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wij voor u

INKOOP GOUD
48 EUROPER 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

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

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

Door Raimond Bos

Wethouder Marianne Steijn opende 
het geheugenkabinet samen met 
Gijs, een deelnemer van Polder-
stroom. Dit is een ontmoetingscen-
trum van Zorgbalans, bedoeld voor 
mensen met een haperend brein. 
De inloopvoorziening bevindt zich 
op geringe afstand van de biblio-
theek in Velserbroek en Gijs komt er 
met veel plezier twee keer in de 
week. 
In gesprek met de wethouder 
vertelde hij donderdagochtend: ,,We 
spelen er spelletjes, we doen een 
beetje aan gymnastiek en je wordt 
goed in de gaten gehouden. Het is 
fantastisch!’’ Gijs komt uit IJmuiden, 
maar woont tegenwoordig samen 
met zijn vrouw aan de Galle Prome-
nade in Velserbroek. Sinds zijn 
geheugen het af en toe laat afweten, 
is zijn vrouw ook zijn mantelzorger 
geworden. Voor haar is het �jn dat 
Gijs elke dinsdag en donderdag naar 
Polderstroom gaat. Zo heeft ze wat 
tijd voor zichzelf en kan ze ook af en 
toe even de deur uit.

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Velserbroek - In de bibliotheek aan het Maan Bastion is vorige week het 
geheugenkabinet geopend. Dit is een plek waar alle informatie over 
dementie bijeen is gebracht. Brochures, boeken, �lms en een nieuw 
tweewekelijks inloopspreekuur moeten ervoor zorgen dat de kennis over 
dementie breder verspreid wordt en iedereen weet waar je terecht kunt 
met vragen over dit onderwerp.

Geheugenkabinet: alle informatie 
over dementie op één plek

Gijs opent samen met wethouder Marianne Steijn het geheugenkabinet. 
Foto: Bos Media Services

IJmuiden - De DSI ( Dienst Speciale Interventies) heeft rond de Kanaaldijk en de sluizen opnames gemaakt voor een 
promotie�lmpje. De DSI heeft de leiding bij de inzet van speciale eenheden van politie en Defensie. Alle acties werden 
geoefend en dat was voor de toeschouwers en fotografen een heel speciaal gezicht. Stoer en indrukwekkend. Zoals de 
helikopter boven de rubberboot met de mannen in vol ornaat. Foto: Michel van Bergen

Opnames promotiefilm bij sluizen

Kofferbakmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 8 oktober wordt 
de laatste ko�erbakmarkt van dit 
seizoen georganiseerd. De ko�erbak-
markt vindt plaats op Plein 1945. 
Iedereen die recent de zolder opge-
ruimd heeft, kan alle overtollige 
potten, pannen en andere huisraad, 
maar ook speelgoed, �etsen, dvd’s en 
nog veel meer zaken te koop 
aanbieden. Wat voor de één in de weg 
staat, kan voor de ander een geweldige 

vondst zijn. Als verkopende partij ben 
je er even een dagje tussenuit en sta je 
met gelijkgestemden op deze gezellige 
markt. De bezoekers kunnen lekker 
tussen de spulletjes struinen en 
wellicht een verzameling verder 
uitbreiden of gewoon een mooi koopje 
op de kop tikken. De markt vindt plaats 
van 08.00 tot 16.00 uur. Verkopers 
betalen 10 euro. Meer weten? Bel 0255 
533233 of 06 10475023. 





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

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

Vlak voor het Seniorencentrum Zeewijk in 
IJmuiden is tijdens de Week van de Ontmoe-
ting een ontmoetingsbank onthuld. Het idee 
voor het bankje tegen eenzaamheid kwam van 
de begin dit jaar overleden Johanna Koele-
meijer (89). Zij woonde in het seniorencen-
trum en was deelneemster van de ontmoe-
tingsweek van 2021. 
De onthulling van het bankje was onderdeel 
van de Week van de Ontmoeting, de Velsense 
variant voor de landelijke Week tegen Een-
zaamheid. Wethouder Steijn: “Elkaar ontmoe-

ten is de beste manier om eenzaamheid te be-
strijden. Daar heb je soms een aanleiding voor 
nodig. Je gaat niet zomaar naar buiten om te 
vragen: wie wil mij even ontmoeten? Met een 
bankje maken we de openbare ruimte toegan-
kelijk voor iedereen.”
Tot en met vandaag staan er verschillende ac-
tiviteiten op het programma voor jong en oud. 
Op www.velsen.nl/week-van-de-ontmoeting 
vindt u een compleet overzicht met activitei-
ten. Een groot deel van de activiteiten vindt 
ook doorgang na deze week.

Bankje tegen eenzaamheid onthuld tijdens Week van de 
Ontmoeting

Hier sta ik voor Landhuis Duin en
Kruidberg. Het is voor mij het mooiste 
gebouw in de gemeente. Dat heb ik al 
van jongs af aan. Rondjes wandelen of 
fi etsen met vrienden en familie door 
de duinen en dan kijk je er toch elke 
keer naar. Het is ook een beetje een 
symbool hoe mooi dingen kunnen zijn. 
Het is ook wat ik hoop te doen in de ge-
meenteraad. Velsen mooier en beter 
maken. Alleen is dat natuurlijk niet 
makkelijk en gaat zeker niet vanzelf.  

Er worden veel dingen bij de gemeente be-
dacht, soms zijn ze goed, soms wat minder 
en soms heb ik zoiets van ‘had hier niet wat 
meer gezond verstand tegenaan gegooid kun-
nen worden’. Want van dat gezond verstand is 

er soms te weinig. Dat zullen veel Velsenaren 
met mij eens zijn. Dus dat probeer ik dan ook 
in te brengen in de gemeenteraad. 
Soms lukt dat en soms niet. Toen ik begon als 
raadslid de vorige periode is dat gelukt toen 
wij als gemeenteraad toestemming gaven om 
te gaan bouwen bij de Hofgeest in Velserbroek 
en, om ruimte te maken voor die woningen, 
voetbalclub VSV naar een andere locatie te 
verhuizen. Naast VSV ligt namelijk een rugby 
vereniging, The Smugglers. Toen dacht ik ge-
lijk als nu alle moeite wordt gedaan om VSV 
naar een nieuwe locatie te verhuizen, verhuis 
de Smugglers dan gelijk mee en zet daar ook 
woningen neer, het liefst ook voor jongeren. 
Die woningen kunnen we wel gebruiken in 
Velsen. Dat was de rest van de gemeenteraad 
met mij eens en nu hebben wij van de week als 

gemeenteraad de eerste besluiten genomen 
om ook daar te gaan bouwen met inderdaad 
aandacht voor woningen voor jongeren/star-
ters. Niet altijd heb je als gemeenteraadslid 
dat je ideeën zo uitgevoerd worden. Dat geeft 
een goed gevoel en smaakt naar meer. Deze 
periode ga ik me inzetten om opnieuw zoveel 
mogelijk gezond verstand in te brengen in de 
gemeenteraad. Voor de woningen die we hard 
nodig hebben, om lekker te kunnen sporten 
in Velsen, om ondernemers te helpen en nog 
veel meer. Wie weet wordt de hele 
gemeente net zo mooi als Duin en 
Kruidberg!

Raadscolumn Cas Schollink(VVD): 
Gezond Verstand

De broer en zus van mevrouw Koelemeijer onthullen samen met wethouder Marianne Steijn het bankje voor 
seniorencentrum Zeewijk. Foto: Reinder Weijdijk

Gemeente Velsen en Socius Centrum Mantel-
zorg Velsen organiseren de Dag van de Man-
telzorg op zaterdag 5 november 2022 tussen 
10.00 en 15.00 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Dit jaar verdelen we de dag in 
twee tijdsblokken om zo de drukte te spreiden. 
Mantelzorgers kunnen zelf een moment kie-
zen waarop we ze in het zonnetje mogen zet-
ten.

Voucher als dank voor de inzet
Op de Dag van de Mantelzorg ligt er voor de 
mantelzorgers een voucher klaar bij het ge-
meentehuis. De keuze bestaat uit een voucher 
voor het Filmtheater in Stadsschouwburg 
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 ont-
moeten. Uiteraard zorgen wij voor een gezel-
lig muzikaal intermezzo en voor een hapje en 

Dag van de Mantelzorg

De loods van kinderboerderij Velserbeek werd 
vrijdagmiddag 30 september voor een speciale 
gelegenheid omgetoverd tot een gezellige
ontmoetingsplek. 
Wethouder Marianne Steijn bedankte
persoonlijk de gasten, die zich stuk voor stuk 
inzetten voor een schoner en mooier Velsen. 
Waar de één boomspiegels bijhoudt, ruimt de 
ander zwerfafval op tijdens een wandeling.  

Zwerfvuilbijeenkomst vrijwilligers

Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Op maandag 17 januari van dit 
jaar wist Berend Kremers (57) 
tijdens zijn werk als kapitein op 
een loodsboot 2 kite surfers bij 
de Zuidpier uit het water te
redden. 
Met collega’s wikkelde hij hen 
in warmhoudfolie tegen verdere 
a£ oeling. 
Hij bracht hen aan land zodat ze 
overgedragen konden aan
ambulancepersoneel. 
Met al zijn inspanningen wist hij 
een fatale afl oop te voorkomen. 
Berend heeft inmiddels al
7 reddingen op zijn naam staan. 
Als blijk van waardering reikte 
burgemeester Frank Dales hem 
dinsdag een oorkonde uit. 
Dat deed hij namens de
Koninklijke Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen. 

Oorkonde Koninklijke Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen

Zwerfafval

een drankje. Bent u mantelzorger en heeft u 
geen uitnodiging ontvangen? Meld u dan voor 
17 oktober aan via www.velsen.nl/dagvande-
mantelzorg. Kies een tijdsblok en ontvang alle 
informatie. Of scan deze QR code:

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden? Op maan-
dagen van 9.00-11.00 uur helpt Socius Cen-
trum Mantelzorg Velsen u graag. Bel hiervoor 
met 088-8876887.



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Trompstraat 12 -14, gebruiken van 

kamerverhuur (4 kamers, 8 personen) 
(26/09/2022) 109600-2022

• Waalstraat 77, 81, 85 en 87,  bouwen 
dakopbouwen (29/09/2022) 111700-
2022

Velsen-Noord
• Beecksanghlaan 34, vergroten 1e ver-

dieping en kap, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterkant) (26/09/2022) 
109759-2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 29, kap-

pen boom (26/09/2022) 109857-
2022  

Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 35, 

bouwen dakopbouw (26/09/2022) 
109746-2022

Driehuis
• Waterloolaan 1, bouwen ondergrond-

se watertanks (26/09/2022) 110686-
2022

VelserbroekD. Marotstraat 110, bouwen 
aanbouw en overkapping (26/09/2022) 
109891-2022
• Tussenweid 11, kappen 2 bomen 

(26/09/2022) 110030-2022
• Rijksweg 289A, wijzigen gebruik 

naar kringloopwinkel (28/09/2022) 
110958-2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 45, uitbreiden be-

gane grond en verdieping, plaatsen 
2-laagse opbouw, plaatsen dakterras-
sen en splitsen in 3 appartementen 
(27/09/2022) 63636-2022

• 
Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen 2 trailers 

voor heliumopslag, bouwen hekwerk 
(27/09/2022) 70326-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25-8000, uitbreiden en 

verbouwen tot woning (27/09/202) 
70245-2022

• Harddraverslaan 33, bouwen carport 
met zonnepanelen (29/09/2022) 
107142-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, wijzi-

gen garagedeur naar raamkozijn 
(27/09/2022) 94616-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 22A, 22B en 22C, 

legaliseren bouwen van 3 woningen, 
wijzigen gebruik voor mantelzorg 
(27/09/2022) 101231-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velserbroek
•  “50-jarige verjaardag directeur”, 10 

oktober 2022 van 17:00 tot 24:00 uur, 

Bekendmakingen

13 oktober sessies vanaf 19.30 uur
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal 
om het gesprek aan te gaan met de raadsleden.      

Sessie:  Conceptbegroting 2023 en 
‘Kleuren van de begroting’
(vanaf 19.30 uur)

Het project Vlietweg 2 in Santpoort-Noord 
is één van de projecten waarmee de gemeen-
te invulling geeft aan de ambitie om passen-
de huisvesting te hebben voor iedereen. Met 
dit pilotproject komen er circa 190 wonin-
gen voor starters. De initiatiefnemer heeft 
hierbij een uitvoerig participatietraject 
doorlopen met de buurt. Het college stelt nu 
aan de raad voor om het stedenbouwkundig 
plan vast te stellen.

De raad moet een besluit nemen over wat in 
2023 bereikt moet worden in de gemeente 

Velsen en welke middelen daarvoor ingezet  
worden. Dit is uitgewerkt in de begroting 
2023 en een aanvullend voorstel met moge-
lijkheden genaamd ‘Kleuren van de begro-
ting’. Op de kanskaartenmarkt en de sessie 
op 22 september heeft de raad informatie 
ontvangen en input meegegeven om de 
begroting 2023 in te kleuren met wensen in 
samenhang met het raadsprogramma. Aan 
hand van de keuzes die de gemeenteraad 
heeft, heeft het college een voorstel gemaakt 
om deze toe te voegen aan de begroting 2023. 
Zo geeft de raad kleur aan zijn ambities in 
de begroting.  De raad gaat met elkaar in 
gesprek over de verschillende wensen en of 
inbreng van de gemeenteraad naar wens is 
uitgewerkt door het college. 

Reageren en inspreken bij de sessie:

Er kan worden ingesproken over de onder-

werpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan 
kunt u zich tot donderdag 6 oktober, 12.00 
uur aanmelden via e-mail: gri�  e@velsen.nl 
of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 6 oktober, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri�  e@velsen.nl. De raads-
leden ontvangen uw reactie dan nog vóór 
de vergadering.  

