bronnen gewerkt. Bij een open bron loopt 
het grondwater rechtstreeks door de warmtepomp 
of scheidingswisselaar. Bij een gesloten bron wordt 
gebruik gemaakt van een tussenmedium en wordt er 
geen grondwater verplaatst. De bron moet berekend 
worden (lengte en  diameter) op de benodigde warm-
tebehoefte. Voordeel van het gebruik van grondwater 
is de vrij constante temperatuur van het water. Nadeel 
zijn de kosten van het slaan van een bron. De toepas-
sing van lucht is een goedkopere methode. Het nadeel 
van lucht is dat de temperatuur niet constant is en dat 

in de winter (koude lucht) het rendement terugloopt. 
Ook het geluid kan een nadeel zijn. De ontwikkelingen 
op dit gebied gaan echter snel en de rendementen bij 
lage temperaturen nemen toe.

Toegepaste warmtepomp
Er is een breed pakket aan warmtepompen leverbaar. 
Voor iedere capaciteit en toepassing (verwarmen en 
koelen) is wel een passende warmtepomp te vinden . 
Voorheen waren warmtepompen aan/uit geregeld, te-
genwoordig zijn er ook modulerende warmtepompen 
op de markt. Voorgaande heeft als voordeel dat buf-
fervaten vaak niet meer nodig zijn. Het bereiden van 
warmwater vraagt hogere temperaturen dan normali-
ter door de warmtepomp geleverd wordt. Het maken 
van hogere temperaturen met een warmtepomp gaat 
ten koste van het rendement. In de praktijk wordt vaak 
elektrisch na verwarmd of op een andere wijze warm-
water bereid (bijvoorbeeld met gas). 

Afgiftesysteem
Omdat er bij warmtepompen sprake is van lage tempe-
raturen dient het afgifte systeem, denk aan radiatoren, 
vloerverwarming en luchtverwarming, hierop afge-
stemd te zijn. Om een bepaalde hoeveelheid warmte af 
te geven in een ruimte heeft men bij lagere temperatu-
ren een groter afgifte oppervlak nodig dan bij hogere 
temperaturen. Vloerverwarming is derhalve geschikt 
voor toepassing bij warmtepompen. Radiatoren die-
nen meestal vervangen te worden voor radiatoren die 
geschikt zijn voor lage temperaturen.

De verbruiker
Bij gebruik van een warmtepomp en dus een laag 
temperatuur systeem is het regelgedrag anders dan 
bij een Cv-installatie.  Laag temperatuur systemen 
zijn traag. Men kan niet even snel de temperatuur in 
huis verhogen zoals met een cv-ketel zodat je al snel 
de straling van de hete radiatoren voelt. Opwarming 
gaat geleidelijk en het is daarom niet zinvol om echte 
nachtverlaging toe te passen. Men moet ook rekening 
houden met een groter elektriciteit verbruik. Voorgaan-
de zeker als men elektrisch warmwater na verwarmd. 
Het aanbrengen van zonnepanelen is vaak een goede 
combinatie met warmtepompen. 

Conclusie 
Het toepassen van warmtepompen is goed mogelijk 
als de diverse onderdelen, zoals hierboven beschreven, 
op elkaar zijn afgestemd. Indien dit niet het geval is, is 
het aan te bevelen om stapsgewijs zaken aan te passen 
en te beginnen bij goede isolatie aanbrengen.
Gasservice I Gaswacht is gecerti� ceerd voor het instal-
leren en onderhouden van warmtepompen en kunnen 
u adviseren over de mogelijkheden en de aanschaf van 
warmtepompen. Voor een vrijblijvend advies kunt u 
altijd contact opnemen met Gasservice I Gaswacht via 
0251-245454 of info@gasservice.nl of kijk voor meer 
informatie op www.gasservice.nl 

Wanneer is een warmtepomp zinvol?

SLUIT NU EEN ABONNEMENT AF EN ONTVANG 
DE 1e SERVICEBEURT T.W.V. 75,- GRATIS!

* Dit is inclusief rijtijd, maximaal 1 uur arbeidsloon en exclusief onderdelen en materialen. 
Indien de werkzaamheden langer dan 1 uur duren zal er arbeidsloon berekend worden na het eerste uur.

Sterren Service
Met een abonnement bent u verzekerd van periodiek onderhoud en kunt u gebruik maken van onze storingsservice.

Natuurlijk staan wij ook zonder abonnement voor u klaar om een storing te verhelpen of onderhoud uit te voeren. In dat geval be-
rekenen wij eenmalige kosten, naast het arbeidsloon en de kosten van eventueel gebruikte materialen. Een abonnement is daarom 
vaak voordeliger. Kies uit onze Sterren Service wat het beste past bij uw situatie: hoe meer sterren, hoe uitgebreider het pakket.

www.gasservice.nl

ACTIE

5,10 6,45 16,35
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Op de daken van de gebouwen Hoogtij en Laagtij kunnen ongeveer 280 zonnepanelen gelegd worden. 

Foto: aangeleverd

Zonnepanelen op het dak, een warm-
tepomp of het huis geïsoleerd? Doe 
mee aan de Nationale Duurzame Hui-
zen Route. Op zaterdag 30 oktober en 
6 november openen honderden huis-
eigenaren in Nederland hun deuren 
voor de buren. Zij geven uitleg over 
de grote en kleine duurzame maatre-
gelen in hun woning. Een mooie kans 
om andere huiseigenaren op weg. 
Mogen we bij u kijken?

Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, 
maar in bijna elk huis kunnen hier wel 
stappen in worden gezet. Door eens 
binnen te kijken bij een buurtgenoot, 
krijgen bezoekers praktische tips. Ze 

zien de duurzame maatregelen in 
werking en doen inspiratie op voor 
hun eigen huis. Niet alleen de ge-
meente Velsen, maar ook in diverse 
andere gemeenten binnen het werk-
gebied van Omgevingsdienst IJmond 
doen mee. Lijkt het u leuk om uw 
buurtgenoten te vertellen over ener-
giebesparing en de duurzame maat-
regelen in uw huis? Meld u via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
aan voor deelname. U geeft zelf aan 
welke dag(delen) u bezoekt wilt ont-
vangen. U maakt kans op twee over-
nachtingen bij B&B De Nachtdijk in 
Cothen.

DUURZAAM

Help een ander op weg met verduurzamen door ervaringen te delen. 

Foto: aangeleverd

Energiek Velsen van en voor Velsenaren
Wil je je huis verduurzamen en kun je wat hulp gebruiken? 

Bij onze lokale duurzame energiecoöperatie kun je onder meer terecht voor:

> Warmtescan van je woning
> Spouwmuurisolatie
> Energiecoachgesprek
> Zonnepanelen op een gezamenlijk dak of je eigen woning> Zonnepanelen op een gezamenlijk dak of je eigen woning
> Maar ook gebruik van de elektrische deelauto
> En nog meer..

Samen met andere inwoners van Velsen 
gaan we voor minder energieverbruik 
en een duurzamer Velsen!

Kijk op www.energiekvelsen.nl 
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Binnenkijken tijdens de 
Duurzame Huizen Route

Energiek Velsen helpt huurders en woningei-
genaren in de gemeente Velsen een handje om 
energie en geld te besparen, zonder in te leveren 
op comfort. Hiervoor zijn gratis energiepakket-
ten ter waarde van 75 euro beschikbaar. Aan de 
hand van een korte woningcheck krijg je duide-
lijk met welke maatregelen je kosten kunt bespa-
ren en meer comfort kunt bereiken. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan minder tocht en meer warmte 
in huis zonder dat de kachel daarvoor omhoog 
moet. Bij veel mensen gaan de kosten van de 
energierekening elk jaar omhoog en ook willen 
we met elkaar minder (fossiele) energie verbrui-
ken om de klimaatverandering niet uit de hand 
te laten lopen. De eerste winst: door bewust 
om te gaan met energie kun je geld besparen én 
comfortabel wonen. Kies op www.energiekvel-
sen.nl het gewenste pakket en vraag het direct 
aan.

Actie dit najaar: 
gratis pakketten 

bespaarartikelen en 
bespaaradvies

Lokale energiecoöperatie Energiek 
Velsen heeft een derde grote zonne-
panelen-installatie in voorbereiding 
en wel in IJmuiden Centrum. De 
coöperatie heeft van de Vereniging 
van Eigenaren van de appartemen-
ten in de twee gebouwen Hoogtij en 
Laagtij aan het Pruimenboomplein 
toestemming gekregen in totaal circa 
280 zonnepanelen te gaan plaatsen. 
Buurtbewoners kunnen zonnes-
troomdelen aanschaffen en daarmee 
lokaal groene energie opwekken.
Na de twee succesvolle gezamen-
lijke daken in Velsen op het dak van 
voormalig autobedrijf Stormvogels in 
IJmuiden en het dak van Residentie 
Huis ten Bilt in Santpoort-Noord, is er 
dus een derde dak beschikbaar. Joost 
Kok, bestuurslid bij Energiek Velsen: 
,,Als energiecoöperatie zijn we hier 
heel blij mee, vooral ook omdat er 

veel vraag is van inwoners die wil-
len meedoen in een dergelijk project. 
De besturen en eigenaren van de 
gebouwen staan erachter en tot nu is 
de samenwerking erg prettig en con-
structief. Zo doen we samen iets aan 
de energietransitie en hopen dat er 
nog veel daken volgen.”
Meedoen voor deelnemers is interes-
sant: het project maakt gebruik van 
de nieuwe SCE-postcoderoosregeling, 
waaraan gedurende vijftien jaar een 
gegarandeerde subsidie gekoppeld is. 
En op deze manier kun je als buurtbe-
woner je eigen (extra) groene stroom 
opwekken op een ander dak. Momen-
teel worden er nog voorbereidende 
werkzaamheden verricht voor het 
project, binnenkort volgt de mogelijk-
heid tot aanmelden. Meer informatie 
ook op: https://www.energiekvelsen.
nl/veelgestelde-vragen-postcoderoos/

Derde gezamenlijke zonnestroomdak in Velsen in voorbereiding
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Bij monumenten hoort lijnolieverf.
Al honderden jaren bewezen als
dé beschermer van hout. 
RIGO Verffabriek presenteert TOPLIN Lijnolie 
standverf. Voor buitenwerk en nu ook als 
noviteit, het technisch hoogstandje 
TOPLIN Aqua voor binnen.