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

U kunt de raad volgen op:
 Twitter: @RaadvanVelsen
 Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen                                                         

AGENDA VAN DE RAAD

Op woensdagavond 12 oktober 2022 organi-
seert Gemeente Velsen samen met de Cruy¥  
Foundation een inloopbijeenkomst over de 
toekomstige Cruy¥  Court in Velsen-Noord.
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er drie ont-
werpvoorstellen te bekijken. 
De drie ontwerpen geven de mogelijke loca-
tie van de Cruy¥  Court aan de Grote Hout- of 
Koningsweg weer. Geïnteresseerden kunnen 
tijdens de inloopbijeenkomst vragen stellen en 
hun voorkeur uitspreken voor één van de drie 
ontwerpen.
Daarnaast is er ruimte om opmerkingen te 

Toekomstige Cruy�  Court in Velsen-Noord

Heeft u de enquête al ingevuld? In Velsen moet 
iedereen veilig over straat kunnen, ongeacht 
kleding keuze, religie, geaardheid of aª omst. 
Safe Streets Velsen is een online enquête ge-
start over straatintimidatie. 
Met dit onderzoek willen ze inzicht krijgen 
welke doelgroepen, hoe vaak en waar men-

Enquête Safe Streets

Velsen viert Coming Out Day in Stadsschouwburg
Met een Regenboogtalkshow en het hijsen van 
de Progress Pride vlag op het programma gaat 
de wereldwijde Coming Out Day dit jaar niet 
ongemerkt aan Velsen voorbij. 
Op zondag 9 oktober organiseert de Velsense 
Regenboogbrigade een Regenboogtalkshow. 
De Regenboogbrigade is een samenwerkings-
verband van verschillende externe stichtingen 
en individuen. Zij geven invulling aan het Re-
genboogbeleid (gericht op LHBTIQ+) van ge-
meente Velsen. De talkshow vindt plaats van 
14.00 tot 16.00 uur in de Stadsschouwburg Vel-
sen. De presentatie is in handen van Dolly Bel-
lefl eur. Te gast dit jaar zijn onder andere Hans 
Klok (illusionist), Boris Dittrich (D66-Eerste 

Kamerlid), danser Regilio Sedoc en Shari¥  
Nasr (fi lmregisseur). Ook schuiven wethou-
ders Marianne Steijn en Bram Diepstraten 
aan. Na afl oop van de talkshow spelen er twee 
regenboogfi lms. De talkshow heeft gratis toe-
gang. Reserveren en meer informatie over het 
programma vindt u op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl/programma/regenboog-talk-
show. Op dinsdag 11 oktober hijsen wethouder 
Steijn en COC bestuurslid Marc Hillebrink de 
Progress Pride vlag op het gemeentehuis van 
Velsen. Door Coming Out Day te vieren streeft 
gemeente Velsen en haar partners naar een sa-
menleving waarin iedereen zichzelf moet kun-
nen zijn en zich geaccepteerd voelt. 

Samen gaan we voor een duurzaam Velsen

Om nieuwe woningen op een duurzame 
en toekomstbestendige manier te kun-
nen bouwen, hebben de provincie Utrecht 
en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
een overeenkomst voor duurzame wo-
ningbouw opgesteld. 

Hierin staan afspraken, strenger dan de hui-
dige wettelijke normen, zodat er sneller, goed-
koper en duurzame woningen gebouwd kun-
nen worden. Namens Velsen ondertekende 
wethouder Sander Smeets de overeenkomst. 
Wethouder Smeets: ‘We werken op veel ma-
nieren aan duurzaam Velsen ook op het vlak 
van woningbouw. Deze afspraak met de regio 
helpt om hier nog meer aandacht voor te krij-
gen en zo de bouw van energiezuinige huizen 
te versnellen.’

Afspraken
Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het 
signaal dat er grote behoefte was aan afspra-
ken op het gebied van duurzame woningbouw. 
Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclu-
sief bouwen, klimaataanpassingen en ener-
giegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben 
gehoor gegeven aan deze oproep en het conve-
nant vormgegeven. 
Uiteraard in overleg met vertegenwoordigers 
van bouwbedrijven, ontwikkelaars en over-
heidsinstellingen. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door 
meer dan 75 organisaties. Dit zijn onder an-
dere 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan
30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

sen te maken hebben (gehad) met (seksuele) 
straatintimidatie. Daarnaast wil Safe Streets 
Velsen inzicht in de meldingsbereidheid van 
mensen die dit meegemaakt hebben en weten 
wat het met ze doet. De vragenlijst is in te vul-
len tot en met
9 oktober. 
Kijk voor meer informatie op
https://www.velsen.nl/enquete-safe-streets 

plaatsen voor de verdere inrichting rondom de 
Cruy¥  Court. De gemeente en de Cruy¥  Foun-
dation nemen die opmerkingen mee in het uit-
eindelijke ontwerp. 

Wie:
Alle inwoners van Velsen-Noord die geïnteres-
seerd zijn in de aanleg van de Cruy¥  Court.
Locatie:
Buurtcentrum de Stek, Velsen-Noord.
Wanneer:
Woensdagavond 12 oktober 2022 van 19.00 tot 
21.00 uur
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DONDERDAG 6 OKTOBER

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg: Elke 
eerste donderdag van de maand 
vindt in de rouwhuiskamer van 
11.00 tot 12.00 uur het uitvaarts-
preekuur plaats. U kunt er terecht 
voor al uw vragen op het gebied 
van uitvaart en rouw. Tevens kunt u 
kennismaken met ons en een kijkje 
nemen in de rouwhuiskamer. U bent 
van harte welkom. Adres: Frans 
Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord.

Museumhuis Beeckesteijn:  Huis 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

VRIJDAG 7 OKTOBER
Op 7 en 8 oktober viert vrouwen-
koor Sparkle Velsen haar 25 jarig 
bestaan. We doen dat met twee 
voorstellingen van “Sparkle, the 
Musical”. De voorstellingen vinden 
plaats in de Kruispuntkerk in Velser-
broek. De zaal gaat om 19.30 uur 
open, aanvang is 20.00 uur. 
Bestellen van kaartjes á €12.50 doet 
u door te mailen naar zanggroeps-
parklevelsen@gmail.com

Museumhuis Beeckesteijn:  Huis 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

Elke vrijdag aanvang 20.00 uur 
klaverjassen  in de sfeervolle kantine 
van IJVV Stormvogels aan de Zuider-
kruisstraat. Kom langs of neem 
contact op met Gerrit Jongejan 
(06-50923741)

’t Mosterdzaadje: Hendrik Mullertrio, 
aanvang 20.00 uur. http://mosterd-
zaadje.nl/blog/.  

ZATERDAG 8 OKTOBER
Museumhuis Beeckesteijn: Huis 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

Kledingruilbeurs bij Vereniging 
Santpoorts van 13:30 tot 16:00 uur 
in ’t Brederode Huys. Kleding inle-
veren kan op donderdag 6 oktober 
van 12.00 tot 14.00 uur of vóór 

aanvang van de beurs vanaf 12.30 
uur en op afspraak. Belt u dan even 
met Ronny Visser, tel. 023 5261305. 
Regels omtrent het inleveren van de 
kleding kunt u vinden op: www.
santpoortsbelang.nl. 

Repair Café Santpoort-Zuid aan 
Blekersveld 50 is vandaag geopend 
van 13.30 uur- 16.00 uur.

In het kader van het Pinkenweekend 
2022 wordt op zaterdag 8 oktober 
van 09.00 tot 14.00 uur rond de 
Naaldkerk in Santpoort weer een 
pinkenmarkt gehouden. Met 
boeken kunt u de Naaldkerk Sant-
poort Noord helpen. Dus ruim uw 
boekenkast op en gun de boeken 
een tweede leven.

Hospice De Heideberg houdt Open 
Huis voor iedereen die geïnteres-
seerd is van 10.00 tot 12.00 uur. Er is 
een gastspreker aanwezig die gaat 
vertellen over het belang van gees-
telijke zorg gedurende de laatste 
fase. 

Open huis bij Hospice Beverwijk: 
van 12.00 tot 16.00 uur staat de deur 
van de Hospice aan de Zeestraat 92 
in Beverwijk open voor alle 
belangstellenden.

De organisatie van het Tata Steel 
Chess Tournament organiseert van 
13.00 uur tot 15.00 uur een schaak-
inloop in dorpshuis De Moriaan in 
Wijk aan Zee. Van 13 tot en met 29 
januari 2023 wordt hier het 85e Tata 
Steel Chess Tournament 
georganiseerd.

ZONDAG 9 OKTOBER
Museumhuis Beeckesteijn:  Huis 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang 6 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

65 Jaar Brulboei: Muziek voor de 
Wijk van 14.00 uur tot 16.00 uur, de 
zaal gaat open om 13.30 uur. Entree 
is 2,50 euro inclusief consumptie. 
https://www.welzijnvelsen.nl/buurt-
huis-de-brulboei/, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Het is een initiatief van de 
Delta Singers en de Brulboei. De 
Delta Singers vieren alsnog het 
15-jarig bestaan en de Brulboei 
bestaat dit najaar 65 jaar.

Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen; Samen met de Regenboog-
brigade Velsen wordt gevierd dat 
Velsen een Regenboog-gemeente 
is. Theaterdiva Dolly Belle�eur hijst 
de Regenboogvlag en lost daarna in 
de theaterzaal het startschot van 
een rake én feestelijke talkshow met 
daarna twee toepasselijke speel-
�lms: Swan Song (VS 2021) en de 
exclusieve voorpremière van de 
Nederlandse �lm El Houb (NL 2022). 
Na uw bezoek aan de talkshow kunt 
u gratis naar Swan Song. https://
stadsschouwburgvelsen.nl/ 

’t Mosterdzaadje: Dimitrov-Boelee 
pianoduo, aanvang 15.00 uur. http://
mosterdzaadje.nl/blog/ 

The Ambrosians in Wijkcentrum De 
Hofstede in het kader van het 
ZondagMiddagPodium. Aanvang 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 
Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Meer weten? Bel 0255 
510652, Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden. Alle info 
vindt u ook op www.welzijnvelsen.
nl

Postzegelvereniging Santpoort: 
gezellige avond met veiling in Het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Santpoort-
Noord, vanaf 19.00 uur is men van 
harte welkom. Info: 023-5382274.

Boerderij Zorgvrij: Zorgvrij trapt de 
Dutch Food Week af met het Appel-
feest. Alle activiteiten vinden plaats 
van 13.00 tot 16.00 uur. Telefonisch 
reserveren is verplicht (in verband 
met tijdslot) via telefoonnummer 
(023) 5202828.

DINSDAG 11 OKTOBER
Buurthuis de Brulboei start weer 
een nieuwe serie Filmavonden voor 
vrouwen. Elke tweede dinsdag van 
de maand kunt u een gezellige 
avond uitgaan en familie, vrien-
dinnen en of buren meenemen. Om 
te beginnen op dinsdag 11 oktober 
met Chocolat, een �lm over een 
jonge vrouw die een chocoladewin-
keltje begint in een Frans dorp. De 
�lm begint om 20.00 uur en een 
kaartje kost 3,50 euro. Kanaalstraat 
166, IJmuiden. Zie ook www.welzijn-
velsen.nl.

WOENSDAG 12 OKTOBER
Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Lezing Velsen op de kaart aan de 
hand van de Bosatlas door Peter 
Vroege. Start om 19.00 uur. 
Inschrijven (vanaf 3,50 euro) via de 
balie in de Bibliotheek en via www.
bibliotheekvelsen.nl. Inclusief gratis 
kopje ko�e of thee.

EXPOSITIES
Tentoonstellingen op Zorgvrij: Koei-
engeloei: Bij deze tentoonstelling 
krijg je informatie op verschillende 
manieren. Zo is er een electrospel, 
een draaischijf, kijkgaten en zijn er 
videobeelden te zien. Kom dus 
gezellig langs en leer meer over de 
koe! Tot 9 oktober is er de schilde-
rijen expositie De drie kwasten’. De 
drie kwasten brengen positieve 
kleurrijke schilderijen’. Drie amateur-
schilders uit Velserbroek 
ontmoetten elkaar bij de schilder-
lessen die ze onafhankelijk van 
elkaar bij dezelfde kunstenaar 
namen. Wat zij gemeen hebben is 
de positieve manier om in het leven 
te staan en dat zie je terug in de 
schilderijen. Caroline Vreeken, 
Agnes de Jonge en Monique van 
den Haak. Kijk voor het complete 
overzicht op: www.spaarnwoude.nl. 

Raadhuis voor de kunst: Kunste-
naars Collectief Velsen exposeert in 
Raadhuis voor de kunst van 4 tot en 
met 25 september 2022. Met onder 
andere werken van Kees Kalkman, 
Afke Spaargaren, Dakmar Scholten, 
Winnie Meijer, keramiste en Renske 
Tara. O�ciele opening op Monu-
mentendag 10 september door 
wethouder Sander Smeets. Raad-
huis voor de Kunst , Torenstraat 7, 
1981BC Velsen Zuid. Toegang gratis. 
http://www.raadhuisvoordekunst.
nl/.

Pieter Vermeulen Museum: Vanaf 
zondag 2 oktober 2022 is de nieuwe 
speelse, interactieve tentoonstelling 
‘Over Nachten’ in het Pieter 
Vermeulen Museum te zien. De 
tentoonstelling is gemaakt voor 
kinderen vanaf 3 jaar en gaat over 
nachtdieren. Het museum is 
geopend dinsdag t/m vrijdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Online reserveren kan op www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Raadhuis voor de kunst: Expositie 
‘Het moet schuren’ van de groep 
‘CreArte’ is van 2 tot 23 oktober te 
zien op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. In het 
Raadhuis voor de kunst Torenstraat 
7, 1981BC Velsen- Zuid (Oud Velsen). 