Bel of mail ons voor technisch advies.

TOPLIN
LIJNOLIE
STANDVERF

VOOR HUIDIG EN TOEKOMSTIG ERFGOED

Magda, Meester Laborant
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Door Raimond Bos

Ongeveer drie jaar geleden zag 
Myrthe een aflevering van het televi-
sieprogramma ‘Het mooiste meisje 
van de klas’ en hoorde ze het verhaal 
van Steffi de Pous. Zij is de initiatief-
neemster van Because We Carry. De 
manier waarop de stichting heel 
gericht vrijwilligers inzet om de vluch-
telingen in Griekenland te helpen, 
sprak haar direct aan. ,,Het zijn maar 
hele kleine dingen, maar je kunt zo 
wel echt het verschil maken. Toen ik 
erachter kwam dat je er als vrijwilliger 
heen kunt gaan, heb ik mij direct 
aangemeld.’’ Dit jaar rondde Myrthe 
met succes haar hbo-opleiding 
media, informatie en communicatie 
aan de Hogeschool van Amsterdam 
af. Inmiddels werkt ze als marke-
tingassistente bij Kek Mama, een 

glossy magazine voor moeders.

Reisplannen
Hoewel ze het op haar werk prima 
naar haar zin heeft, verlangt ze vooral 
naar het maken van een grote reis. ,,Ik 
zou heel graag volgend jaar een 
aantal maanden door Azië willen 
trekken. Daar ben ik al voor aan het 
sparen. Gewoon een enkeltje naar 
Bangkok boeken, een rugzak mee en 
dan maar kijken waar het schip 
strandt. Ik stel me voor dat ik van 
hostel naar hostel ga reizen. Of het er 
echt van komt, moet ik afwachten. 
Het is natuurlijk een heel onzekere 
tijd op het gebied van reizen. Als het 
niet lukt, ga ik misschien een vervolg-
opleiding doen, of ik blijf werken. 
Maar ik hoop echt dat ik in 2022 in het 
vliegtuig kan stappen om mijn 
droomreis te maken. Het liefst in 

februari al.’’

Praktische klussen
Voordat het zover is, stort ze zich nog 
deze maand in een heel ander avon-
tuur. Op het Griekse eiland Lesbos 
verblijven duizenden vluchtelingen. 
Ze zijn voornamelijk afkomstig uit 
Afghanistan, Syrië en de democrati-
sche republiek Congo. Ik ga samen in 
teamverband helpen met de prakti-
sche klussen in het vluchtelingen-
kamp, zoals het uitdelen van het eten 
en het vermaken van de kinderen. 
Maar ook hele praktische dingen, 
bijvoorbeeld het halen van bouwma-
terialen of het graven van geulen, die 
moeten voorkomen dat er water in de 
tenten loopt. In het vluchtelingen-
kamp Mavrovouni verblijven onge-
veer vierduizend mensen, ze wonen 
daar in zware omstandigheden. Een 

kwart van de mensen is vrouw, 
veertig procent is kind. Er staan 
zevenhonderd tenten van UNHCR en 
het Duitse Rode Kruis.’’

Sprong in het diepe
Het is weliswaar een project dat voor 
Myrthe slechts een week zal duren, 
toch voelt het als een grote sprong in 
het diepe. ,,De meeste mensen om 
mij heen verklaren mij voor gek, dat ik 
dit op 21-jarige leeftijd ga doen. Maar 
ik wil zo graag iets doen! De organi-
satie Because We Carry zet zwangere 
vrouwen en moeders met jonge 
kinderen op de eerste plaats, omdat 
zij zichzelf zo makkelijk op de laatste 
plaats zetten. De andere vrijwilligers 
die tegelijk met mij vertrekken, heb ik 
nog niet ontmoet. Dat gaat deze 
week gebeuren. We komen in 
Amsterdam bij elkaar om kennis te 
maken. Ik weet al wel dat ik de 
jongste van het stel ben. Op zaterdag 
23 oktober vlieg ik naar Griekenland 
en een dag later begint de werkweek. 
We zijn dan tot zondag 31 oktober 
actief, daarna vliegen we weer terug.

Donaties
Het geld voor de vliegreis en de 
verblijfskosten op Lesbos betaalt 
Myrthe uit eigen zak. Daarnaast is het 
de bedoeling dat het vrijwilligersteam 
ook donatiegelden meebrengt. Die 
zijn bedoeld om het werk van 
Because We Carry te financieren. Elke 
week wordt de vrijwilligersploeg 
afgelost door een nieuwe ploeg, die 
weer nieuwe gelden inbrengt. ,,Wij 
moeten als team achtduizend euro 
meebrengen. Daarom heb ik mijn 
persoonlijke doel op twaalfhonderd 
euro gezet. Ik hoop dat veel mensen 
dit mooie doel willen ondersteunen. 
De hulp is daar gewoon echt keihard 
nodig. Ik vind het mooi dat Because 
We Carry zich met name focust op het 
welzijn van zwangere vrouwen en 
moeders van jonge kinderen. Als je in 
zo’n vluchtelingenkamp zit, ben je als 
moeder totaal niet bezig met het 
groeiboekje, zoals moeders hier. Het is 
voor hen vooral een kwestie van over-
leven en gezond blijven.’’ 
Donaties zijn welkom via NL30 ABNA 
0424249502 t.n.v. Myrthe Groenen-
daal. Het is ook mogelijk om een 
bijdrage via een Tikkie over te maken. 
De link hiervoor is op https://myrthe-
naarlesbos.wordpress.com te vinden.

IJmuiden - Over enkele weken reist Myrthe Groenendaal (21) af naar het Griekse eiland Lesbos. Niet voor een 
vakantie, maar om er een week als vrijwilliger in een groot vluchtelingenkamp te gaan werken. Samen met zes 
andere vrijwilligers uit Nederland gaat de IJmuidense assisteren bij de dagelijkse werkzaamheden in het vluch-
telingenkamp. Het is een project van de Nederlandse organisatie Because We Carry, waaraan Myrthe deel-
neemt. In de aanloop naar de vliegreis probeert ze zo veel mogelijk donaties voor deze stichting bijeen te 
krijgen.

Myrthe (21) gaat een week helpen 
in Grieks vluchtelingenkamp

Myrthe Groenendaal vertrekt op 23 oktober naar Lesbos. Foto: aangeleverd

Velsen - Tijdens de jaarmarkt op 25 
september was ook de Historische 
Kring Velsen aanwezig. 

Bezoekers van de kraam konden een 
quiz invullen om hun kennis van de 
geschiedenis van Velsen te testen.

Jiteke van Berkel had tachtig procent 
van de vragen correct beantwoord 
en ontvangt daarom een boekenbon 
ter waarde van vijftien euro. 
Yvonne Tegeler en Alex Duineveld 
werden gedeeld tweede en 
ontvangen een mooi Velisena 
jaarboek.

Winnaars Velsen-quiz 
jaarmarkt Oud-Velsen

LEZERSPOST

Ten einde raad richt ik mij maar eens tot de krant. Meerdere mails naar de 
gemeente gestuurd, maar helaas tot op heden geen antwoord 
ontvangen. Mijn vraag is: waarom kan ik ‘s morgens niet meer met mijn 
kleinkinderen zwemmen? Het recreatiebad en het warme bad zijn ‘s 
morgens gesloten, waardoor ik uit moet wijken naar de Waterrakkers in 
Heemskerk. Onbegrijpelijk vind ik het! Waarom worden kinderen buiten-
gesloten, terwijl er wel banen zwemmen is voor volwassen? Mijn hoop 
was dat per 1 oktober het rooster ging veranderen, maar nee hoor er 
gebeurt niets. Voor 1 oktober konden volwassenen binnen en buiten 
banen zwemmen, terwijl er voor de kinderen niets was.
Niemand wil mij hier antwoord op geven, waarom kunnen de kleintjes 
niet zwemmen? Het warme bad is alleen op vrijdagmiddag open om 
13.00 uur, maar dan slapen ze. Ik hoop dat er iemand op staat en eens 
goed gaat nadenken over deze situatie. Een prachtig zwembad staat daar 
nutteloos te staan!!!