Zee- en Havenmuseum: geopend 
op zaterdag, zondag en woensdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Exposities: 
‘Op de Sluizen van IJmuiden’ en 
‘Rozen verwelken, Schepen vergaan’. 
Vier speurtochten en escapespel 
(12+). Audiotour met BNers.

Expositie Peter Faber in Mariatho, 
Mandenmakerstraat 13-15 in Velser-
broek. Opening 11 september met 
een one man show van Peter Faber. 
Tevens te zien de permanente expo-
sitie van Mariska Hofman. Toegang 
gratis, vrij parkeren. Tot en met 30 
oktober elke zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.
  
Vereniging Santpoorts Belang: Rijm-
prenten en collages van Mercator 
Press. Dit is de private press van 
Willem Kramer. Op de tentoonstel-
ling zijn rijmprenten en collages te 
zien, die de drukker in de loop der 
jaren heeft geproduceerd. Op www.
mercatorpress.org is meer infor-
matie te vinden. In de hal worden 
tevens sieraden en een wandobject 
van zijn echtgenoot Carolien 
tentoongesteld. Bezichtigingstijden: 
van 2 oktober tot 6 november elke 
dinsdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur 
en op afspraak tel. 06-21597751. 
Adres: Blekersveld 50, 2082 GK te 
Santpoort-Zuid. 

Bibliotheek Velsen: Kunstenares en 
dichter Rita van Loon (1956) expo-
seert in de maanden oktober en 
november in de Bibliotheek van 
IJmuiden met een reeks fotoge-
dichten. Rita is een veelzijdig 
artieste die zich uit in zowel woord 
als op beeld als in de beeldende 
kunst. In 2013 kwam haar dicht-
bundel ‘Recht uit het hart’ uit en zijn 
er nog een aantal gevolgd. Ook bij 
de radio is zij actief en is er sprake 
van een nieuw programma over de 
dichtkunst bij RTV Seaport in de 
nabije toekomst. De Bibliotheek is 
op zoek naar kunstenaars voor de 
december expositie. Voor 
aanmelden en meer informatie zie 
www.bibliotheekvelsen.nl.

11 oktober 2022 van 24:00 tot 17:00 
uur, locatie: grasveld bij De Weid 24 
te Velserbroek (20/09/2022) 110486-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Andromedastraat 6, bouwen erker 

(27/09/2022) 98753-2022
• Kennemerlaan 93, veranderen voor-

gevel (29/09/2022) 37890-2022 
• Sluisplein 24, plaatsen zonnepa-

nelen (29/09/2022) 99577-2022                 
(rijksmonument)

• Casembrootstraat 35, legaliseren 
gebruik voor kamerverhuur (4 perso-
nen) (29/09/2022) 100990-2022

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor spor-

tevenementen Strong Viking Bro-
ther Edition op 8-9 oktober 2022                                                                               
(inclusief op- en a�ouw) 
(29/09/2022) 87696-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 

4,5,6), bouwen bedrijfsverzamelge-
bouw (inclusief terreininrichting) 
(27/09/2022) 70335-2022

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 59A, kappen boom 

(27/09/2022) 105171-2022 
• Papenburghlaan 16, kappen 2 bomen 

(27/09/2022) 104305-2022
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achterkant) 
(29/09/2022) 103221-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-

sen achterzetramen (29/09/2022) 
104729-2022 (rijksmonument)

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, plaatsen 

dakramen (29/09/2022) 99114-2022  
(rijksmonument)

Velserbroek
• H. Reptonstraat 4, bouwen erker 

en luifel (27/09/2022) 98726-
2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid
• Olga von Gotschlaan 17, plaat-

sen 2 dakkapellen (voorgevel) 
(29/09/2022) 99538-2022

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 150, plaatsen terras-

schermen (29/09/2022) 68476-2022
Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 11, bouwen erker 

met luifel, vervangen begane grond 
vloer (29/09/2022) 99600-2022

Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdie-

ping, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(29/09/2022)

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Incognito” op 29 september 2022 

van 07:00 tot 12:00, locatie Begraaf-
plaats Duinhof (27/09/2022) 108741-
2022

• “DSI Landelijke Eenheid”,  3 en 4 
oktober 2022 van 8:00 tot 17:00, lo-
catie: Kanaaldijk en Noordzeekanaal  
(26/09/2022) 69582-2022   

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• Strandrace, 8 oktober 2022 van 08:00 

tot 16:00 uur, 9 oktober 2022 van 
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Kenne-
merstrand (27/09/2022) 16487-2022

Overige bekendmakingen 
• Bekendmaking vaststellen ontwerp 

Nota bodembeheer
•  Kennisgeving vaststelling en publica-

tie EU-geluidbelastingkaart
• Voornemen tot uitgifte gemeen-

tegrond Een perceel grond aan de 
Duinvlietstraat kadastraal bekend als 
gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5363 gedeeltelijk, groot 23m2

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.
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€ 0,-

Uw
hoortoestel

tot 31 oktober

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

IJmuiden
Plein 1945  1

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We 
vergoeden tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met 
uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

Maak nu een afspraak; 
bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B R O E K ,  S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Ingeborg Baumann
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich het 
recht te weigeren dan wel te redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

De gemeente Velsen is gelukkig nog 
steeds een Regenboog-gemeente en 
ontwikkelt een beleid voor de 
acceptie van LHBTIQ+ers. Veel van de 
uitvoering daarvan ligt bij de 
Velsense Regenboogbrigade, waarin 
onder andere COC Kennemerland, 
Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland, het Regenboogloket, de 
Stadsschouwburg Velsen en de 
Gemeente Velsen samenwerken. Met 
haar activiteiten wil de Regenboog-
brigade de zichtbaarheid en de 
sociale acceptatie van de seksuele 
diversiteit vergroten en meer ruimte 
scheppen voor verdraagzaamheid en 
zelfacceptatie. Op straat, op school, 
op sportverenigingen en waar dan 
ook. Met de gratis toegankelijke, 
magazine-achtige theatertalkshow 
betrekt de Velsense Regenboogbri-
gade een groot publiek bij haar acti-
viteiten. Maar óók wil de brigade met 
zoveel mogelijk sympathisanten en 
betrokkenen, onder aansporing van 
gastvrouw Dolly Belle�eur, vieren 
wat er in de afgelopen jaren is 
bereikt. 
Na de talkshow draait het Filmthe-
ater Velsen twee toepasselijke speel-

�lms. Om 17.00 uur is dat Swan Song 
(VS 2021) en om 20.00 uur vindt de 
Nederlandse voorpremière plaats 
van El Houb (Ned 2022), het in 
Amerika al lovende ontvangen regie-
debuut van Shari� Nasr. 
Regenboogtalkshow is gratis toegan-
kelijk. Talkshowbezoekers kunnen 
gratis naar de �lm Swan Song. 
Aanvang: 14.00 uur Info + reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

Regenboogtalkshow in Stads-
schouwburg & Filmtheater
IJmuiden - Op zondag 9 oktober hijst theatericoon Dolly Belle�eur op het 
dak van de Velsense schouwburg de Regenboogvlag. Om 14.00 uur lost 
de extravagante theaterdiva in de theaterzaal het startschot van een rake 
én feestelijke theatertalkshow, waaraan dit jaar wordt meegewerkt door 
onder andere illusionist Hans Klok, D66-Eerste Kamerlid Boris O. Dittrich, 
�lmregisseur Shari� Nasr, Karin Blankenstein (John Blankenstein Foun-
dation), danser Regilio Sedoc, Chantel van der Putten (Roze Kameraden 
Feyenoord) en de Velsense wethouders Marianne Steijn (Zorg & Welzijn) 
en Bram Diepstraten (Sport).

Dolly Belle�eur hijst op 9 oktober de 
Regenboogvlag. Foto: aangeleverd

THUIS IN SANTPOORT

Het is een imposant bouwwerk, het appartementencomplex (uit 1993) op 
de voormalige buitenplaats Spaarnberg aan de oostzijde van de Wüste-
laan. Het lijkt een beetje op een schip dat dan gestrand zou zijn op het 
binnenduin van het huidige Rijkenspark. De bijnaam ‘schip’ is niet 
verwonderlijk omdat het bouwwerk een associatie oproept met een volu-
mineus cruiseschip. Dat komt door de recht boven elkaar gestapelde 
appartementen die net als een cruiseschip bekleed zijn met wit plaatwerk 
en voorzien van een glazen pui. Niet cruiseschip-achtig is de concave 
bouw, die een waterloopje in het park volgt.

Blekerij
Dat de appartementen veel glas hebben is logisch niet alleen vanwege 
de lichtinval, maar ook vanwege het uitzicht dat ze daarmee bieden op 
het prachtige park rondom en het weidse panorama. Dit park, heden ten 
dage grotendeels openbaar, kent een rijke geschiedenis. Die begint in de 
zestiende eeuw met de blekerij ‘Spaarn en Berg’. Gaandeweg wordt het 
gebied een majestueuze door J.D. Zocher junior aangelegde buitenplaats 
met zeer vermogende eigenaren als de heren Van der Hoop en Wüste, de 
laatste met de lokaal wereldberoemde Pruisische barones Olga von 
Gotsch aan zijn zijde. Het appartementencomplex staat op de plaats waar 
Van der Hoop zijn buitenverblijf liet bouwen. Dit kwam totaal verwaar-
loosd uit de Tweede Wereldoorlog en werd in 1949 door Witte Paters 
gekocht. Dat werd een �asco, omdat het ook bouwkundig een wrak 
bleek. Het werd gesloopt, er kwam een kleinseminarie (Lavigerie College; 
1952). Ook dit werd gesloopt (1990) en maakte plaats voor het ‘schip’. 
https://www.stichtingsantpoort.nl/ 

Stichting Santpoort
Tekst: René Stommel 
Foto: Tialda Willems

Als een gestrand schip

Het imposante bouwwerk lijkt een beetje op een schip. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Vervolg voorpaginaverhaal

Namens de regionale afdeling van 
Alzheimer Nederland woonde 
bestuurslid Teije Hooghiemstra de 
opening van het geheugenkabinet 
bij. Volgens hem sluit dit initiatief 
heel goed aan bij de missie van deze 
organisatie. ,,We willen dementie de 
wereld uit hebben, maar dat is nog 
heel ver weg. Tot die tijd streven we 
ernaar om de kwaliteit van leven 
voor de mensen met dementie zo 
hoog mogelijk te laten zijn.’’ Na het 
onthullen van het rek met boeken 
en folders pakte Marianne Steijn een 
boek om daaruit een stukje aan Gijs 
voor te lezen. 
Het plaatje van een aardbei in het 
boek riep direct een herinnering bij 
hem op: ,,Ik had vroeger een moes-
tuin.’’ Steijn: ,,Als je niet weet hoe je 
een gesprek moet beginnen met 
iemand die dementerend is, kun je 
hier gewoon een boek pakken en 
daar iets uit voorlezen. Je ziet hoe 
Gijs er meteen op reageert door zijn 
herinnering aan zijn eigen moestuin. 

De toegevoegde waarde van het 
geheugenkabinet is dat de infor-
matie makkelijk te vinden is. Het is 
ook een makkelijk ontmoetingspunt 
en je voorkomt er eenzaamheid 
mee.’’

Dansworkshop en 
inloopspreekuur
Het laatste onderdeel van de 
openingsceremonie vormde een 
dansworkshop, verzorgd door 
Yvonne Schellekens van Dance-
works Velsen. Dezelfde workshop 
geeft ze elke vrijdag van 11.00 tot 
12.00 uur in de recreatiezaal van 
wooncomplex De Hofstede in 
Velserbroek. Hier zijn niet alleen de 
gasten van Polderstroom welkom, 
ook buurtbewoners kunnen 
aansluiten. In de bibliotheek is vanaf 
nu om de veertien dagen op 
donderdag een spreekuur over 
dementie. Twee vrijwilligers van 
Alzheimer Nederland zullen vragen 
van bezoekers beantwoorden en 
kunnen ze adviseren of doorver-
wijzen naar zorgverleners.

Herinneringen aan vroeger 
dankzij het geheugenkabinet

Santpoort - Iedere dinsdagmorgen 
wordt er in de halfronde zaal van 
Velserhoofd in Santpoort aan de 
Valckenhoe�aan gedanst. Er is nog 
plaats voor nieuwe leden om met 
elkaar te dansen op volksmuziek uit 
verschillende landen.
Er wordt los van elkaar gedanst, maar 
wel in een kring. Ook beginners zijn 

welkom om eens te komen kijken en 
mee te dansen en uit te proberen 
hoe leuk dat is. Een proe�es is altijd 
mogelijk. Om 10.15 uur is er al ko�e 
en er wordt om 10.30 uur met 
dansen. Rond 11.00 uur is er nog een 
ko�epauze en daarna gaat het 
dansen verder tot 12.00 uur. Info: 
Bernadette Siskens tel: 0255 521240.

Wij houden van werelddansen

Wethouder Marianne Steijn heft het glas met Gijs, een deelnemer van Polderstroom. 
Foto: Bos Media Services
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens onderwerp aan de hand van een foto en naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeur-
tenis, een evenement of gewoon een van de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering 
aandacht voor het Mariagesticht en Buurthuis de 
Brulboei.

Door Erik Baalbergen

Buurthuis de Brulboei bestaat dit jaar vijfenzestig jaar. 
Mede door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is het 
oudste buurthuis van IJmuiden al jarenlang een bloeiende 
ontmoetingsplek, met cursussen, �lmavonden en andere 
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Het jubileum 
wordt deze maanden uitgebreid gevierd met allerlei acti-
viteiten in het buurthuis. Ik grijp dit jubileum aan om een 
duikje in de geschiedenis van de Brulboei te nemen.

Mariagesticht
Het buurthuis zit al weer zo’n vijfendertig jaar op de 
huidige locatie aan de Kanaalstraat. Daarvoor, vanaf de 
start, zat de Brulboei bijna dertig jaar in het voormalige 
zusterhuis Mariagesticht, ietsjes meer naar het oosten aan 
de Kanaalstraat. Een zusterhuis?
De rooms-katholieken van IJmuiden hebben vanaf 1884 
wel hun eigen kerkgebouw, de Gregoriuskerk aan de 
Kanaalstraat, maar nog geen eigen lagere school. Hun 
kinderen gaan eerst nog naar de hervormde Comité-
school. Maar de ouders vinden de lessen in Bijbelse 
geschiedenis niet in lijn met de rooms-katholieke leer en 
stichten een eigen school.
De Haarlemse architect C.L.M. Robbers ontwerpt een 
schoolgebouw met zes lokalen, een naailokaal en een 
zusterhuis met kapel. In 1909 starten de aannemers 
Rooijers en Boots met de bouw op de hoek van de Kanaal-
straat en de Kerkstraat, naast de Gregoriuskerk en de 
pastorie. Het zusterhuis in het voorste deel van het 
gebouw krijgt de naam Mariagesticht. Hier wonen de 
zusters van de ‘Congregatie van de Zusters van het Arme 
Kindje Jezus’ uit Simpelveld, die zich over het onderwijs 
ontfermen.
Het gebouw wordt o�cieel in 1910 op Hemelvaartsdag 
betrokken. Na enkele weken worden hier ook een bewaar-
school (kleuterschool) en een naaischool geopend. Bij de 
start staat voor elke klas een zuster. In 1916 krijgen de 
jongens uit de vijfde en zesde klas van de lagere school 
een onderwijzer. In 1918 wordt de school uitgebreid en 
kort daarna wordt de gemengde lagere school gesplitst in 
de Claraschool voor meisjes en de Heilig Hartschool voor 
jongens.

Jeugdwerk
In 1954 verlaten de zusters het zusterhuis. In de voorma-
lige kapel gaat een groepje ouderen een maquette van 
IJmuiden bouwen. In andere ruimtes gaat het Kennemer 
Vormingsinstituut handvaardigheidslessen geven. Het 
zusterhuis komt ook in het vizier van het opkomende 
jeugdwerk. In 1953 komt er geld voor de stichting van 
jeugdhonken in de gemeente. Een jaar later komt de 
‘sectie Jeugd van de Velser Gemeenschap’ met plannen 
voor ‘massajeugdwerk’. Onderdeel daarvan is de aankoop 
van het voormalige zusterhuis om deze in te richten als 
‘clubhuis voor de massajeugd’. De dagelijkse leiding zou in 
handen komen te liggen van de Velser Jeugd Centrale 
(V.J.C.).
De gemeente koopt het voormalige zusterhuis in 1954. De 
V.J.C. start met voorbereidingen voor het buurthuiswerk 
en Openbare Werken begint in september 1955 met een 

ingrijpende verbouwing. Het duurt nog enkele jaren 
voordat het buurthuiswerk echt van de grond komt. Om 
organisatorische redenen zetten bestuursleden van de 
V.J.C. de plannen voort onder de noemer van een nieuwe 
vereniging De Brulboei. De naam Brulboei wordt gekozen 
omdat het buurthuis een baken wil zijn voor de jeugd die 
haar weg zoekt. De vereniging neemt de jeugdleider 
Gerrit in ’t Hout uit Rotterdam in dienst om het jeugd- en 
buurthuiswerk verder op te starten en leiding te geven 
aan de inrichting van het pand. Het buurthuis wil jongeren 
een eigen honk bieden met ‘gelegenheid voor sport, spel, 
knutselen, dansen en tal van andere vormen van ontspan-
ning’. Maar ook ouderen krijgen een plek.

De Brulboei
Op zaterdagmiddag 14 september 1957 wordt De Brul-
boei o�cieel geopend, en dat terwijl de verbouwing nog 
gaande is. De opening start met een optocht van het 
tamboerkorps van Wilhelmina met daarachter een stoet 
van ruim honderd kinderen die gehoor geven aan de 
meegedragen uitnodiging ‘Komt mee naar de Brulboei’. In 
het clubhuis wordt na een reeks toespraken de opening 
verricht door wethouder De Boer, die met een druk op de 
knop een oorverdovend geloei doet horen vanuit een 
imitatiebrulboei.
Onder leiding van Gerrit in ’t Hout en Nel Jongejans en 
met medewerking van vrijwilligers wordt het buurthuis-
werk een groot succes. Kinderen vinden hier na schooltijd 
een plek om zich te vermaken bij een van de hobbyclubs, 
met onder meer handarbeid, timmeren, schilderen en 
tekenen. Op zaterdagavonden wordt er dansles gegeven 
en kunnen jongeren zich in de kelder uitleven met rock 
and roll, de swing en de twist. In de jaren zestig spelen 
regelmatig bandjes in de bovenzaal. De Brulboei biedt 
allerhande cursussen en sportieve activiteiten. Zo heeft 
het eind jaren vijftig en begin jaren zestig zelfs een eigen 
voetbalteam, met als doelman een jonge Heinz Stuy en 
met spelers vanuit Stormvogels, VSV, SVIJ en Waterloo.
De Brulboei organiseert ook zomerkampen in onder meer 
Ermelo en het eigen buitenverblijf ‘De Uiterton’ bij de 
Mooie Nel in Spaarndam. Voor dit laatste buitenverblijf 
wordt voor een symbolisch bedrag een keet gekocht van 
de Hoogovens. De keet wordt opgebouwd met jongens 
van de timmerclub en eind november 1962 geopend door 
Neptunus en Sinterklaas in één persoon: Nep-Klaas.
De Brulboei wordt in de jaren 60 en 70 verschillende keren 
verbouwd, waardoor alleen het voorste deel aan de 
Kanaalstraat nog oorspronkelijk blijft. De voormalige 
kapel van de zusters rechts boven de ingang aan de 
Kanaalstraat blijft steeds herkenbaar door de ronde 
vormen. Het sfeervolle gebouw blijft in gebruik tot medio 
jaren tachtig. Het wordt dan niet meer geschikt geacht als 
buurthuis. Maar een nieuw onderkomen biedt zich aan!

Nieuwbouw en sloop
Al vanaf 1978 wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen 
voor drie scholen tussen de Kanaalstraat en het Konings-
plein, op de plek van de voormalige Gregoriuskerk en de 
begraafplaats. De Velser gemeentearchitect Siem 
Schaafsma ontwerpt een gebouw voor de scholen. Eén 
van de scholen valt echter af door een te laag leerlingen-
aantal. Zo komt in het complex ruimte beschikbaar voor 
de Brulboei, naast de Comitéschool, de Moerbergschool 
en een peuterspeelzaal. De nieuwbouw start in 1985.
Na het vertrek van De Brulboei raakt het voormalige 
zusterhuis buiten gebruik. Het krijgt geen monumenten-
status vanwege de verstoring van de oostelijke gevel. Het 
historische en unieke pand, waar velen herinneringen 
hebben liggen en menig paartje is gevormd, wordt uitein-
delijk gesloopt om plaats te maken voor de geplande 
nieuwbouw rond de Kerkstraat.

65 jaar Buurthuis de Brulboei

De Brulboei in 1978. Foto: P. Korpershoek, Noord-Hollands Archief/Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv.no. 
NL-HlmNHA_1098_6041.

Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats. U kunt er 
terecht voor al uw vragen op het 
gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met ons 
en een kijkje nemen in de 
rouwhuiskamer. 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 6 oktober. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg

Opa Wim VanZanten is in 1922 
begonnen als restaurateur/stof-
feerder bij Pander meubelen in Den 
Haag. Na de oorlog nam hij de 
grote stap om voor zichzelf te 
beginnen in Utrecht, samen met 
zijn zoon Joop VanZanten en 
collega Carel Benz. In 1985 kwam 
de eerste kleinzoon Willem E. 
VanZanten werken in het atelier en 
vier jaar later de tweede kleinzoon 
Erwin E. VanZanten. In 1995 hebben 
de broers Willem en Erwin het 
atelier overgenomen met personeel 
en vijf jaar later werd de zaak in 
Heemstede geopend.

Emotionele waarde
Bij VanZanten kunt u niet alleen 
terecht voor meubelsto�ering, 
maar ook voor het onderhouden en 
restaureren van antieke meubelen 
die veelal ook een emotionele 
waarde hebben. Elk meubelstuk 

heeft toch op zeker moment onder-
houd nodig. Jarenlang intensief 
gebruik en omgevingsinvloeden 
kunnen betekenen dat er onder-
houd nodig is om de levensduur 
veilig te stellen. 
Of het nu gaat om scheuren in het 
hout van een kast, een verkleurde 
of kapotte afwerking, een 
verzwakte constructie of schade 
aan �neerwerk, de vaklieden 
hebben overal ruime ervaring in. 
Zelfs antieke meubelen worden als 
nieuw zonder hun historische 
waarde te verliezen. Door een 
beschadigd meubelstuk te laten 
repareren of aan te passen heeft u 
hier weer jarenlang plezier van. 
Kijk ook op de website: https://
www.meubelsto�eerderijvan-
zanten.nl/. Locatie Heemstede: 
Heemstede Antiek Atelier, Cruqui-
usweg 1K Achter, 2102 LS 
Heemstede, telefoon: 023-2050112. 

Heemstede - Gebroeders VanZanten Meubelsto�eerderij heeft inmiddels 
al ruim 100 jaar ervaring in het restaureren, opknappen en aanpassen 
van meubels. Ouderwets vakmanschap dat garant staat voor kwaliteit 
maar toch helemaal van deze tijd! Het meubel wordt op geheel ambach-
telijke wijze weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Of wellicht meer 
dan dat, want de vakmensen van VanZanten kunnen het meubel ook 
aanpassen naar uw persoonlijke wensen qua zitcomfort en looks.

100 jaar VanZanten 
Meubelstofferderij

Het meubel wordt op geheel ambachtelijke wijze weer in de oorspronkelijke staat 
hersteld. Foto: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Artrose is het langzaam verliezen van kraakbeen, slijtage dus, in 
gewrichten in bijvoorbeeld de nek en onderrug en/of de vingers, De 
gewrichten raken soms ontstoken en het bot bij het gewricht verandert. 
In een aantal gevallen kan artrose ook een standsverandering veroor-
zaken. Bij artrose heeft u last van pijn, stijfheid en moeite met bewegen.

Als het kraakbeen in een gewricht eenmaal weg is, komt dat niet meer 
terug. Maar dat wil niet zeggen dat symptomen als pijn en stijfheid ook 
blijvend zijn. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dagelijks bewegen 
en oefenen de symptomen kan verminderen. Bewegen helpt u controle 
houden over de artrose, zodat u de activiteiten die u belangrijk vindt kunt 
blijven doen. Uit onze ervaring blijkt dat een persoonlijk oefenpro-
gramma geschikt en veilig is voor alle mensen met artrose, ongeacht de 
ernst van de slijtage, de symptomen of leeftijd.

De oefentherapie kan niet alleen zorgen voor minder pijn en stijfheid, 
maar ook voor uitstel van een operatie voor een nieuwe knie of heup of 
die zelfs voorkomen. Oefentherapie verbetert de functie van het 
gewricht, de spierkracht en het evenwicht maar zorgt ook voor een 
verbetering van de algehele conditie en gezondheid. 

Onze fysiotherapeuten bepalen aan de hand van uw klachtenbeeld en 
hulpvraag het oefenprogramma met de meest geschikte oefeningen. 
Daarnaast krijgt u ook adviezen over het omgaan met de klachten in het 
alledaagse leven zoals openen van �essen en potten. Het opbouwen van 
het programma gaat geleidelijk en rustig aan zodat het lichaam zich kan 
aanpassen aan de beweging. Op die manier kan fysiotherapie helpen 
tegen de veelvoorkomende klachten bij artrose.

Wilt u meer informatie over een oefentherapie bij artrose of direct een 
afspraak maken bij een van onze therapeuten? Dan kunt u contact 
opnemen met IJMed via telefoon, 0255 53 22 11 of de website, www.
ijmed.nl

Bewegen en sporten met artrose

IJMed fysiotherapeut Maartje Heine. Foto: Mark Sassen

Het programma met leden van OV 
IJmond wordt geproduceerd door 
IJmond Nieuws en wordt opgenomen 
in de recent vernieuwde showroom 
van O�ce Projects in Velserbroek. De 

tien minuten durende a�everingen 
van IJmond Business worden uitge-
zonden op de lokale TV en via de 
kanalen van OV IJmond en IJmond 
Nieuws.

Podium
Inmiddels zijn twaalf ondernemers, 
zoals Villa Westend en De Bie Buiten-
werk, gevolgd en staan er acht van 
deze portretten op de diverse 
kanalen. Grote ondernemingen maar 
ook kleinere bedrijven. Iedere onder-
nemer, die lid is van OV IJmond, kan 
een podium krijgen. Brigitte 
Schiering, eigenaar van Content4Bizz, 
gaat naar de bedrijven toe, voert de 
voorgesprekken en presenteert het 
programma. Zij zegt: ,,Ik hoor in de 
voorgesprekken veel zaken, waarop ik 
voort kan bouwen bij de uiteindelijke 
opnamen. De �lmpjes duren tien 
minuten en er staan camera’s op je 
gericht. Je moet dus een goede voor-
bereiding hebben, zodat je de juiste 
vragen kunt stellen en de geportret-
teerde persoon zich ontspannen 
voelt.’’

Bezieling
Brigitte is een ervaren interviewer en 
weet dat ieder mens een verhaal 
heeft, iedere ondernemer een passie, 
iedere onderneming met bezieling en 
trots wordt gevoerd. Zij hoopt samen 
met de ondernemer te komen tot een 
verhaal waarin dit tot uiting komt.

IJmuiden - OV IJmond is een ondernemersvereniging met rond de 500 
leden en is daarmee een grote speler binnen het Noordzeekanaalgebied 
en de Metropool Amsterdam. Het online en TV programma IJmond Busi-
ness laat zien wie het gezicht is achter deze lokale bedrijven, wat hun 
verhaal is en wat de geïnterviewden voor kansen en uitdagingen zien in 
onze prachtige regio.