Jolanda van Hooff

Zwembad ’s morgens gesloten

IJmuiden - Het strand bij IJmuiden had in het afgelopen weekeinde wel iets 
weg van een woestijngebied waar de befaamde Dakar-rally verreden werd. 
Tientallen racemonsters namen deel aan de jaarlijkse strandrace, die bekend 
staat als de enige race van de NK Offroad op honderd procent onverharde 
ondergrond. Een spectaculair schouwspel, waarbij door het duo Dave 
Klaassen en Tessa Rooth de snelste tijd werd neergezet. Foto: Erik Baalbergen

Racemonsters op het strand







September is traditioneel de maand waarin veel culturele orga-
nisaties het nieuwe seizoen ingaan. Door de coronamaatregelen 
in de achter ons liggende periode geldt voor veel organisaties 
dat ze een zware tijd hebben doorgemaakt. Uitvoeringen waren 
lang niet mogelijk, repetities evenmin. Verenigingen raakten 
hierdoor leden kwijt en dat heeft in veel gevallen ook � nanciële 
consequenties. Gemeentelijke subsidies worden namelijk geba-
seerd op het aantal leden. Gelukkig geeft de gemeente Velsen 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de organisaties in 

� nanciële nood komen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat 
er weer gedanst, gezongen, geacteerd en gemusiceerd mag 
worden. Een goed moment dus om eens stil te staan bij wat er 
allemaal gebeurt op dat gebied. Het idee voor deze uitneem-
bare cultuurbijlage in de Jutter/Hofgeest was snel geboren. 
Zanggroep Sparkle, jeugdmusicalgroep De Jonge Stem en 
muziektheatergroep Plug In sloegen de handen ineen. Onder-
steund door de culturele stichting Velser Gemeenschap gingen 
ze aan de slag. Het resultaat ligt voor u. Een magazine dat toont 

wat er allemaal mogelijk is op cultureel gebied in de gemeente 
Velsen. Een bron van inspiratie voor het komende seizoen. 
Misschien ontdekt u een nieuw talent en sluit u zich aan bij een 
vereniging. Er zijn legio mogelijkheden voor iedereen van jong 
tot oud. Blader door de pagina’s en laat u 
onderdompelen in het culturele leven van de 
gemeente Velsen. En vooral: geniet!
Geniet van wat we zo lang hebben moeten 
missen! 

Het culturele leven in de gemeente Velsen heeft veel te bieden. Tientallen amateurverenigingen en professionele organisaties bieden activiteiten aan voor een zeer breed publiek. Zang, 
theater, muziek en beeldende vorming, het is er allemaal voor jong en oud. Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen en de meest creatieve versie van zichzelf ontdekken. In dit unieke 
culturele magazine stellen veertig organisaties zich aan u voor. Ze geven samen een goede indruk van het veelzijdige cultuuraanbod binnen onze gemeentegrenzen.

Het veelzijdige culturele aanbod van Velsen
Liesbeth Bloeme (zanggroep Sparkle),  Yvonne Brandenburg (jeugdmusicalgroep De Jonge Stem) en Marcel Woning (muziektheatergroep Plug In) zijn de initiatiefnemers van deze cultuurbijlage, op de plek waar in augustus 
de Summer Park Sessions werden gehouden. Foto: Erik Baalbergen.

CultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuurCultuur in Velsen
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De Delta Singers zingen Neder-
landse liedjes van vroeger en nu. We 
bestaan in oktober 15 jaar. Gezellig-
heid staat hoog in het vaandel bij 
onze club. Iedere donderdagavond 
is het feest in de Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden, dan wordt er 
heerlijk gezongen en een praatje 
gemaakt tijdens de ko�  e. Kom 
gerust vrijblijvend een keer bij ons 
langs. Tijdens de Park Sessions in 
Velserbeek hebben veel mensen 
genoten van ons optreden. Tijdens 
de Fashionweek in Amsterdam 
waren we in de Hermitaga bij een 
modeshow. Bij veel zorghuizen in 
onze regio en ver daarbuiten zijn wij 
bekend.  

RCK is een actieve zelfstandige 
vereniging met ongeveer 50 le-
den en is opgericht in 1966. De 
leden hebben allemaal een grote 
liefde voor alles wat met radio te 
maken heeft. Velen hebben hun 
registratie behaald en mogen 
daarom ook zenden op de aange-
geven frequenties. Zo communi-
ceren zij vanuit het clubgebouw 
middels spraak, beeld of digitale 
signalen maar ook door bv. tele-
gra� e met andere zendamateurs 
over de gehele wereld. Elke 
vrijdagavond is er verenigings-
avond aan de Westerduinweg 9 in 
IJmuiden. 
Meer info op www.pi4rck.net.

Houdt u ook van zingen? Dan bent 
u bij ons op de juiste plek! Wij zijn 
een gezellig gemengd koor, wij zin-
gen ballades, smartlappen maar ook 
moderne liedjes. Onze doelgroepen 
zijn de verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, dorpsfeesten en bijzondere 
gelegenheden. Wij repeteren op 
de maandagavonden van 19.30 
tot 21.30 uur in de Dwarsligger te 
IJmuiden. Het adres is Planetenweg 
338 te IJmuiden. 

Graag voor meer info bellen of 
mailen naar: Bep van der Vis 
06-53420814 of Wim Bastmeijer 
06-10692232. Mailen kan naar: mg-
vandervis@outlook.com of info@
amusementskoorvelsen.nl. Wie 
weet, wordt het je nieuwe hobby!

De Jonge Stem is een musicalgroep voor ie-
dereen tussen 12 en 22 jaar die van zingen, 
dansen en theater houdt. Iedere zondagmid-
dag zijn er repetities onder leiding van een 
professionele regisseur, choreograaf en muzi-
kaal leider. 

Na twee keer uitstel kan De Jonge Stem nu eindelijk de familiemusical 
The Addams Family uitvoeren op 11 en 12 februari in Stadsschouw-
burg Velsen.  Daarna is instroom van nieuwe leden weer mogelijk. 
Belangstelling? Stuur een mail naar info@dejongestem@outlook.
com of kijk op www.dejongestem.nl. Kaartjes voor de voorstelling via 
stadsschouwburgvelsen.nl. 

Wist u dat?.......
Er iedere dinsdagmorgen gedanst 
wordt in de zaal van Velserhoofd, 
aan de Valkenhoe� aan in Santpoort 
Noord. Ons 55+groepje is na de 
corona-stop weer gestart met

‘WERELDDANSEN’

van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Maar door die corona-stop zijn 
er wat mensen afgevallen en we 
zoeken dus nieuwe leden om met 
elkaar te dansen op volksmuziek uit 
verschillende landen.
We dansen voorlopig nog ‘corona-
proef’, dus los van elkaar en ook in 
de pauze, met ko�  e, houden we 
afstand.

Ook beginners zijn welkom om eens 
te komen kijken en uitproberen hoe 
leuk dat is.

Wilt u meer informatie of vragen 
hierover, dan kunt u bellen naar
mevr. B. Siskens 0255 521240.

Vitaal  is weer begonnen!
Ons koor bestaat uit 34 leden en we 
zingen 3 of 4 stemmig in verschil-
lende talen. 
Ieder jaar geven we in december 
een Kerstconcert. Ook treden we 
op bij één van de  ko�  econcerten 
van de Velser Gemeenschap. Daarbij 
nog diverse optredens o.a. de koren-
dag in Monnickendam.
We zoeken nog nieuwe leden in de 
leeftijd van 55 tot 95 jaar. Sopranen, 
alten, maar vooral bassen en teno-
ren zijn welkom.
Voor meer inlichtingen kunt u kijken 
op onze website  www.senioren-
koorvitaal.nl.
Tot ziens!

Muziektheatergroep Plug In produ-
ceert jaarlijks een zelfgeschreven 
stuk, boordevol met bestaande 
populaire muziek, voor een breed 
publiek. Zingen én acteren, een 
hobby en passie voor deze gezellige 
en sociale groep spelers. Wij zouden 
onze groep graag versterken met 
enkele mannen. Om de leeftijdsver-
deling in balans te houden bij voor-
keur onder de 55 jaar. Wil je eens 
kennismaken? Stuur dan een mailtje 
naar bestuur@theatergroepplugin.
nl. Of bezoek op 13 en 14 november 
2021 onze (door Corona gedwon-
gen) alternatieve voorstelling in de 
Grote Kerk in Beverwijk.

 

‘The Christmas Experience’. Bij ons 
is het altijd kerst.  Dit muziekgezel-
schap bestaat uit een semi-bigband 
en een vocale groep (versterkt).
Het 32-koppig gezelschap speelt op 
maat geschreven arrangementen 
van o.a. Frank Sinatra, Michael Bu-
blé, Pentatonix en klassieke Christ-
mas Carols.  Wij creëren kerstsfeer 
op Dickensfestijnen, kerstmarkten 
en kerstconcerten in Victoriaanse 
kledij. Tussen sets door brengen 
onze vocalisten op diverse plekken à 
cappella kerstnummers ten gehore. 
Voor de vocale groep zoeken wij 
nog een bariton/bas. 
Concert: 23 december 2021, Philhar-
monie Haarlem. Info: 
www.christmasexperience.nl Mail: 
christmasexperience@outlook.com   

Sparkle is het koor waar alle vrouwen welkom zijn. We zingen in drie stem-
groepen musical liedjes, � lmnummers en pophits onder leiding van diri-
gent Frank Anepool. Wil je ervaren of zingen iets voor je is? Heb je vroeger 
gezongen en zou je het weer eens willen doen? Kom maar op! We repete-
ren op woensdag van 20.00 – 22.00 uur in de Hofstede in Velserbroek. Je 
kunt drie avonden gratis uitproberen. We zien je binnenkort graag! Laat ons 
weten dat je komt op zanggroepsparklevelsen@gmail.comweten dat je komt op zanggroepsparklevelsen@gmail.com

Wij zijn Accordeonband RATS, opge-
richt op 1 oktober 2016.
Deze zeer enthousiaste 4-mans 
band bestaat uit 3 accordeonisten 
en 1 zangeres. Onder leiding van 
Aaf Dekker.
Wij brengen muziek van toen en nu, 
populaire muziek, luisterliedjes en 
muziek met een lach en een traan. 
Omdat wij een kleine groep zijn 
passen wij in huiskamers maar ook 
grotere locaties schuwen wij niet.
Wij repeteren wekelijks op de don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur.
Voor informatie over optredens of 
accordeonlessen: adekker@quick-
net.nl
Facebook: Accordeonband Rats

Felison Brass is de enige brassband 
in de gemeente Velsen. Een orkest 
met een eigen typische sound en 
uitgebreid muzikaal repertoire. Wij 
willen bijdragen aan een muziekcul-
tuur die bereikbaar is voor iedereen. 
Felison kan nog wel enkele leden 
gebruiken. Dus als u een koperin-
strument bespeelt of een muziek-
instrument wilt leren bespelen 
dan bent u op dinsdagavond van 
harte welkom. Interesse gewekt? 
Zie www.felisonbrass.nl of mail 
naar info@felisonbrass.nl  of kom 
luisteren op ons kerstconcert op 19 
december aanstaande in De Stek in 
Velsen-Noord.