IJmond Business laat het 
gezicht van lokale bedrijven zien

Brigitte komt samen met de ondernemer tot een aansprekend verhaal.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Al 25 jaar is afslank-
studio Velserbroek gespecialiseerd in 
het begeleiden van mensen met 
overgewicht. Met de allernieuwste 
apparaten, voedingsdeskundigen 
wordt samen uw doel bereikt. 

Annette, eigenaresse van de bekende 
salon is enorm trots op de resultaten 
die bereikt worden. Neem bijvoor-
beeld Miranda van Rooije2n uit 
Velserbroek die pas geleden 31 kilo is 
kwijtgeraakt in slechts 3 maanden 
tijd. 
Bijna zes op de tien volwassenen in 
Europa kampen met overgewicht of 
obesitas, staat in een rapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Bij kinderen is bijna een op de 
drie zwaarlijvig. Mensen met overge-
wicht hebben een grotere kans op 
het krijgen van kanker, hart-en vaat-
ziekten, diabetes en luchtwegaan-
doeningen. Overgewicht en obesitas 
zijn een van de belangrijkste 

doodsoorzaken in Europa.
De oplossing tegen vet voor mannen 
en vrouwen. Met een blijvend resul-
taat, zonder operatie, pijnloos, veilig 
en e�ectief. Het is geweldig dat we al 
zoveel mensen hebben kunnen 
helpen om van hun overgewicht af te 
komen.  ,,Vooral de erkenning van de 
internist van het ziekenhuis, is fantas-
tisch’’, zegt Annet van Afslankstudio 
Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie pres-
teren is ons in een paar jaar niet 
gelukt.’’ Annet is superblij met deze 
mooie erkenning vanuit het zieken-
huis. Al die jaren is de studio de 
nummer 1 op afslankgebied, de aller-
nieuwste apparaten, geen wacht-
tijden en voor iedereen vrijblijvend 
advies en steun om het juiste eindre-
sultaat te halen. De hele maand 
oktober zijn er feestaanbiedingen 
tijdens de open dagen. Ook kunt u 
kennis maken met een nieuw afslank 
methode met een slagingskans van 
90%!
Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een vrij-
blijvend bezoek aan Beauty & Afslank-
studio Velserbroek aan de Klompen-
makerstraat 7. Voor meer informatie: 
023- 5490556 www.afslankstudiovel-
serbroek.nl. Foto’s: aangeleverd 

Jubileum Afslankstudio Velserbroek

Velsen - De energieprijzen stijgen de 
pan uit, maar ook andere vaste lasten 
worden duurder. Steeds meer mensen 
hebben moeite om rond te komen. 
Woningbedrijf Velsen merkt dit ook. 
Veel huurders komen met vragen over 
energiebesparing en over betalingen.
De corporatie voelt met de huurders 
mee. ,,Er is begrip voor de situatie en 
we denken altijd met onze huurders 
mee,” zegt directeur-bestuurder Tamar 

Hagbi. ,,We willen graag dat huurders 
op tijd aan de bel trekken zodat we 
mee kunnen denken en ze op weg 
kunnen helpen.” Op de website staan 
veel tips en besparingsmogelijkheden. 
WBV werkt samen met EnergiekVelsen. 
Met behulp van een energiecoach en 
een gratis pakket met bespaarmid-
delen helpen we huurders om 
bewuster om te gaan met hun energie. 
WBV versnelt de verduurzaming van 

complexen. Doel is om vanaf 2028 
geen woningen meer te verhuren met 
een E, F of G label, tenzij er voor deze 
woningen concrete sloop/nieuwbouw-
plannen zijn. Huurders die vragen 
hebben over onze duurzaamheids-
plannen of over de energieprijzen 
kunnen contact opnemen met het 
Woningbedrijf. Of een kijkje nemen op 
de website: Stijgende energieprijzen « 
Woningbedrijf Velsen (wbvelsen.nl)

Woningbedrijf Velsen helpt 
huurders bij energie besparen Velserbroek - Popkoor Zingsation 

bestaat vijf jaar en dat dus al twee 
jaar! Het moge duidelijk zijn waarom 
dit in 2020 helaas niet gevierd kon 
worden. Het voordeel is wel dat het 
koor extra goed en extra lang heeft 
kunnen repeteren. Ze hebben dan 
ook allemaal ontzettend veel zin om 
hun liedjes tijdens deze viering te 
laten horen. Al de hits en mooie luis-
terliedjes van de afgelopen vijf jaar 
komen aan bod. Samen met de gast-
muzikanten wordt het een mooie 

show. Iedereen is van harte welkom 
om mee te zingen en meedansen 
mag ook altijd. Kom op 19 november 
naar het Verhalenhuis in Haarlem-
Noord waar het jubileum ‘plus twee 
jaar’ wordt gevierd en beleef in deze 
mooie zaal dit feestje met ze mee. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 12,50 
euro en dat is inclusief ko�e of thee 
in de pauze. Kaartjes kun je bestellen 
via verhalenhuishaarlem.nl. https://
zangschoolcaroliengoeman.com/
popkoor-zingsation.

Zingsation viert 5-jarig bestaan
Popkoor Zingsation heeft er ontzettend veel zin in. Foto: Erik Baalbergen









18 inderegio.nl • 6 oktober 2022NIEUWS

Door Ingeborg Baumann

Vanuit Driehuis zijn ze nu sinds kort 
woonachtig in de HoogeBerg aan de 
Trompstraat, een kleinschalig woon-
project. Even wennen natuurlijk maar 
ze zijn best tevreden. In ieder geval 
hangt de in de loop der jaren 
gemaakte kunst van de heer Zuurbier 

te pronken aan de wanden en een 
familiefoto laat zien hoe uitgebreid en 
gezellig het hele gezin is. Ze hebben 
als gezin gewoond in een door Piet 
gebouwde woning aan de Jacob van 
Lenneplaan in Driehuis, recht tegen-
over Beeckestijn. Ooit met een �nan-
ciering van 26000 gulden, we zullen 
maar niet proberen uit te rekenen wat 

zo’n zelfgebouwd en ontworpen pand 
op zo’n prachtige locatie nu zou 
kosten. 

Kerstnacht
Beiden weten nog precies hoe ze 
elkaar tegenkwamen. Het is ook een 
mooi verhaal dat vast en zeker op elk 
jubileum weer uit de kast wordt 

gehaald. Piet zegt, af en toe aangevuld 
door zoon Albert: ,,We woonden in 
Egmond-Binnen, een klein dorpje 
natuurlijk waar iedereen elkaar kent. 
We kwamen wel bij elkaar over huis. 
Op kerstnacht �etste ik naar huis en 
toen heb ik haar voor het eerst serieus 
uitgevraagd. Met de legendarische 
woorden: ‘Ga je mee naar het 
hemelbed’?’ Ik bedoelde het toneel-
stuk in de Schouwburg van Alkmaar. 
Alie: ‘’Het ging vroeger allemaal 
anders, het was een andere tijd. Grote 
gezinnen ook. Mijn twee broers en 
hun vriendinnen gingen met ons 
mee.’’

De stad
De uiteindelijke verhuizing toen de 
twee oudste kinderen al geboren 
waren naar ‘de stad’ IJmuiden viel niet 
mee voor Alie. ,,De �at was het ergste.’’ 
Die �at stond in de Dol�jnstraat. In 
1960 werd begonnen aan de bouw 
van het huis in Driehuis. Beiden zijn 
heel actief geweest in het verenigings-
leven en ook in de politiek van Velsen. 
Mevrouw voor het CDA en de Engel-
munduskerk en Piet was een van de 
eerste leden van Terpen Tijn, de 
schildersclub. 

Blijft u zitten
En dan maakt burgemeester Frank 
Dales zijn plechtige opwachting. ,,Blijft 
u zitten’’, zegt hij beleefd tegen de 
jubilarissen. ,,Dat kan niet anders, ik 
kan niet staan’’, is het antwoord van 
Alie. Nauwelijks gezeten met een 

kopje thee en een gebakje wordt hij 
met zijn neus op een zaak gedrukt die 
mevrouw Zuurbier, nog steeds niet op 
haar mondje gevallen, al een paar jaar 
dwarszit. ,,Ik moet nog een invalide-
kaart krijgen van toen we 60 jaar 
getrouwd waren.’’ Het blijkt dat haar 
man geen rijbewijs heeft en zij altijd 
heeft gereden. Ook toen haar man 
mindervalide werd en dan wil je 
natuurlijk graag makkelijk kunnen 
parkeren. De regel is alleen dat de 
bestuurder van een auto recht heeft 
op een invalidekaart. Zij: ,,Maar er zijn 
uitzonderingen voor bijzondere 
gevallen, ik ken de regels heus wel.’’ 
Gelukkig is de burgemeester een 
diplomatiek man en zegt: ,,Als u bij mij 
aan het loket had gestaan had u de 
kaart gekregen.’’  

Met plezier terugdenken 
Er ontspint zich een gesprek waarin 
ook nog wordt verteld dat meneer 
Zuurbier, begonnen als timmermans-
leerling, uiteindelijk onder andere 
kwam te werken bij het architecten-
bureau van Dudok en getekend heeft 
aan de Lange Nieuwstraat en de 
winkelgalerij naast het stadhuis. Als 
het gesprek op hun huidige woonsitu-
atie in de HoogeBerg komt zegt Alie: 
,,Het is hier prima hoor.” Dales: ,,Doet u 
mee aan de activiteiten?’’ Alie: ,,Eten is 
de activiteit waaraan ik meedoe. Maar 
ik denk met heel veel plezier terug op 
mijn leven, mijn huwelijk en de �jne 
reizen die we maakten. Waar een auto 
kwam daar kwam deze familie ook!’’

IJmuiden - Afgelopen 2 oktober was het echtpaar Piet (94) en Alie (91) Zuurbier 65 jaar getrouwd. Alle kinderen 
waren bijeengekomen. En dat was nogal wat want de vijf kinderen van het echtpaar zijn verspreid over de hele 
wereld. Maar de band is hecht, dat is duidelijk te merken.

65 jaar getrouwd door Het Hemelbed

Het 65 jaar getrouwde echtpaar kijkt terug op een goed leven samen met hun kinderen. Foto: Ingeborg Baumann

IJmuiden - Afgelopen week 
fungeerde het plafond van Hotel 
Rauw aan de Kade als reusachtig 
canvas voor de IJmuidense kunste-
naar Pieter van Tongeren, in de 
kunstwereld beter bekend als 
Mossy Giant. ,,Een echte reus die in 
een kleine kustplaats in Nederland 
woont’’, zoals hij internationaal 
bekend staat. 

Door Ingeborg Baumann

De naam ‘reus’ natuurlijk omdat 
Pietertje, zoals hij in Driehuis waar hij 
opgroeide werd genoemd zodat hij 
niet verward werd met zijn eveneens 
lange vader, een heel grote man is.  
Na een carrière als professioneel 
basketballer in de USA keerde Pieter 
terug naar wat hij zijn hometown 
noemt. En sindsdien vrolijkt hij in zijn 
heel eigen stijl zijn hometown op. De 
vraag om een Octopus op het 
plafond van het hotel te schilderen 
klonk dan ook als muziek in de oren 
van de kunstenaar. Eerder maakte hij 
al een muurschildering van een VW 
Kever die wordt bestuurd door een 
�ctieve bloem op een in het in het 
oog springende plek in IJmuiden. 
Pieter zegt: ,,Put nature back in the 
driver seat. Want mens, schimmel, 
beest, machine, plant en planeet en 
daar een gelukkige balans tussen 

vinden is wat ik zoek in mijn werken 
en in de wereld. ‘Ho�everancier’ Verf-
centrum Rigo heeft de verf perfect 
gemengd en aangeleverd voor blij-
vend resultaat.’’ Het eerder 

geschreven artikel over Mossy Giant 
en zijn kunst is hier te vinden: https://
www.jutter.nl/
mossy-giant-doorbreekt-de-rauw-
heid-van-ijmuiden/. 

Giga Octopus door Mossy Giant

Zelfs Pieter valt bijna weg bij de reuze octopus op het plafond. Foto: aangeleverd.

SAMEN VOOR ELKAAR

Het Sociaal Wijkteam Velsen onder-
steunt inwoners bij allerhande 
vragen. Met de rubriek: Samen 
voor elkaar, wil het Sociaal Wijk-
team inwoners die iets voor een 
ander betekenen, in het zonnetje 
zetten.

Voor Merel Hobbelen is het glas-
helder waarom ze doet wat ze 
doet. ,,Wie goed doet, goed 
ontmoet, zeg ik altijd maar,’’ stelt 
de Zeewijkse die twee weken voor 
de zomervakantie een wel heel 
bijzonder initiatief handen en 
voeten gaf. Merel: ,,We hebben 
geld ingezameld en zomerspeel-
goed opgehaald voor kinderen die 
vanuit hun thuissituatie niet op 
vakantie kunnen gaan en zich 
moeten vermaken rondom hun 
huis. Het komt er op neer dat ik 15 
gezinnen ondersteun. Het doel 
was om de ouders één dag onbezorgd met hun kinderen te laten 
genieten op het strand. Dat is gelukt. Ik heb 15 tassen gevuld met in 
totaal 40 waterspuiten, 40 bellenblaas spullen maar ook zonnebrand en 
iets te drinken en ijsjes. De actie gaf ook mij enorm veel positieve 
energie.’’

Minimaal budget
Merel vervolgt: ,,Ik weet wat het is om van een minimaal budget te 
moeten rondkomen. Dat is vandaag de dag steeds lastiger met die prijs-
verhogingen in de supermarkt en de gestegen gasprijzen. Dat is echt niet 
leuk meer,‘’ weet de energieke vrijwilligster als geen ander. Merel: ,,De 
respons die ik krijg is heerlijk. De mensen zijn zo blij met het initiatief. We 
zitten in een gezamenlijke appgroep en houden elkaar van alles en nog 
wat op de hoogte. Het hele jaar door verzamel ik spullen en soms is dat 
best wel lastig want zo groot ben ik niet behuisd. Neemt niet weg dat ik 
mij blijf inzetten voor mensen die deze hulp hard nodig hebben en een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als er mensen zijn die spullen willen 
doneren, dan verzoek ik hen met mij per mail contact op te nemen. 
m.e.hobbelen@gmail.com. Weet u ook iemand die in deze rubriek past, of 
kunt u steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar: contact@swtvelsen.nl. 

Wie goed doet, goed ontmoet

Voor Merel Hobbelen is het 
glashelder waarom ze doet wat ze 
doet. Foto: aangeleverd

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier





HEEL VELSEN LEEST

,,Jaaaa!! Het is weer Kinder-
boekenweek. Met dit jaar het 
thema Gi Ga Groen. De afge-
lopen dagen zijn er weer 
ongeloo�ijk veel nieuwe 
boeken uitgekomen. 
Sommigen passen heel goed 
binnen het thema. Anderen 
zijn gewoon mooie boeken 
om een keer te lezen.

Voor de hele boekenopbrengst 
van afgelopen maand verwijs 
ik je graag naar instagram.
com/de_juf_met_de_boeken-
ko�er. Voor mij sprongen een 
aantal boeken er echt uit. 
Deze keer wil ik jullie graag 
Wolvenhart en andere waarge-
beurde dierenverhalen laten 
zien. In dit boek zijn verschil-
lende verhalen opgetekend 
over dieren die in de Europese 
geschiedenis iets hebben bete-
kend. De verhalen zijn waarge-
beurd. Het eerste verhaal gaat 
over de olifant Hansken. In 
Amsterdam in de 17e eeuw was 
ene Cornelis de baas van Hansken. Hij verdiende geld aan de kunsten die 
Hansken liet zien aan de mensen. Hansken kon wel 36 verschillende 
kunstjes en daarmee trad hij overal op. Cornelis reisde met haar door 
Europa en de voorstellingen trokken veel publiek. Hansken was in 1633, 
1637, 1641 en 1647 in Amsterdam. Er zijn redenen aan te nemen dat de 
Olifantssluis en het Olifantspad in Amsterdam zijn vernoemd naar deze 
Hansken.

In het boek zijn ook verhalen opgenomen over een gira�e, een wolf, 
duiven en vele anderen. Na elk verhaal volgt een stukje geschiedenis over 
de dieren in het afgelopen verhaal. Hierdoor is het boek geschikt voor 
kinderen vanaf 9 jaar. Ik wens jullie een mooie Kinderboekenweek toe. 
Loop deze week eens binnen bij de boekhandel of bibliotheek. Zij organi-
seren allerlei activiteiten die in het teken staan van de 
Kinderboekenweek.

Veel leesplezier!

Sjoerdtje Rasmussens

Gi Ga Groene Kinderboekenweek

Deze keer wil Sjoerdtje graag Wolvenhart 
en andere waargebeurde dierenverhalen 
laten zien. Foto: aangeleverd.

Aan de slag met de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg een praatje 
maken. Op dinsdagen worden er 
workshops, zoals groente pekelen en 
herfst/ winter tuinieren, bij de Bloei-
boei georganiseerd.

Nerdclub
Op donderdagmiddag organiseert 
BuitenGewoon een nerdclub in 
Velserbroek. Hier komen veelal jong-
volwassenen bij elkaar die samen 
spellen spelen. Komende week wordt 

er gestart met een coöperatief spel 
waarin je je fantasie goed moet 
gebruiken en met de groep een 
mysterie oplost.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 uur 
geopend. De lunch is inbegrepen. In 
Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier wordt voorzien in 
een gezonde lunch. De Nerdclub 

(locatie Velserbroek) is iedere 
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Maandrooster
Week 40 Thema: Pekelen en oogst 
fermenteren. 
Week 41 Schuttingen maken en 
bloembollen planten. 
Week 42 Thema: Pompoen, er 
worden pompoenen lantaarns, 
pompoen jam en pompoen ketchup 
gemaakt. 
Week 43 Thema Halloween 
versieringen.

Meld je aan
Zin om te tuinieren, mee te doen met 
de nerdclub of help je graag als vrij-
williger? Meld je aan of vraag om 
meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

Velsen – De Burendag bij Stichting Buitengewoon was heel erg geslaagd. 
Het was erg leuk en gezellig om met de mensen uit de buurt samen acti-
viteiten te doen. Een goede start voor toekomstige activiteiten die bij 
BuitenGewoon gaan komen.

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon

De Burendag was heel erg gezellig. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. geurige bolbloem; 7. trouwbelofte; 12. sociaal
economische raad (afk.); 13. welpenleidster; 14. rivier in Oos-
tenrijk; 15. buisverlichting; 17. weg met bomen; 19. fijn gekookte
vruchten; 21. Rolls Royce (afk.); 22. koeienmaag; 24. biljartterm;
27. verbindingsstuk (naad); 28. pronkziek; 30. kippeneigen-
schap; 31. elektrisch geladen materieel deeltje; 32. eenheid van
elektrisch vermogen; 33. handbagage; 35. grootste hoeveelheid
(vaakst); 37. naaldboom; 38. telwoord; 41. werkschuw; 42. deel
van de week; 44. genoeg gekookt; 46. wandelplaats; 47. door-
trapt (leep); 48. godsdienstig; 49. tandartsattribuut; 50. allerwe-
gen; 52. bewerkte dierenhuid; 54. achteraan in de ranglijst; 56.
plezier; 58. oud Amerikaanse president; 61. slaapplaats; 62.
schildergerei; 64. los en pulverig van zand; 65. melkklier; 67.
echtgenoot; 68. tijdperk; 70. soort dans; 72. opstootje; 73. klok-
kenluider van de Notre-Dame; 76. droog van wijn; 77. inhouds-
maat (afk.); 78. Duits automerk; 79. Indonesisch eiland; 81. dier-
engeluid; 82. wisseling van veren; 83. leer van het heldendicht;
84. Electric Light Orchestra (afk.); 86. spreuk of slogan; 87.
geheugenverlies.

Verticaal 1. overzicht van de meest verkochte nummers; 2. ver-
brandingsrest; 3. gevangenverblijf; 4. land in Azië; 5. fiets voor
twee personen; 6. vogelpluim; 7. verpakking voor jam; 8. deel
van fiets; 9. gewicht; 10. niet deelbaar door twee; 11. verlangen
naar drinken; 16. zuinige verlichting; 18. paling; 20. onnozel
iemand; 21. knaagdier; 23. Griekse letter; 25. insectenetend
zoogdier; 26. Oostenrijkse keizerin; 27. staat (natie); 29. laagste
punt bij eb; 32. gezichtsbeharing; 34. bladgroente; 36. Europese
politiedienst; 37. droog en kaal; 39. rivier in Rusland; 40. houten
blaasinstrument; 42. slechte violist; 43. Grieks marktplein; 45.
vertragingstoestel; 46. anticonceptiemiddel; 51. zware drug
(afk.); 53. rivier in Utrecht; 54. bedevaartplaats in Frankrijk; 55.
zoon van Adam en Eva; 56. middeleeuws wapen; 57. grond-
soort; 59. harde doorschijnende stof; 60. oploskoffie; 62. iemand
zoet houden (vleien); 63. Russische slede; 66. dun en mager;
67. oude maat voor aardappelen; 69. gravin van Holland; 71.
soort dakbedekking; 73. kennistest; 74. regenboogvlies; 75. bak-
plaats; 78. augustus (afk.); 80. Engels bier; 82. deel van een
mast; 85. gesneden stier.

48 68 27 9 75 40 60 66 83 38 87 17 57 25 86
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Velsen-Zuid - Waar komt ons eten 
vandaan en hoe komt het op ons 
bord terecht? Ontdek de wereld van 
appels bij Zorgvrij. In de boomgaard 
zijn twintig verschillende oude 
appel- en perenrassen te vinden. Hoe 
weet je wat voor soort appels en 
peren dit zijn en hoe maak je eigen-
lijk zelf appelsap? Deze en nog véél 
meer vragen komen aan bod tijdens 
het appelfeest op 9 oktober.
Zorgvrij trapt de Dutch Food Week af 
met het Appelfeest. Alle activiteiten 
vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur. 
Telefonisch reserveren is verplicht (in 

verband met tijdslot) via 
023-5202828.
Ontdek tijdens dit jaarlijkse feest de 
boomgaard met wel twintig verschil-
lende oude appel- en perenrassen. 
Maak zelf appelsap of kom een 
appeltje met honing roosteren. Kom 
luisteren naar de uitleg over de 
boomgaard en het fruit van Stichting 
de Fruittuinen. Heb je een appel en 
of perenboom in je tuin en weet je 
niet welke soort het is? Neem er 5 
van één boom mee, de deskundigen 
zullen door kijken, ruiken en proeven 
het ras vast kunnen bepalen. 

Appelfeest bij Boerderij Zorgvrij

Velsen- Noord - Op woensdag 28 
september was het Nationale 
Kraanwaterdag. Voor het team van 
Basisschool De Plataan een uitge-
sproken kans om het belang van 
water drinken opnieuw onder de 
aandacht te brengen!

De Plataan geeft al jaren aandacht 
aan een gezonde leefstijl. Dagelijks 
werken er vakleerkrachten bewe-
gingsonderwijs, stimuleren team-
leden deelname aan sportactiviteiten 
en lopen de leerlingen halverwege 
de lesdag een ‘Daily Mile’. Ook 
gezonde voeding krijgt aandacht. 
Met deze week een boost voor het 
drinken van (kraan)water!

Gezonde leefstijl 
De aandacht is niet voor niets. Door 
voldoende water te drinken blijft het 
lichaam gezond. Het helpt voedings-
sto�en naar de juiste plek in het 
lichaam te brengen en afvalsto�en af 
te voeren. Water is goed voor de 
hersens. Leerlingen kunnen zich 
beter concentreren en worden 
minder moe. Directeur Benjamin Pel: 
,,Er zijn dus genoeg redenen waarom 
waterdrinken onderdeel is van de 
Gezonde School-doelen van De 
Plataan. En daarbij; meer kraanwater 
betekent minder pakjes of �esjes met 
sapjes. Dát scheelt voor de leerling 
onnodige inname van suiker, en voor 
de ouders scheelt het in de 

portemonnee!”. 

Vanwege de kraanwaterdag kwamen 
Jerry van Akkeren, namens SportSup-
port en Marjon Straver, namens GGD 
Kennemerland/Gezonde School mee 
de groepen langs om het drinken van 
kraanwater te promoten. ,,Het is zo 
goed dat steeds meer basisscholen in 
Gemeente Velsen aandacht hebben 
voor een gezonde leefstijl, zodat leer-
lingen daar al van jongs af aan pro�jt 
van hebben en bijvoorbeeld het 
drinken van water normaal vinden ”, 
aldus Jerry van Akkeren en Marjon 
Straver. Meer weten over de Natio-
nale Kraanwaterdag? Kijk dan op 
https://kraanwaterdag.nl/. 

Doppers voor leerlingen De Plataan 
op Nationale Kraanwaterdag

Door het drinken van (kraan) water blijft het lichaam gezond. Foto: aangeleverd

Lezing - Velsen op de kaart
In deze lezing vertelt Peter Vroege de 
geschiedenis van Velsen aan de hand 
van de platen van de Bosatlas. In de 
tweede helft van de 19e eeuw gaat 
Nederland op de schop: er komen 
nieuwe kanalen en nieuwe spoor-
lijnen. IJmuiden krijgt daarbij bijzon-
dere aandacht. De ontwikkeling van 
het sluizencomplex wordt minutieus 
in kaart gebracht. Vanaf de jaren ‘20 
gaan ook de hoogovens een rol 
spelen. Er is nog geen oog voor 
vervuiling, de rook van de ovens 
staat voor voorspoed en welvaart. 

Peter Vroege
Peter Vroege (1956) was meer dan 20 
jaar uitgever van De Grote Bosatlas 
en vele tientallen andere Bosatlassen. 
Voor deze lezing heeft hij de kaarten 
en platen over Velsen verzameld en 
uitgeplozen en vertelt hij over de 
bijzondere geschiedenis van Velsen 
op de kaart. Op woensdag 12 
oktober in de Bibliotheek IJmuiden. 
Start om 19.00 uur. Inschrijven (vanaf 
3,50 euro) via de balie in de Biblio-
theek en via www.bibliotheekvelsen.
nl. Inclusief gratis kopje ko�e of 
thee.

Lezing Velsen op de kaart in de 
Maand van de Geschiedenis
IJmuiden - Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Onder het motto 
‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ organiseren culturele instellingen 
uiteenlopende activiteiten door het hele land. Natuurlijk is er in de 
Bibliotheek veel te vinden over het roemrijke geschiedenis van Velsen. 
En voor de liefhebbers van geschiedenis en aardrijkskunde is er op 12 
oktober een lezing van Peter Vroege over de veranderingen van IJmuiden 
weergegeven op de kaarten van de Bosatlas.

Of bezoek de website: www.tatasteelevents.com/nl/indebuurt

IN GESPREK OVER 
ONS BEDRIJF
Wat zijn uw ervaringen?

Wij werken hard aan een zo schoon mogelijke staalproductie. 
Deze stap vatten wij niet licht op. Tata Steel wil de impact op 
haar leefomgeving verder verminderen, zo snel mogelijk.

Merkt u dit ook? Wij horen het graag van u persoonlijk. U bent 
van harte welkom op: 13 en 22 oktober bij ons in het loket 
aan de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.

Lokale hapjes verzorgd door Be my Guest uit Wijk aan Zee.