S.V. Full Speed nodigt u uit om mee 
te doen aan klootschieten op elke 
zaterdagmorgen vanaf 9.45 uur, 
tijdens het seizoen van augustus tot 
juni. Klootschieten is een gezellige 
sport en biedt u toch de nodige 
beweging met matige inspanning. 
U kunt twee keer gratis meedoen 
en daarna lid worden voor slechts 
€30,- /jaar. Bij aanmelding krijgt u 
een kloot cadeau.

U kunt ook deelnemen aan de sport 
Darts op woensdagavond vanaf 
20.00 uur. Ook hier kunt u twee keer 
gratis oefenen en daarna lid worden 
voor hetzelfde bedrag.

Tenslotte is het ook mogelijk eens 
per 14 dagen op vrijdagavond om 
20.00 uur bij S.V. Full Speed komen 
klaverjassen. De inschrijving kost 
slechts €2,50 per avond en er zijn 
veel leuke prijzen te winnen.   Bel 
voor informatie 06-24973470

Meer info op www.pi4rck.net.

‘Oud Goud’, ontspannen musiceren voor senioren. Liefde voor de muziek en 
plezier in het samen musiceren is wat de leden bij elkaar brengt. De gemid-
delde leeftijd van de 43 leden ligt rond de 70 jaar. Daar is echter weinig van te 
merken bij de keuze van het repertoire: zowel klassieke als populaire werken 
worden met veel plezier en inzet ten gehore gebracht. Het orkest staat onder 
de bezielende leiding van dirigent Wim Kleijn. De leden van het orkest komen 
uit de wijde omtrek van Driehuis, waar het oefenlokaal is gevestigd; zo zijn er 
onder andere leden uit Velsen, Castricum, Haarlem en Hillegom.



Muziekvereniging IJmuider Har-
monie is één van de grotere vereni-
gingen in Velsen, gelegen aan de 
Tolsduinerlaan 12 te Velsen-Zuid. En 
bestaat uit een jeugdafdeling, show-
band, Seabreeze bigband, IJHmu-
sementsorkest, Zwartepietenband 
en dweilband De Scheepstoters 2.0. 
Jaarlijks komen vele nieuwe jeugd-
leden via school of particulier bin-
nenstromen voor leuke betaalbare 
laagdrempelige opleidingen die de 
IJmuider Harmonie zo aantrekkelijk 
maakt. Kijk eens op 
www.ijmuiderharmonie.nl voor de 
vele mogelijkheden. 
Info 06-51002538

Shantykoor Nortada, noorderwind in het Portugees.
Deze frisse wind laten wij al zingend waaien door verzorgingstehuizen 
en op festivals.
Nederlandstalige liedjes voor de verzorgingstehuizen.
Engelstalige ballades over de zee, drank en vrouwen voor de festivals. 
En echte shanties, zoals die werden gezongen op de V.O.C. schepen om 
het zware werk, het hijsen van de zeilen, te verlichten.
Onze dirigent houdt van ‘mooie klank’.
“We zingen ook voor de zeemeerminnen,” zegt hij.
Nortada, het enige echte shantykoor in IJmuiden.
En dat laten we horen ook!

De Stichting Cultuur in de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord organiseert 
jaarlijks een programma met uiteen-
lopende culturele evenementen, 
zoals concerten, literair of muzikale 
avonden en exposities, wat o.a. tot 
uiting komt in het Dorpsfeest con-
cert en de jaarlijkse Kunstlijn.
Wilt u ook een optreden of expositie 
organiseren, neem dan contact met 
ons op via: cultuurindedorpskerk@
gmail.com of kijk op de website: 
www.cultuurindedorpskerk.nl

Komende activiteiten: 
23 oktober: Toneel  “Na de vrede”  
uitgestelde voorstelling van 4 mei
6 en 7 november: Kunstlijn 

Toneelgroep De Veste
Gaat weer los!!
Doe je mee?
App of bel 06-83594238 
of mail info@toneelgroepdeveste.nl 

Popkoor MultiVocaal bestaat uit 21 enthousiaste mensen die graag met 
elkaar zingen, houden van gezelligheid, maar ook gaan voor de uitda-
ging om prachtige nummers kwalitatief goed neer te zetten. 
Het koor staat onder muzikale leiding van Corrie Uijtendaal. Arrange-
menten van 4-stemmig tot soms wel 6-stemmige leuke, hedendaagse 
popnummers.
Zin om bij een koor te gaan zingen maar je twijfelt nog? Kom dan eens 
kijken en luisteren naar onze repetitie: woensdagavond van 20.00 tot 
22.15 uur in de Mavo aan de Nicolaas Beetslaan 3 te Driehuis. 
www.multivocaal.nlDit weekend is ‘t dertien musicals voor de prijs van één. Musicalvereniging 

Unidos blikt op 7, 8, en 9 oktober in knusse concerten terug op dertien 
voorgaande producties. Van Aida tot Titanic tot Hairspray. Op 20 en 21 mei 
2022 is de musicalvereniging terug met een productie zoals Velsen die van 
hen gewend is. Het satirische Urinetown volgt een stadje waar privétoilet-
ten verboden zijn en openbare toiletten torenhoge prijzen vragen. Bobbie 
Goud komt in opstand, maar valt gelijk voor de dochter van de toiletten-
beheerder.

Dream
          birds

We mogen weer!
Grote blijdschap bij zanggroep Dreambirds 
uit Velserbroek toen culturele activiteiten 
weer plaats mochten vinden en repetities 
snel opgevolgd konden worden door een 
optreden tijdens Summer Park Sessions 
Velserbeek. Dreambirds brengt met groot 
enthousiasme en stralend plezier hun reper-
toire, bestaande uit drie-tot vijfstemmige 
liedjes, ten gehore. De ballads en popsongs 
kennen allen een speciaal door hun dirigent 
geschreven arrangement. Een hechte groep 
die voor kwaliteit staat en gaat. Info over 
boekingen of aansluiten: 
www.facebook.com/zanggroep

Popkoor Decibel uit Driehuis is een 
gemengd koor met ongeveer 50 
leden dat in 1998 is opgericht. Het 
koor staat vanaf het begin onder 
de bezielende leiding van Aswintha 
Weidema.

Het repertoire is zeer divers, van 
popsongs van de jaren ‘60 uit de 
vorige eeuw tot hedendaagse hits, 
vaak in verrassende arrangementen.
Het koor verzorgt 3 optredens per 
jaar, waaronder deelname aan ko-
renfestivals en één avondvullend 
concert rond een bepaald thema. 
Nieuwe mannenstemmen zijn altijd 
welkom. Voor meer informatie kijk 
op onze website:

https://popkoordecibeldriehuis.nl/

Accordeonorkest de Klavierschippers bestaat 40 jaar.
Het orkest bestaat nu uit 14 accordeonisten waarvan 1 de elektrische 
basaccordeon bespeelt met ondersteuning van een drummer, key-
boardspeler en een zangeres die ons gaat verlaten.
We zijn dus op zoek naar een zanger of zangeres.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim Notenboom die ook 
het programma aan elkaar praat. Het repertoire is erg gevarieerd en 
wordt aangepast voor elk soort optreden zoals Koningsdag in Bever-
wijk.
Wij repeteren iedere maandagavond, Groenenlaan 74 in Beverwijk.

Zanggroep Voices  is een en-
thousiast en laagdrempelig 
koor van 12  leden. Wij zingen 
vierstemmig. Onze repetitie-
avonden zijn op vrijdag 
van 20.00 tot 22.15 uur in de 
Petrakerk in IJmuiden. We zin-
gen over het  algemeen pop- 
en kerstnummers. We zijn op 
zoek naar nieuwe leden.  Heb  
jij zin? Kom gerust langs om 
een repetitie bij te wonen. 
Voor algemene info kun je con-
tact opnemen met onze voor-
zitter, tel. nr. 06-16 26 88 14. Je 
bent van harte welkom.

Ons koor FF Anders uit de Velserbroek is een gemengd koor. We hebben 
sopranen, dames alten en mannen. Het koor bestaat momenteel uit 62 
leden. Wij zingen uitsluitend liedjes in de Nederlandse taal. Originele 
Nederlandse liedjes maar ook liedjes uit bijv. de Engelse taal maar dan 
in een Nederlandse bewerking met hier en daar een door de dirigent 
bedachte “twist”, �  anders dus.

Onze repetities zijn weer voorzichtig begonnen. Op de dinsdagavond repe-
teren wij in De Hofstede in Velserbroek.