Scan de QR code 
en meld u aan:
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IJmuiden - Op zondagmiddag 9 
oktober aanvang 14.00 uur is er 
Muziek voor de Wijk in Buurthuis de 
Brulboei aan de Kanaalstraat te 
IJmuiden. De toegang is gratis. Het is 
een initiatief van de Delta Singers en 
de Brulboei. De Delta Singers vieren 
alsnog het 15 jarig bestaan en de 
Brulboei bestaat dit najaar 65 jaar. 

Een reden om met elkaar een gezel-
lige middag voor de (nieuwe) wijkbe-
woners te organiseren. Het feest 
wordt gepresenteerd door de IJmui-
denaar Jan Kieftenbeld. De muziek 
wordt verzorgd door Maarten 
Redeker, John Bosschert en De Delta 
Singers. Aan de knoppen Peter Uiter-
wijk Winkel. De Delta Singers kunnen 

altijd nieuwe leden gebruiken, vooral 
mannen. Kom geheel vrijblijvend 
naar een of meerdere optredens 
kijken of kom een keer langs tijdens 
een oefenavond in Buurthuis De 
Brulboei aan de Kanaalstraat 166 te 
IJmuiden. Voor verdere informatie: 
het secretariaat 06-10318237 of 
www.deltasingers.nl 

Vijftien jaar DS in de Brulboei
Mooie redenen om een gezellige middag te organiseren. Foto: aangeleverd. Fotograaf Jaap Bakker

Overdag is de Amsterdamseweg 
(N202) bereikbaar, wel geldt een 
snelheidsbeperking van 50 kilometer 
per uur. Ook het �etspad blijft tijdens 
de werkzaamheden begaanbaar.

3 tot 11 oktober: N202 dicht vanaf 
afrit A22 – Buitenhuizerweg
De werkzaamheden aan de Amster-
damseweg (N202) starten vanaf de 
afrit bij de A22 in Velsen-Zuid tot en 
met de Buitenhuizerweg. Dit deel 
van de N202 is in beide richtingen 
afgesloten van maandag 3 oktober 
tot en met dinsdag 11 oktober 
tussen 20.00 en 5.00 uur.

11 tot 15 oktober: N202 dicht 
vanaf Buitenhuizerweg – brug over 
het Zijkanaal C
De Amsterdamseweg (N202) is vanaf 
de Buitenhuizerweg tot en met de 
Buitenhuizerbrug over het Zijkanaal 
C in beide richtingen afgesloten 

tussen 20.00 en 5.00 uur van dinsdag 
11 oktober tot en met zaterdag 15 
oktober.

Omleiding
Het autoverkeer en de lijnbus 
worden omgeleid. De bedrijven in 
recreatiegebied Spaarnwoude, 
Oosterbroek en Buitenhuizen blijven 
bereikbaar via een omleidingsroute. 
Deze staat met gele borden aange-
geven. Er zijn verkeersregelaars 
aanwezig op de aansluitingen met 
de N202 om het verkeer te bege-
leiden. Houd rekening met extra reis-
tijd van 10 tot 30 minuten. 

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers 
en omwonende contact opnemen 
met het servicepunt van de provincie 
via telefoonnummer: 0800 0200 600 
(gratis) of per e-mail: servicepunt@
noord-holland.nl. 

Werkzaamheden Amsterdamseweg
Regio - De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de 
Amsterdamseweg (N202) van Velsen-Zuid tot en met de Buitenhuizer-
brug over het Zijkanaal C. Het asfalt is aan vervanging toe en wordt in 
twee delen vernieuwd. Dat gebeurt met de eerste asfaltmachine van 
aannemer BAM infra die volledig op waterstof draait. Om de werkzaam-
heden uit te kunnen voeren is de weg in twee delen afgesloten van 
maandag 3 oktober tot en met zaterdag 15 oktober 2022, tussen 20.00 
uur ’s avonds en 5.00 uur ’s ochtends. Het autoverkeer wordt omgeleid, 
houd rekening met extra reistijd.

Ed Geels na 31 jaar weer ‘een 
beetje’ snookerkampioen

Door Ingeborg Baumann

In 2005 speelde Geels nog even een 
paar jaar competitie maar daarna 
kwam de klad er de�nitief in. Tot hij 
verleden jaar in zijn nieuwe huis een 
snookertafel kon plaatsen. Het krie-

belt dan toch weer. En toen zijn 
broer twee snookertafels overnam 
van ‘ t Spaarnehuys was het hek 
helemaal van de dam en dacht Ed: 
‘Ik ga me gewoon weer inschrijven 
voor de Nederlands 
kampioenschappen’. 

Op Facebook zei hij nog ,redelijk 
relaxed, vlak voor het begin van de 
strijd die zich afgelopen weekend 
afspeelde: ,,Nederlands Kampioen-
schappen Snooker 2022, �nale 
weekend. Om 10 uur neem ik het op 
tegen de huidige Nederlands 
kampioen.’’ Insiders wisten echter 
dat Ed bloednerveus was en de hele 
week als een malle had geoefend. 
Zijn tegenstander bleek te sterk, Ed 
verloor de partij met 4-1.

Best trots
Het was een spannende dag. Maar 
Ed is ‘best trots.’ Hij vertelt: ,,Oh, ik 
had trouwens wel de hoogste break 
van 97 met 107 snooker, een nieuwe 
variant van snooker op een pool-
tafel. Kreeg vanmorgen bericht dat 
niemand over die 97 heen kwam, 
dus toch nog een beetje kampioen. 
Ik ben wel bijna 50 tenslotte.’’ Dat 
schept moed voor Het Haags Open 
Delta Snooker & Pool, dat 
aanstaande 6 november zal worden 
gehouden. Ed heeft de smaak weer 
te pakken en we gaan vast meer van 
hem horen.

IJmuiden – 31 jaar geleden was fotograaf Ed Geels Nederlands kampioen 
junior snooker. Hij werd zelfs uitgezonden naar India en speelde voor ’t 
Spaarnehuys Haarlem. Maar zoals dat gaat met werk en gezin deed hij 
daarna heel lang niets aan deze sport.

Ed was toch wel een beetje zenuwachtig en uiterst geconcentreerd. 
Foto: aangeleverd.

Velsen- Zuid - Afgelopen donder-
dagmiddag 29 september tegen 
12.25 uur heeft een ernstig ongeval 
plaatsgevonden aan de Rijksweg A9 
in Velsen-Zuid. Bij dit ongeluk met 
meerdere voertuigen zijn donder-
dagmiddag gewonden gevallen op 
de A9 bij Velsen-Zuid. Een 34-jarige 
vrouw uit Alkmaar raakte zwaarge-
wond. De A9 naar Alkmaar voor afrit 
IJmuiden was enkele uren dicht. De 
hulpdiensten werden massaal 
ingezet, waaronder het traumateam, 
dat per traumahelikopter is inge-
vlogen om het ambulancepersoneel 
te ondersteunen. Brandweermannen 
hebben het slachto�er uit zijn 
benarde positie in het voertuig 
bevrijd. De brandweer heeft 

schermen geplaatst om zo het zicht 
te ontnemen van omstanders. 
Rond 15.30 uur meldde de ANWB 
zo’n 7 kilometer �le, goed voor bijna 
50 minuten vertraging, op de A9. Om 
de �le sneller op te laten lossen was 
er tot na de avondspits geen brug-
opening bij de Brug over het Zijka-
naal C , zo verordende Rijkswater-
staat. De Verkeersongevallenanalyse 
van de politie heeft onderzoek 
gedaan. Aanvankelijk was ook de 
A22 richting Beverwijk niet bereik-
baar door het ongeluk. Later werd 
een rijbaan vrijgegeven en werd het 
ingesloten verkeer via de A22 
weggeleid. Rijkswaterstaat meldde 
rond 16.30 uur dat de A9 weer werd 
vrijgegeven.

Meerdere voertuigen betrokken 
bij ernstig ongeval Velsen-Zuid

Er werden meerdere hulpdiensten ingezet bij het zeer ernstige ongeval.
Foto: Michel van Bergen

Regio - “Wat zijn uw ervaringen? 
Wij werken hard aan een zo 
schoon mogelijke staalpro-
ductie. Deze stap vatten wij niet 
licht op”, aldus staalgigant Tata 
Steel. 

Tata Steel wil de impact op haar 
leefomgeving verder verminderen, 
zo snel mogelijk. Daar wil het grote 
staalbedrijf alles aan doen en wil 
daarom in gesprek met inwoners 

uit de IJmond.

Persoonlijk
“Merkt u dit ook? Wij horen het 
graag van u persoonlijk”. U bent 
van harte welkom op 13 en 22 
oktober bij Tata Steel in het loket 
aan de Zwaanstraat 20 in Wijk aan 
Zee. 

Graag aanmelden via de website: 
www.tatasteel.nl/omgeving.

Twee bijeenkomsten met inwoners

Tata Steel gaat graag in gesprek met de omwonenden. Foto: aangeleverd

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL



Logeerzorg is een uitkomst voor mantel zorgers 

die even op adem willen komen. Jacqueline 

Geus-van der Ham ontdekte de mogelijkheid in 

2021 en maakt inmiddels plannen voor een derde 

en een vierde verblijf van haar man Gerrit. 

Die verheugt zich er nu al op!

Gerrit Geus (1964) heeft wat je noemt een 
haperend brein. Toch heeft hij nergens tijd voor, 
grapt hij. ‘Op maandag, donderdag en vrijdag werk 
ik op de zorgboerderij in Vij� uizen, op dinsdag 
wandel ik 10 kilometer met de Oppeppers en 
’s woensdags ga ik er met de Oppeppers op uit, 
bijvoorbeeld naar een museum. Jacqueline werkt 
drie dagen in de week. ‘Zo rommelen we een 
beetje’, zegt Jacqueline. ‘Gerrit is jong, vitaal en 
gezellig. Alleen is de rem eraf, hij doet niks uit 
zichzelf en hij raakt makkelijk de weg kwijt.’ 

Vriendinnenuitje
‘Eind 2021 wilden mijn vriendinnen ons traditionele 
driedaagse juni-uitje naar het concert van Guus 
Meeuwis plannen. Ik kon niet mee vanwege Gerrit, 
maar toen zette iemand me op het spoor van 
logeerzorg. Gerrit vond het niks, maar we hebben 
doorgezet. In maart 2022 ging Gerrit een paar 
dagen op proef naar Breezicht. Hij vindt het er 
geweldig en in juni ging hij met plezier weer.’ 

Ik doe alles zelf
Hoewel Gerrit er erg tegenop zag, is het hem 
‘1000 procent meegevallen! Ze laten me mijn gang 
gaan. Ik vond er een kastje en daar heb ik een 
insectenhotel van gemaakt. Ik zou het eerst met 
de bewoners doen, maar niemand kan zagen daar. 
Ze vroegen of ik hulp nodig had met douchen of 
zo, maar ik doe alles zelf. 

De beschikbare logeerplekken
A Locatie Breezicht in IJmuiden biedt al langere tijd 
logeerplekken aan voor mensen die licht dementeren 
of lichamelijke hulpvragen hebben. Het uitzicht over 
IJmuiden is kenmerkend en prachtig.

B Locatie Nieuw Delftweide in Haarlem-noord
staat bekend om de gezellige sfeer. De logeerplek is 
geschikt voor mensen met lichamelijke hulpvragen. 
De logé kan, als deze dit wil, overdag in de gezellige 
huiskamer verblijven samen met de cliënten van 
de locatie.

C Locatie Overspaarne biedt logeerplekken aan voor 
(licht) dementerende mensen. Voor mensen die binnen 
de kleinschalige woning rust en veiligheid wensen is dit 
een ideale plek.

D Het Reinaldahuis biedt een logeerplek aan voor 
mensen met lichamelijke hulpvragen. Deze  locatie 
heeft een gezellig atrium waar cliënten samen komen.

E Locatie Schalkweide biedt een logeerplek aan in 
een eigen tweekamer appartement op de tiende etage 
met prachtig uitzicht over Haarlem en is geschikt voor 
mensen met lichte lichamelijke hulpvragen en licht 
vergeetachtige mensen.

A

B

C

D

E 

Een hele zorg minder
Ik heb een kamer, een magnetronnetje en een 
waterkoker. ’s Middags eten we brood en ’s avonds 
mag je op je kamer eten of op de zaal.’ 
Jacqueline vult aan dat het personeel erop toeziet 
dat Gerrit ’s avonds zijn medicijnen inneemt.
‘Ook moet iemand zeggen dat het bedtijd is, want 
dat is voor Gerrit niet vanzelfsprekend.’

Een hele zorg minder
Het pakt dus zo goed uit dat Jacqueline met een 
gerust hart van de logeerzorg gebruik kan maken 
als de omstandigheden daarom vragen. Bijvoor-
beeld als hun zoons binnenkort de tuin aanpakken. 
Ze doet Gerrit er een groot plezier mee; hij vindt 
het een feestje! Dat is heel fi jn voor Gerrit en voor 
Jacqueline een hele zorg minder.

Een uitkomst, ook voor u!
Kan degene voor wie u zorgt niet alleen 
thuisblij ven als u er even tussenuit gaat? 
Dan is uw naaste van harte welkom als logé bij 
een van de ouderenzorginstellingen in de regio. 
Hij of zij verblijft voor de duur van drie dagen 
tot drie weken in een prettig appartement en 
professionals bieden verpleging, begeleiding 
en persoonlijke verzorging. De maaltijden zijn 
inbegrepen, bezoek is welkom, ook van even-
tuele eigen behandelaren. De logés krijgen een 
gastvrij onthaal en kunnen deelnemen aan alle 
activiteiten die op de locaties plaatsvinden.