Muziekles in het hart van Velsen
Bij Alphenaar Muziekles-IJmuiden 
kan iedereen terecht voor de 
beste muzieklessen. Wil jij rocken 
op een echt drumstel, solo’s spe-
len op een elektrische gitaar, zin-
gen in een band, boogiewoogie 
spelen op piano of een héél ander 
instrument leren beheersen… Het 
kan allemaal! Met 150 jaar erva-
ring in muziek kunnen wij ieder-
een helpen met het realiseren van 
zijn of haar muzikale wensen op 
elk niveau, iedere leeftijd en elke 
stijl. Meld je aan voor een gratis 
proe� es via: 

info@muziekles-ijmuiden.nl of 
via 023 532 02 44

Kom zingen in een mannenkoor.
22 Mannenstemmen in 4 stemgroe-
pen vormen tezamen het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden.

Iedere donderdagavond zingen en 
oefenen de mannen op mooie mu-
ziek uit de christelijke traditie.
Er is ook tijd voor ontspanning en 
gezelligheid. Ary Rijke is de artistiek 
leider.

Wij zoeken mannen die zich graag 
laten verrassen door de muziek, de 
sfeer en het enthousiasme van de 
dirigent. Kom naar de Petrakerk in 
IJmuiden (ingang Merwedestraat). 
Iedere donderdag 20.00 uur bent u 
van harte welkom! Alle informatie 
op www.cmij.nl

Wij zijn een gezellige vereniging die al meer dan 65 jaar bestaat en nog 
steeds nieuwe leden trekt.  U kunt kiezen uit een middaggroep op dinsdag of 
woensdag of de avondgroep op woensdag.  Iedereen bepaalt zijn eigen on-
derwerp en neemt zijn eigen materialen mee. We werken zelfstandig zonder 
begeleiding en op alle niveaus. U bent van harte welkom om eens te komen 
kijken in ons atelier in Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord.  ’s Middags  
om 13.30 uur en woensdagavond om 19.00 uur. Tel. secretariaat 06 2247 
3725. 

Zet je in voor 
vrijheid!
Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen is op zoek naar 
mensen - jong en oud 
-  die zich willen inzet-
ten voor onze vrijheid. 
Het vieren hiervan 

doen we op 5 mei maar minstens 
zo belangrijk is het herdenken op 
4 mei. Dat organiseren wij met een 
� jn team in Velsen.

Vrijheid is vooral voor naoorlogse 
generaties al zo ‘gewoon’ geworden 
dat zij er nauwelijks nog bij stilstaan. 
Toch is deze vrijheid zeker niet van-
zelfsprekend!

Interesse om ons te helpen bij de 
organisatie? Stuur een mailtje naar 
info@develsergemeenschap.nl Zij 
zullen zorgen voor doorzending 
naar ons team.

In Nederland zijn nog maar en-
kele amateurverenigingen die 
complete opera’s scenisch opvoe-
ren. Operakoor Bel Canto is daar 
één van. Elke twee jaar wordt een 
meer of minder bekende opera 
op de lessenaars gezet om aan 
het eind van het traject een live 
voorstelling te geven met profes-
sionele solisten en orkest in de 
schouwburg van Velsen! Steeds 
een mooie uitdaging waar met 
hart en ziel aan wordt gewerkt.                  
Om mee te doen is een geschool-
de stem geen vereiste;  al doende 
leert men tijdens de repetities.  

Vindt u het leuk om te zingen? Mis-
schien is het Naaldkoor dan iets 
voor u.
We zijn een enthousiast koor, dat 
eigentijdse liederen zoals de Roos, 
Zing, vecht, huil.., maar ook het Ave 
Maria  op het repertoire heeft staan. 
Eenmaal per maand verzorgen we 
een optreden in de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord in een eigentijdse 
viering, maar daarnaast treden we 
soms ook op in een tehuis of op een 
jaarmarkt.  Dinsdagavond van 20.15 
tot 21.45 uur repeteren we in de 
Parnassiaschool  in Santpoort. Wie 
weet, tot ziens!

KunstForm Velsen is hét platform 
voor kunsteducatie binnen de ge-
meente Velsen. Met onze verschil-
lende afdelingen in beeldende vor-
ming, theater en dans (DanceWorks) 
bieden wij cultuuronderwijs door 
ervaren en bevlogen vakdocenten 
voor jong en oud. Van keramiek tot 
textielbewerking, klassiek ballet tot 

Gospelkoor GTA is al jaren een begrip in deze regio. Het koor bestaat sedert 
2004 en telt nu 25 leden waarvan enkelen al vanaf de oprichting! Het koor 
brengt traditionele gospel met verve maar schuwt niet om moderner reper-
toire zoals poppy nummers en Afrikaanse traditionals ten gehore te brengen. 
Iedereen zal enthousiast worden van het frisse geluid van dit koor! Het koor 
staat onder begeleiding van dirigente Marieke Zondervan, onze pianist Jaap 
Brackman mag zeker niet onvermeld blijven. Onze repetitieavond is de don-
derdag, 19.30 tot 21.30 uur, de locatie is Het Kruispunt te Velserbroek. Ruime 
parkeergelegenheid aanwezig!

Voor verdere info: Gerardo Eijbersen, 06-29097100 of via eijbersen@live.nl
Facebook: Gospelkoor gta. Website: www.gospelkoorgta.nl

Het VAO bestaat uit een kleine 
groep enthousiaste muzikanten, te 
weten een violiste, een dwars� ui-
tiste en een gitarist.

Ons repertoire bestaat uit ever-
greens, oldies, ballads en popmu-
ziek. Wij hebben er bewust voor 
gekozen geen begeleidingsorkest 
meer te zijn en spelen dan ook 
zangnummers alleen nog instru-
mentaal. Om ons repertoire meer 
volume te geven en verder uit te 
breiden zijn wij hard op zoek naar:
een toetsenist(e), een bassist(e) en 
een percussionist(e).

Ben jij die enthousiaste muzikant(e) 
die ons komt versterken?
Bel dan 0643132746

aan breakdance, van de knuts-
club tot acteerlessen: voor ieder-
een is er iets te beleven. Naast 
deze activiteiten op onze eigen 
locatie verzorgen wij eveneens 
cultuuronderwijs bij verschil-
lende bassischolen in gemeente 
Velsen. Iederee n kan meedoen!

Bij muziekvereniging Soli kan iedereen, jong en ouder, op alle soorten blaas- 
en percussie-instrumenten leren spelen. De lessen worden gegeven door 
professionele docenten en het muziekinstrument krijg je in bruikleen. Het 
allergrootste pluspunt van musiceren bij Soli is dat je, na een aantal lessen, de 
mogelijkheid hebt om in een orkest samen te spelen. Als dansen meer jouw 

ding is kun je met het TwirlTeam de 
� jne kneepjes van het dansen mét 
baton leren. Meer informatie?
www.soli.nl of neem contact op met 
opleidingen@soli.nl.

Musical-dansschool Blijmond  maakt, 
o.l.v. Charis de Ruijter (prof ballerina/
choreograve), al meer dan 10 jaar haar 
eigen musicals. Zingen, dansen, acteren, 
opnemen, uitvoeren in theater. Famili-
ale sfeer. Veel aandacht voor zang, acte-

ren en vooral dans. Voor verbetering 
danstechniek zijn er extra lessen klas-
siek ballet. Tevens selectiegroep dans. 
Alle leeftijden, vanaf 4 jaar. Mooie 
grote balletzaal van 9x12 meter, met 
ballet barres, spiegels, gedempte 
balletvloer, Bluthner vleugel en een 
soundsystem. Eigen geluidstudio. 
Iedereen welkom.

Gratis proe� es. Adres: Randweg 51 
in Beverwijk. Tel: 0638508718. www.
blijmond.nl
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COLUMN IJMED

Bewegen is voor iedereen goed, maar in het corona-tijdperk lukt dat vaak 
niet. Daarom is IJMed samen met de gemeente Velsen GoldenSports 
gestart. Een buitenactiviteit voor iedereen van 55+ die het bewegen weer 
op wil pakken en dat gezellig in groepsverband wil doen.
Door de corona-maatregelen zitten we al meer dan een jaar veel binnen 
en bewegen we minder. Dat heeft soms tot gevolg dat we wat stram en 
stroef zijn geworden. Het rondje buiten wandelen schiet er vaak bij in 
waardoor zoiets als het opstaan uit de stoel of lage bank ineens moei-
zamer gaat. GoldenSports vergroot de mobiliteit weer. Het is daarnaast 
niet alleen goed voor de conditie en zorgt voor verbetering van kracht en 
balans, maar is tegelijkertijd ook erg gezellig.
GoldenSports staat onder leiding van IJMed-fysiotherapeute Sofie van der 
Hijden. Zij geeft een buitentraining waarin verschillende delen van het 
lichaam aan bod komen. Sofie staat iedere maandag om 10.30 uur voor 
de praktijk van IJMed klaar waarna met de groep de wandeling door het 
stadspark begint. De buitentraining gaat eigenlijk altijd door, dus ook als 
het zonnetje niet schijnt staat Sofie om half elf klaar.
GoldenSports loopt inmiddels en de deelnemers komen iedere week 
weer graag meebewegen. Doordat loopoefeningen worden afgewisseld 
met balans- en krachtoefeningen blijkt dat het uur zo om is. Uiteraard 
ervaren sommige deelnemers soms wat spierpijn, zelfs in spieren waarvan 
ze het bestaan nog niet kenden… Maar ze merken ook dat het rondje 
wandelen iedere week makkelijker gaat, dat de spieren weer sterker 
worden.

Zou u een keertje willen ervaren of GoldenSports ook wat voor u is? Kijk 
dan eens op www.sportpasvelsen.nl/goldensports of vraag de folder in de 
praktijk van IJMed aan de assistente. Wij zijn gevestigd op de Graham-
straat 105 in IJmuiden en deelname is de eerste keer kosteloos.

Golden Sports
Fysiotherapeute Sofie van der Hijden van IJMed. Foto: IJMed

Heemskerk - Kamperen is booming: 
genieten in de natuur, van de 
gezonde buitenlucht. En of je dat 
lekker oldskool doet, met een tentje 
onder de bomen, of juist comfortabel 
en luxe, met de camper of caravan: 
tijdens de Kampeer- & Caravan Jaar-
beurs ontdek je de nieuwste 

kampeertrends en kun je je uitge-
breid laten informeren over de 
leukste én veiligste soort vakantie: 
kamperen! Subaru heeft meer dan 60 
jaar avontuur, plezier en veiligheid in 
zijn DNA. Met de Outback, Forester 
en Subaru XV maakt het merk sterke 
en betrouwbare auto’s die ideaal zijn 

voor kamperen, buitenleven en 
caravans. 
Autobedrijf Niestcar is samen met 
Subaru aanwezig tijdens de Kampeer 
& Caravan Jaarbeurs 2021. U kunt ze 
vinden in Hal 12 van woensdag 6 
oktober t/m zondag 10 oktober. Bob 
Niesten en Ron Peggeman zijn uw 
gastheren namens het Heemskerkse 
autobedrijf. ,,We gaan flink 
uitpakken”, vertelt Bob Niesten. ,,We 
hebben een mooie beursaanbieding 
op zeer ruime voorraad aan Subaru 
Approved Used modellen”. Zo staan 
er een aantal modellen op de beurs, 
maar voor de grootste voorraad aan 
Approved Used Subaru’s moet u toch 
echt in Heemskerk zijn. Subaru Expe-
rience Bezoekers kunnen ook deel-
nemen aan de Subaru Experience, u 
kunt onder meer het veiligheidssys-
teem EyeSight en All-Wheel Drive in 
combinatie met caravan proberen.
Aanmelden of nieuwsgierig 
geworden? Ga langs in de showroom 
aan de Rijksstraatweg 21 te Heems-
kerk of neem contact op via 
verkoop@niestcar.nl of 0251 244666.

Niestcar pakt uit op Kampeer- 
& Caravan Jaarbeurs 2021

Bob Niesten en Ron Peggeman zijn uw gastheren tijdens de KCJ2021 namens 

Niestcar. Foto: aangeleverd

De bovenste etage van Leonardo Hotel 
IJmuiden Seaport Beach wordt tijdens 
Whisky & Rum aan Zee omgetoverd tot 
een schatkamer van vloeibaar goud 
waar een zeer ruim assortiment aan 
Schotse en Ierse whisky, Caribische 
rum en Bourbons geproefd kunnen 
worden. ,,Rum uit alle windstreken wint 
sterk aan populariteit en interesse en 
Scotch single malt whisky heeft al jaren 
een groot ‘geniet’ imago. Beiden zijn de 

meest diverse dranken in de wereld. 
Dit jaar brengen we, exclusief voor het 
jubileum, twee zeer gelimiteerde festi-
valbottelingen uit. Een Ierse whiskey 
en een vijftien jaar oude rum uit 
Barbados.’’ Om de veelzijdigheid van 
whisky en rum te ervaren heeft de 
befaamde cocktailbar Vavoom Tiki 
Room diverse cocktails gecreëerd. 
Verder kunnen de bezoekers veel 
primeurs verwachten waaronder 

smoked rum, Tiki Cocktails, rum en 
whisky likeuren. Coca Cola presenteert 
nieuw varianten, speciaal ontwikkeld 
voor whisky en rum. Tevens zijn er 
distilleerworkshops om zelf te ervaren 
hoe het is om je eigen spiced rum te 
distilleren.
Uiteraard ontbreken de masterclasses 
niet met gasten uit binnen- en buiten-
land. La Casa Del Habano is weer 
aanwezig als u van topkwaliteit 
Cubaanse sigaren houdt. Dit alles 
ondersteund met live muziek en Chef’s 
fingerlikking good fingerfood. ,,Dit 
wordt een onvergetelijk festival vol 
smaakbelevingen en ervaringen die je 
niet snel zult vergeten. We kijken hier al 
zo lang naar uit en de bezoekers zijn er 
weer aan toe! Vanzelfsprekend wil de 
organisatie een veilig festival voor alle 
bezoekers organiseren. Daarom zullen 
alle bezoekers en deelnemers een 
coronapas moeten laten zien die 
aantoont dat je bent gevaccineerd, 
negatief getest of genezen bent van 
het coronavirus, anders helaas geen 
toegang”, aldus organisator Richard 
Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck. Er zijn nog kaarten voor de 
vrijdagavond en zaterdagmiddag. De 
avondsessie van zaterdag is reeds hele-
maal uitverkocht. Kijk op www.whisky-
enrumaanzee.nl voor het volledige 
programma. De entreeprijs van Whisky 
& Rum aan Zee bedraagt 35 euro per 
persoon. Kaarten zijn via www.
zeewijck.nl te koop.

IJmuiden - De ware liefhebbers kijken er al anderhalf jaar naar uit. Het 
inmiddels gevestigde en succesvolle festival Whisky & Rum aan Zee vindt 
dit jaar plaats op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 oktober in IJmuiden en 
wordt georganiseerd door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. Bezoekers uit 
binnen- en buitenland kunnen kennismaken met ruim zeshonderd whis-
ky’s, rum en andere distillaten van over de gehele wereld. Ruim veertig 
nationale en internationale standhouders geven dit jaar acte de 
préséance.

Whisky & Rum aan Zee-festival

Een eerdere editie van het Whisky & Rum aan Zee-festival. 

Foto: Whisky-Photographer

IJmuiden - Vorig najaar heeft de 
Huurdersraad Woningbedrijf Velsen 
haar jaarvergadering digitaal 
gehouden. Nu de coronabeper-
kingen zijn versoepeld, de anderhal-
vemetersamenleving is verlaten en 
het overgrote deel van de samenle-
ving is gevaccineerd kan de jaarver-
gadering weer fysiek gehouden 

worden in zalencentrum Velserduin 
aan het Velserduinplein. 
De vergadering vindt plaats op 
woensdag 27 oktober om 19.30 uur. 
Meld je aan door je eigen e-mail-
adres door te geven via e-mailadres 
info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl 
en je ontvangt enkele dagen voor de 
jaarvergadering de stukken. Naast de 

gebruikelijke zaken als jaarverslagen 
en dergelijke worden dit jaar ook de 
prestatieafspraken voor de periode 
2021/2022, de vernieuwde samen-
werkingsovereenkomst met Woning-
bedrijf Velsen en de gemeentelijke 
visie ‘Pont tot Park’ met de zienswijze 
van de wijkplatforms besproken. Je 
komt toch ook? Meld je tijdig aan!

Huurdersraad Woningbedrijf 
Velsen weer terug naar ‘normaal’

Dick Claassen opende deze maand zijn therapiepraktijk aan huis. Foto: aangeleverd

Deze maand opende Dick Claassen 
zijn praktijk voor therapie aan de 
Keetberglaan 331. Hij werkt vanuit de 
Gestalttherapie. Deze therapie werd 
in de jaren 40 van de vorige eeuw 
ontwikkeld en helpt bij het opheffen 
van blokkades, waardoor er weer 
ruimte is voor persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Veel verzekeraars 
vergoeden een gedeelte van de 
kosten wanneer je aanvullend bent 
verzekerd. 
Gestalttherapie valt onder de alterna-

tieve zorg. Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. Bel Dick Claassen op 
nummer 06 26752108 of stuur een 
e-mail naar dick@dickclaassen.nl en 
maak een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvende kennismaking. Dick licht 
toe: ,,In dit gesprek kijken we samen 
wat ik voor je kan betekenen. Loop 
niet te lang rond met je probleem! Er 
is geen wachtlijst, dus je kunt meteen 
terecht.’’ 
Kijk op www.dickclaassen.nl voor 
uitgebreide informatie.

Je wil het anders, maar je weet 
niet hoe? Dick Claassen helpt je
IJmuiden - Ben je vastgelopen in je relatie, familie of werk? Heb je last 
van somberheid, eenzaamheid, stress en angst? Worstel je met verlies en 
rouw, met wie je bent of met je seksuele geaardheid? Dick Claassen helpt 
je om je eigen kracht terug te vinden. Je hoeft het niet alleen te doen!
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AGENDA
DONDERDAG 7 OKTOBER

Informatiebijeenkomst over nieuwe 
leesclub door Senia van 15.00 tot 
16.30 uur in de bibliotheek aan het 
Maan Bastion 476 in Velserbroek. 
Aanmelden via e-mail (miek.
vandesande@senia.nl).

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van COC 
Kennemerland) houdt haar maande-
lijkse bijeenkomst voor LHBTI+ in 
Oma’s Kamer van Café Middeloo in 
Driehuis. Iedereen is vanaf 17.00 uur 
van harte welkom.

VRIJDAG 8 OKTOBER
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
van 15.00 tot 17.30 uur in OBS De 
Vliegende Hollander aan de Casem-
brootstraat 58 in IJmuiden.

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

Violist Joseph Puglia om 20.00 uur in 
’t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord met werk van 
Bach, Oliveros, Saariaho en Norman. 
Info via 023 5378625. Kaarten reser-
veren via penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. 

Whisky & Rum aan Zee-festival 2021 
in Leonardo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach. Volledig programma op www.
whiskyenrumaanzee.nl. Entreeprijs 
35 euro. Kaartverkoop op www.
zeewijck.nl. 

ZATERDAG 9 OKTOBER

Pinkenmarkt van 09.00 tot 14.00 uur 
in en rond de Naaldkerk aan de Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord. 
Info per e-mail via parochiecen-
trum@olvab.nl of telefonisch via 
nummer 06 30548718. Foto: 
aangeleverd

Kinderboekenweekfeest in van 11.00 
tot 13.00 uur in de bibliotheek aan 
het Dudokplein 16 in IJmuiden met 
bezoek van Geronimo Stilton, een 
voorstelling van Kunstform en een 
workshop van DanceWorks. Info op 
www.bibliotheekvelsen.nl.

Workshop papier maken om 14.00 
uur in het Zee- en Havenmuseum 
aan de Havenkade 55 in IJmuiden. 
Informatie en inschrijven op www.
zeehavenmuseum.nl.

Filmmiddag ‘Zeewijk wat vertel je me 
nou’ om 14.00 uur (inloop vanaf 
13.00 uur) in Seniorencentrum 
Zeewijk aan het Zeewijkplein 260 in 
IJmuiden. 
Visserijfilms van vroeger: ‘Vieren 
maar’ en ‘Schot te boord’ en na de 
pauze van heden: hektrawler Frank 
Bonefaas van rederij Vrolijk. Entree 2 
euro.

Repair Café van 13.30 tot 16.00 uur in 
’t Brederode Huys aan het Blekers-
veld 50 in Santpoort-Zuid. Toegang 
gratis. Vaccinatiebewijs of recente 
negatieve coronatest verplicht. Info 
op www.repaircafe.org.

ZONDAG 10 OKTOBER
Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 13.00-15.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

Bridge- en klaverjasdrive om 13.00 
uur in de Naaldkerk aan de Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord. 
Aanmelden bij Loes Duineveld (loes-
duineveld@hotmail.com / 06 
27072434).

Paul Haenen met theatrale talkshow 
ter gelegenheid van Coming Out Day 
om 14.00 uur in Stadsschouwburg 
Velsen aan de Groeneweg 71 in 
IJmuiden. Gratis toegang. Reserveren 
via www.stadsschouwburg.nl. Foto: 
aangeleverd

Workshop papier maken om 14.00 
uur in het Zee- en Havenmuseum 
aan de Havenkade 55 in IJmuiden. 
Informatie en inschrijven op www.
zeehavenmuseum.nl.

Pianist Patrick Hopper om 15.00 uur 
in ’t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord met het 
zevende deel van zijn Beetho-
venserie. Info via 023 5378625. 
Kaarten reserveren via penning-
meester@mosterdzaadje.nl. Foto: Ed 
de Leeuw

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 17.00 
uur Shiny Shrimps en om 20.00 uur 
Supernova (AL). Info via www.film-
theatervelsen.nl.

MAANDAG 11 OKTOBER
Lezing over landgoed Beeckestijn 
door Mike Uyl van de Historische 
Kring Velsen om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) in De Hofstede aan 
de Aletta Jacobsstraat 227. Corona-
toegangsbewijs verplicht. Toegangs-
prijs 2,50 euro (gratis voor leden 
HKV).

DINSDAG 12 OKTOBER
Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden met om 11.00 
uur Supernova (AL), om 14.00 uur 
The Father (9+), om 17.00 uur Nr. 10 
(12+) en om 20.00 uur Respect (12+). 
Info via www.filmtheatervelsen.nl.

Filmavond voor vrouwen om 20.00 
uur in buurthuis De Brulboei aan de 
Kanaalstraat 166 in IJmuiden met 
‘Wild Rose’. Kaarten à 3,50 euro 
verkrijgbaar aan de zaal. Info via 0255 

510652 en op www.welzijnvelsen.nl.

WOENSDAG 13 OKTOBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen.

DONDERDAG 14 OKTOBER
Boekenmarkt om 14.30 uur op het 
schoolplein van OBS De Pionier aan 
de Floraronde 293 in Velserbroek. 
Tevens signeersessie van schrijver en 
illustrator Harald Timmer

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

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

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

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

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur.
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’, ‘125 jaar papier maken 
in Velsen’ en ‘Ongepolijst’ van Ymkje 
Veenstra. Vier speurtochten en 
escapespel. www.zeehavenmuseum.
nl.

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

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

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

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

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

IJmuiden - De vrijwilligers van het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) kregen 
maandag (dierendag!) een melding van een grijze zeehond op het kleine 
strand van IJmuiden. Deze zeehond is inmiddels een bekende verschijning in 
deze regio. Hij lag op het strand om uit te rusten, maar toen er steeds meer 
mensen kwamen, werd het hem kennelijk te druk. Hij koos daarop weer het 
ruime sop. Deze zeehond zwemt tussen Bloemendaal en IJmuiden rond. De 
vrijwilligers van het RTZ adviseren om bij het dier uit de buurt te blijven. Het is 
een tamelijk fel beest, dat agressief kan reageren op mensen die te dicht bij 
hem in de buurt komen. Foto: RTZ Velsen)

Grijze zeehond op kleine strand

Velserbroek - In wijksteunpunt De 
Hofstede zijn dagelijks alle 50-plus-
sers van harte welkom voor een 
kopje koffie (of anderszins) en voor 
sociale contacten met leeftijdsge-
noten. Na alle corona-ellende heeft 
men inmiddels weer een veelvoud 
aan activiteiten kunnen opstarten. 
De kosten zijn voor de bezoekers 
bewust laag gehouden. Men kan er 
kaarten, Rummikub spelen, schil-
deren en handwerken (patchwork). 

Ook bloemschikken, koersballen en 
biljarten behoort tot de mogelijk-
heden. Drie dagen per week 
bereiden vrijwilligers een betaalbare 
maaltijd voor de bezoekers. 

Kom eens langs in het wijksteunpunt 
aan de Aletta Jacobsstraat 227 en 
laat u voorlichten over de mogelijk-
heden, wanneer activiteiten staan 
gepland en wat ze u gaan kosten. U 
zult aangenaam verrast worden!

Wijksteunpunt De Hofstede 
bruist weer van de activiteiten

IJmuiden - Twee houten bankjes op het pleintje aan het Langevlak zijn 
onlangs door bewoners beschilderd. Voor het project ontvingen de bewoners 
een bijdrage van het Oranjefonds in het kader van de landelijke Burendag. 
Ook waren er die dag hapjes en drankjes voor alle bewoners. Maandagmiddag 
zijn de bankjes officieel door de bewoners in gebruik genomen. Foto: 
aangeleverd

Bankjes Langevlak officieel 
weer in gebruik genomen
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edel-
steen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haar-
krul; 15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in
tijd; 19. strook; 21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbe-
stuurbaar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een
vis; 31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35.
mouwloos mannenvestje; 37. rivier in Engeland; 38. water-
sporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44.
Schotse familiestam; 46. onbeschaafd en grof; 47. familietwist;
48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zui-
velproduct; 54. achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zil-
verachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot over-
nachten; 64. schrijfgerei; 65. knevel; 67. explosieven
opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70. maatstaf (regel);
72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77.
gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. inlandse dakbedek-
king; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje;
83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervin-
ding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet;
4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berg-
geel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9.
zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis
(lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank;
25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engel-
se stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vis-
sersgerei; 37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zich-
zelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43.
uitscheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbal-
schoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel
van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de
liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.);
59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onder-
wijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gym-
nastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tus-
sen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82.
deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.

Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-
Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie en 
Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 13 oktober naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw 
naam, adres en telefoonnummer. 

00 inderegio.nl • 7 oktober 2021NIEUWS

Door Dieter van Laar

Na een 1-2-ruststand wonnen de 
Haarlemmers met 1-3. En als je 
bedenkt, dat bij alle drie de tegen-
doelpunten een verdedigingsfout 
aan Stormvogels-kant aan vooraf 
ging, moet je achteraf diep teleurge-
steld zijn. Maar dat mag niet: 
Olympia Haarlem had een heel goed 
team op de been gebracht tegen 
Stormvogels en op de overwinning 
valt niets af te dingen. In de tweede 
minuut gaf centrumspits Youssef Blel 
zijn visitekaartje af door een 
afstandsschot af te vuren. Met zijn 

vingertoppen kon doelman Bas 
Veen de bal over de lat tikken. In de 
elfde minuut het eerste kansje aan 
Stormvogels-kant: een afstandsschot 
van Brian Ezeoke belandde in de 
handen van de kleine doelman 
Vincent Hofman.
In de veertiende minuut kwam de 
Haarlemse fusieclub op voorsprong: 
na een hoge voorzet vanaf rechts 
greep doelman Bas Veen �naal mis 
door de bal door zijn handen te 
laten glippen waardoor het voor 
spits Blel vanaf vier meter een 
makkie was de bal in het doel te 
koppen, 0-1. Halverwege de eerste 

helft zette Stormvogels een mooi 
aanval op via Bastiaan Scholten die 
vanaf links een verre voorzet gaf en 
ver voorbij de tweede paal stond 
Ezeoke klaar om met een harde 
schuiver doelman Hofman te 
verschalken die echter redde. 
Opnieuw door een fout aan de 
IJmuidense kant kwam Olympia 
Haarlem in de 26ste minuut op een 
0-2-voorsprong. Op het middenveld 
schoof Jansen, die overigens een 
heel goede wedstrijd als centrum-
verdediger speelde, de bal in de 
voeten van Edo Knol (o.a. ex-Telstar) 
die meteen een dieptepass richting 
Blel verzond die heel beheerst 
doelman Veen voor de tweede keer 
passeerde. Stormvogels ging 
meteen op zoek naar de aanslui-
tingstre�er, maar de fysiek sterke 
Haarlemse (centrum)verdediging gaf 
geen krimp.
Op slag van rust maakte Jansen zijn 
fout goed door met een schot, via de 
knie van Boelens, doelman Hofman 
het nakijken te geven; ruststand 1-2. 

Deze late aansluitingstre�er gaven 
de IJmuidenaren hoop voor een 
beter resultaat in de tweede helft, 
maar deze hoop geen in de vijfde 
minuut van de tweede helft �naal in 
rook op. En opnieuw ging een verde-
digingsfout hier aan vooraf, want na 
een vrije schop kon Knol, geheel vrij-
staand, de bal inkoppen; 1-3. Na dit 
doelpunt probeerde Stormvogels de 
bakens te verzetten, maar liep zich 
steeds stuk op de hechte Haarlemse 
verdediging. Ook de aanvallende 
impulsen van rechtsback Stijn van 
der Voort kregen nu niet het 
beoogde resultaat. Met een katach-
tige redding wist doelman Veen een 
kwartier voor tijd erger te voor-
komen voor zijn team door een 
honderd procent kans van Blel uit 
zijn doel te ranselen. Aan Stormvo-
gels-kant schoot Ezeoke vijf minuten 
rakelings naast.
Volgende week zaterdag opnieuw 
een thuiswedstrijd en wel tegen SC 
Castricum, dat slechts 1 punt tot op 
heden heeft behaald.

IJmuiden - Vijf voetbalanalisten hadden afgelopen week al voorspeld dat 
Olympia Haarlem de gedoodverfde kampioen wordt van de derde klasse 
A zaterdagvoetbal West 1 en dat Stormvogels op de tweede plaats zal 
eindigen. Wat betreft Olympia Haarlem zullen ze zo goed als honderd 
procent gelijk krijgen, gezien het heel geroutineerde en goede spel dat 
door de ploeg van de jonge trainer Barry Tjeertjes op de mat tegen 
Stormvogels gelegd werd. Wat betreft Stormvogels: het vertoonde spel 
in de beker- en de eerste twee competitiewedstrijden was van dien aard, 
dat het team van trainer Patrick Krop een goede gooi kan maken naar 
een periodekampioenschap of zelfs naar een tweede plaats.

Verlies Stormvogels tegen Olympia Haarlem

Stijn van der Voort had tegen Olympia 
Haarlem geen succes met zijn 
aanvallende impulsen. 
Archie�oto: Hans Willemse





• Woezel en Pip en hun vriendjes dromen over alles wat zij later willen worden. Van een boer tot een dinovinder, 
van een tijger tot een piratenprinses. Je kunt alles worden als je het echt graag wilt. Wat word jij?

• Kom kijken in de winkel naar dit nieuwe Woezel en Pip boek, of een boek over de haven of een ander boek over 
wat jij later wil worden.

Marktplein 33
0255-51 31 44 
ijmuiden@readshop.nl

Marktplein 33, tel: 0255-51 31 44, ijmuiden@readshop.nl

Bij aankoop van 12,50 euro aan kinderboeken 
krijg je het geschenk ‘Tiril en de toverdrank’ 
mee. Tiril maakt een spannende reis door een 
onherbergzame wereld op zoek naar een 
toverdrank.
Verder is er een leuke actie voor de scholen. De 
kinderen kunnen boekenleggers sparen met 
daarop een letter. Met de letters, die een letter-
waarde hebben, kunnen ze met de klas een 
woord maken. Een soort scrabble dus. De klas 
met de hoogste woordwaarde maakt kans op 
een boekenpakket ter waarde van 450 euro. Dit 
is een landelijke actie waaraan alle scholen in 
Nederland mee kunnen doen. De Readshop 
IJmuiden maakt de actie extra lokaal! Mocht er 
geen prijs vallen bij een klas in IJmuiden, dan 
krijgt de klas met de hoogste woordwaarde in 
IJmuiden toch een boekenpakket ter waarde 
van 450 euro. Er wint dus altijd ook een klas uit 
IJmuiden!

Het zal u vast niet ontgaan zijn, in de zomer-
maanden is de winkel verbouwd en een stuk 
groter geworden. Eigenaar Paul Worp vertelt 
erg blij te zijn met de extra ruimte: ,,We 
groeiden uit ons jasje. We hebben nu extra 
ruimte voor de kinderboeken en het assorti-
ment cadeauartikelen, puzzels en spellen is 
uitgebreid. Bij de spellen hebben we ook een 
leuke actie; een gratis spel bij aankoop van 
twee spellen. Ook de overige artikelen hebben 
meer ruimte gekregen. En nog belangrijker, de 
klanten hebben meer bewegingsruimte.’’

Afgelopen week kwamen heel veel nieuwe 
cadeauartikelen binnen. Het is zeker de moeite 

waard om eens te komen kijken. Ook de kalen-
ders en agenda’s 2022 zijn of komen al binnen. 
Er is nu al veel vraag naar. Bij de Read Shop 
verkopen ze boeken, tijdschriften, kranten, 
wenskaarten, kantoorartikelen, giftcards, 
(staats)loten, tabak en cadeauartikelen. Verder 
kun je er terecht met je PostNL-pakket, je OV 
opladen, opnemen en storten bij de Geldmaat 
en is er een ING-servicepunt gevestigd. Heel 
veel onder één dak dus! Het team van de Read 
Shop ziet u graag komen.

Kinderboekenweek 
bij de Read Shop
IJmuiden - Het grootste boekenfeest voor kinderen en (groot)ouders, dat wil je niet missen! 
Met een thema waar iederéén wat mee heeft: Worden wat je wil. Jong en oud kijkt uit naar 
het prachtige gratis kinderboekenweekgeschenk en prentenboek. Bij de Read Shop aan het 
Marktplein 33 gaan ze van de Kinderboekenweek een feest maken!

De kinderboekenweek duurt nog tot en met 17 
oktober. Foto: aangeleverd
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HEEL VELSEN LEEST

Ja! De leukste week van het jaar is aangebroken. De 
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: worden wat je 
wil.

Ik heb een aantal geweldige boeken voor jullie gelezen 
die in dit thema passen. Ik begin graag met het prach-
tige boek van Thé Tjong-Khing. Het mysterie van het 
steenhouwertje. Dit boek gaat over de prachtige koepel 
kathedraal in Haarlem. Wij ontmoeten Markus en zijn 
vader. Die laatste werkt mee aan de restauratie van de 
Koepel Kathedraal. En als Markus een beitel moet terug 
brengen aan de steenhouwer ontvouwt er zich een 
prachtig avontuur. De tekeningen bij dit verhaal zijn zo 
mooi. Alleen daarin zou je al kunnen verdwalen. Dit 
boek is echt een aanrader voor kinderen vanaf 4 jaar en 
uitgeven door Leopold.
De tweede titel is Later wil ik klein worden. Geschreven 
door Job van Gelder. In dit boek staan zestien gedichten 
over wat je later allemaal zou kunnen worden. Op de 
achterkant van het boek staat het volgende gedicht:

Later lijkt mij best wel �jn, want je kunt dan alles worden. 
Dus word ik als ik groot ben gewoon weer lekker klein.

Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en is 
uitgegeven door Condor.

De laatste titel die ik graag met jullie wil delen is Een 
baan voor Boris geschreven door Romina Rollhauser en 
Caren Peeters. We leren Boris kennen in dit boek. Hem 
wordt steeds de vraag gesteld, wat wil je later worden. 
Maar eigenlijk heeft hij geen idee. Hij maakt kennis met 
verschillende beroepen en uiteindelijk besluit hij dat hij 
nog maar even blijft zoals hij is. Bijzonder, blij, briljant, 
bemind, bijdehand, beltegoed, bezig braaf en af en toe 
brommerig. Een heel �jn boek om voor te lezen aan wat 
oudere kleuters, doordat er erg veel tekst in staat. Maar 
de tekeningen helpen bij het begrijpen van de tekst. 
Vanaf 4 jaar en uitgegeven door De vier windstreken.
Ik wens jullie allemaal een �jne Kinderboekenweek en 
veel leesplezier!

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

Velsen - Het weer was vrijdag niet zo 
gunstig. Voor hun bruidsreportage 
besloten Machiel Nouris en Alida 
Veerman daarom uit te wijken naar 
het Hoogovensmuseum. In het 
museum is de geschiedenis van de 
staalfabriek in Velsen te zien. Een 
opvallende keuze voor een bruidsre-
portage? Niet wanneer je weet dat 
de huwelijkspartners er allebei werk-

zaam zijn. De vrijwilligers van het 
museum werkten er graag aan mee 
om het bruidspaar een mooie fotolo-
catie te bieden. In het museum is tot 
het eind van dit jaar nog de expositie 
70 jaar breedband te zien. Het Hoog-
ovensmuseum is elke zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur 
geopend. Kijk op www.hoogovens-
museum.nl voor meer informatie.

Bruidspaar kiest Hoogovens-
museum als decor voor trouwfoto’s

Het bruidspaar op de buitenplaats van het Hoogovensmuseum. Foto: aangeleverd