Bel (023-891 06 10) of mail (respijt@tandem-
mantelzorg.nl) voor de mogelijkheden, de 
kosten, de fi nancieringsmogelijkheden via zorg-
verzekeraar en/of gemeente. De respijtcoaches 
weten ook meer over de eigen bijdrage die via 
het CAK wordt geïnd. Ze helpen u desgewenst 
met de aanvraag voor een indicatie via de Wet 
langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo).
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Santpoort-Noord - Zomaar ‘s morgens vroeg is het genieten geblazen op weg naar je werk of een andere afspraak. De 
zon probeert door te breken en door al het vocht in de lucht ontstaat er mooie mist boven het gras. Het opkomend 
zonlicht weerkaatst tegen het wolkendek en breekt in waterige pasteltinten uiteen. Om even stil bij te staan, zoals hier 
plaatsvond in Santpoort-Noord ter hoogte van de Biezenweg. Tekst en foto: Arita Immerzeel

Herfstige Hagelingerweg

Velsen-Zuid - Het nieuwste onder-
deel van de IJmuider Harmonie 
brengt een nieuw, steeds vernieu-
wend programma met diverse muzi-
kale twists door het allernieuwste 
onderdeel van de Harmonie, de New 
Harbour Winds. De afternooncon-
certen worden gegeven in het 
muziekcentrum Tolsduin. Op 16 
oktober om 15.00 uur is de eerste 
van vele optredens van dit orkest, 
onder leiding Harmen Cnossen. 
Cnossen is een dirigent die in zijn 
carrière vele grote orkesten in Europa 
en ver daarbuiten heeft gedirigeerd. 
Terug in Nederland vond hij het een 
uitdaging om voor de IJmuider 
Harmonie aan een nieuw project te 
werken samen met leden van de 
vereniging. Hierdoor is New Harbor 
Winds ontstaan. Zij laten in deze 
concerten graag de diversiteit aan 

muziek horen. Van oude tot moderne 
muziek. Van Pasodobles tot aan 
feestmuziek. 
U bent van harte uitgenodigd op het 
eerste gratis afternoonconcert In 
Muziekcentrum Tolsduin. Tolsduiner-
laan 12 te Velsen-Zuid (sportpark 
Schoonenberg) ingang pad naast de 
grasvelden. Zaal en bar open vanaf 
14.30 uur. New Harbour Winds is 
altijd op zoek naar musici die �exibel, 
creatief en veelzijdig zijn. Momenteel 
zijn ze met name op zoek naar een 
slagwerker. Ben of ken jij iemand die 
ervan geniet om los te gaan op een 
drumstel? Dirigent Harmen Cnossen 
staat graag zijn plekje af. Mocht je 
een kijkje willen nemen bij New 
Harbour Winds op de maandag-
avond vanaf 20.00 uur, neem dan 
contact op via hoofdbestuur@ijmui-
derharmonie.nl.

IJmuider Harmonie 
Afternoonconcerten

Omdat het nu weer kan en mag - en 
natuurlijk omdat dat nog veel gezel-
liger is - vindt de Grote Velsen Quiz 
dit jaar op locatie plaats. De keuze is 
gevallen op het BUKO Stadion van 
Telstar. Teams van maximaal vijf 
personen kunnen zich onder een 
originele teamnaam aanmelden via 
info@ijmuiden.nl. De kosten 
bedragen 10 euro per team. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 
oktober. Er is ruimte voor maximaal 
25 teams.

Eeuwige roem 
In diverse rondes komen vragen aan 
de orde over onderwerpen als actua-
liteit, sport, historie en kunst en 
cultuur. Maar ook logo’s, foto’s, �lm-

fragmenten en markante Velsenaren 
passeren de revue. Kortom, voor elk 
wat wils! Het winnende team gaat 
naar huis met de wisselbeker, een 
prijzenpakket en natuurlijk de 
eeuwige roem.
De Grote Velsen Quiz duurt van 19.30 
tot 22.30 uur. De deuren van het 
stadion zijn vanaf 19.00 uur 
geopend. De presentatie is in handen 
van Dirk van Zonderen en Friso 
Huizinga. Zij worden ondersteund 
door Masja Gemser, Nienke de Bruijn, 
Sanne Duin, Martijn Haeser en Erik 
Baalbergen. 

De quiz wordt mede mogelijk 
gemaakt door Citymarketing Velsen | 
ijmuiden.nl en Businessclub Telstar.

Grote Velsen Quiz op 2 
november in het BUKO Stadion
Velsen - Op woensdag 2 november organiseert Team Kaairidders 
opnieuw de Grote Velsen Quiz, met vragen over alle woonkernen van de 
gemeente Velsen. Vorig jaar was de online editie van de opvolger van de 
Grote IJmuiden Quiz een groot succes.

Weet je van alles en nog wat over Velsen? Meld je dan aan voor De Grote Velsen 
Quiz. Foto: aangeleverd

De huidige locatie bestaat uit vier 
paviljoens en een hoofdgebouw 
met een activiteitencentrum. De 
ontwikkelcombinatie gaat de 
locatie de komende periode 
herontwikkelen binnen een breed 
maatschappelijk kader. 

Tijdelijke huisvesting COA
Tijdens de herontwikkeling zal de 
locatie de komende jaren verhuurd 
worden aan Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). Jonge 
vluchtelingen worden door het 
COA naar verwachting vanaf eind 
2022 in de leegstaande panden 
ondergebracht. 
De verschillende paviljoens van de 
voormalige jeugdzorginstelling 
krijgt hiermee haar maatschappe-
lijke functie voor jongeren weer 
terug.

Driehuis - HBB Groep en Brolan Vastgoed hebben afgelopen juli de 
gebouwen van de voormalige jeugdinstelling Levvel5 aan de Duin- en 
Kruidbergerweg 1 te Driehuis gekocht. De bestaande panden, aan de 
rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zijn aangekocht met de 
ambitie om op deze locatie te herontwikkelen voor een bredere doel-
groep, onder andere huisvesting voor jongeren en ouderen.

Voormalig jeugdinstelling verkocht

luchtfoto die de mooie ligging van voormalige jeugdinstelling Levvel5 in Driehuis 
laat zien. Foto: aangeleverd

Santpoort - In het kader van de 
Beleefweek 2022 van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, ooit voor 
een deel het jachtgebied van de 
Brederodes, zijn dit weekend drie 
rondleidingen in en bij de Ruïne 
speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ga samen met kasteelbeheerder Rob 
op ontdekkingstocht door de Ruïne. 
Tijdens deze ontdekkingstocht vertelt 
Rob je ook stukjes uit de verhalen uit 
het boek ‘Ju�rouw Hendriks, De vloek 

van de Ruïne van Brederode’, waarin 
hij zelf ook een rol speelt. Is er echt 
een geheime kamer op de Ruïne? 
Waar zijn die ondergrondse gangen? 
Je ontdekt het tijdens de avontuur-
lijke kinderrondleiding. 
Zondag 16 oktober om 14.00 uur. 
Prijs: 6 tot 11 jaar 4 euro, 12+ 6 euro. 
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 
2. Voor informatie en reserveren kijk 
op ruinevanbrederode.nl of de 
facebookpagina.

Kinderrondleidingen Ruïne van 
Brederode in de Beleefweek

De deelnemers waren onder andere 
de wijkagenten, boa’s, wijkwet-
houder Jeroen Verwoort, afgevaar-
digden van Woningbedrijf Velsen en 
Stichting Welzijn en bestuurders 
van het platform Zee- en Duinwijk.
Locaties
Er werden vier probleemlocaties 
bezocht, uitgezocht naar aanleiding 

van klachten of reacties van bewo-
ners. Zo heeft het Egeantiesrpad 
geen verlichting en dat is een 
probleem voor de �etsers en 
wandelaars aldaar. De gemeente 
beloofde dit op te pakken. Op de 
Spinnekoplaan speelt al jaren de 
overlast van het uitladen van de 
vrachtauto’s rond 4 uur ’s nachts. 

Met name de koelinstallatie van de 
vrachtwagen maakt dat bewoners 
uit hun slaap worden gerukt en niet 
meer in slaap komen. Er wordt 
gehoopt op verbetering. Er zou een 
afvalbak geplaatst moeten worden 
bij de Grote Beerstraat, er ligt daar 
veel troep en het is een plek waar 
honden worden uitgelaten. De inte-
gratie van nieuwkomers in de wijk is 
ook een probleem. Volgens Alex van 
der Molen, bestuurder van het plat-
form is het wel positief dat de 
bewoners zelf inspringen met raad 
en daad om de integratie beter te 
laten verlopen.

IJmuiden – Afgelopen maandag 26 september werd met de �ets een wijk-
schouw gehouden om de lopende problemen in Zee- en Duinwijk te 
bekijken. Samen met enthousiaste van organisaties, die direct of indirect 
samen met de bewoners zorgen voor een veilige, schone en leefbare wijk. 
Heel bijzonder, dat al deze partijen in een gezamenlijke bijeenkomst een 
kleine twee uur met elkaar konden optrekken.

Wijkschouw Zee- en Duinwijk
Het was bijzonder dat al deze vertegenwoordigers van diverse organisaties samen aanwezig waren. Foto: aangeleverd
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Het antwoord van Alcides liet niet 
lang op zich wachten. Veel aanvallen 
van Alcides gingen over de linker-
kant. In de 23e minuut kon Sersinio 

Pro�jt een poging van Alcides met 
moeite over de lat tikken. In de 27e 
minuut een snelle aanval over de 
linkerkant: 1-0. Vlak voor rust de 

grootste kans voor Abdelmaijiad 
Bouali, maar de Alcides doelman kon 
net voor de doellijn redding 
brengen. 
In de 56e minuut een Alcides aanval 
over de rechterkant, maar het schot 
werd uitstekend gepakt door 
Sersinio Pro�jt. Drie minuten later 
een corner getrapt door Abdelma-
ijiad Bouali die bij de tweede paal 
werd binnen gewerkt door Daan 
Tervoort: 1-1. Velsen kreeg toch een 
beetje de overhand maar het doel-
punt viel aan de andere kant. In de 
70e minuut werd een doelpoging 
uitstekend weg gestompt door 
Sersinio Pro�jt maar in de rebound 
knalde middels een kluts de bal 
binnen: 2-1. Vijf minuten later kreeg 
Floris Reurts zijn tweede gele kaart 
en moest vertrekken. Volgende week 
nieuwe kansen tegen SJC. Velsen: 
Bryan Dijkhuizen, Mischa Plug (86: 
Marc Kloosterboer), Daan Tervoort, 
Richie Agyapong, Tim Groenwoud, 
Chris Snijders, Floris Reurts, Jordy 
van der Horst (17: Daniël Sneekes, 
Jur Pluimert (82: Jort Nierop), Abdel-
maijiad Bouali (86: Florian Cuvelier), 
Sersinio Pro�jt.

Driehuis - Door de vele blessures moest trainer Dooijeweerd puzzelen om 
een waardig elftal op de been te brengen. Toch kreeg Velsen in de vijfde 
minuut al een kans, maar de inzet van Daan werd gekeerd door doelman 
van Alcided.

Blessures en rode kaart doen 
Velsen de das om

Helaas geen overwinning maar volgende week weer een nieuwe kand.
Foto: Frans van der Horst

Captain Martin van Dijk zette DCIJ 
vliegensvlug op voorsprong. Net als 
tegen Hijken 2 mocht hij in de 
opening een combinatie uitvoeren. 
Cees van der Vlis stopte daarna moei-
teloos zijn veel sterker geachte oppo-
nent af. Een volgende meevaller was 
de remise van Conall Sleutel (foto), 
die ondanks een schijf minder nog 
een punt van zijn sterke tegen-
stander wist af te snoepen. Toen 
Bram van Bakel in een 4-om-4 eind-
spel op het nippertje nog de remise-
haven wist te vinden, ging het er 
goed uitzien voor de IJmuidenaren. 
Wim Winter vergrootte daarna de 
voorsprong en forceerde een door-
braak naar dam: 3-7 voor DCIJ. Kees 

Pippel en Jesse Bos kwamen niet 
verder dan remise. Pippel koos voor 
een veilige variant, waarin zowel hij 
als zijn tegenstander naar dam door-
braken. Bos had een optisch voor-
deel, maar er waren te weinig 
schijven over om nog voor de winst 
te gaan. 
Toen had DCIJ nog twee punten 
nodig voor de overwinning. Max 
Doornbosch wist op miraculeuze 
wijze te ontsnappen. Jan-Maarten 
Koorn stond vanaf de opening onder 
druk. Zijn remise was echter genoeg 
voor de teamzege. Dat Krijn ter 
Braake nog onverwacht verloor, was 
alleen voor de statistieken: 9-11 voor 
de IJmuidenaren.

DCIJ-nieuws: DCIJ trotse kop-
loper na zware strijd in Twente
IJmuiden - Het gaat Damclub IJmuiden (DCIJ) voor de wind. Na de 18-2 
monsterscore op het Drentse Hijken 2, wisten de IJmuidenaren ditmaal 
een zware uitwedstrijd in het Twentse Westerhaar te winnen. Hierdoor 
mag DCIJ zich koploper van de hoofdklasse A noemen.

DCIJ mag zich koploper van de hoofdklasse A noemen. Foto: aangeleverd

Velserbroek – De twaal�arige Senne 
Botman werd afgelopen weekend 
Nederlands kampioen Minibike 
Racing (junior B) in Assen. En dat dus 
al voor de tweede keer! 
,,Het is een vrij unieke sport die niet 
door veel kinderen wordt beoefend.’’, 
zegt trotse vader René. ,,Senne vindt 
het leuk om ook andere kinderen 
enthousiast te maken voor een sport 
en daarmee hun dromen waar te 
maken en heeft een facebookpagina 
aangemaakt.’’ Er gingen veel deelne-

mers aan de wedstrijd onderuit maar 
Senne bleef rustig. Hopelijk de toekij-
kende vaders en moeders ook. Senne 
Botman is de eerste motorrijder die 
binnen zijn klasse (Junior B) twee 
keer kampioen is geworden. Omdat 
hij dit jaar 13 wordt, moet hij deze 
klasse verlaten en gaat nu meedoen 
aan de Molenaar NSF100 Cup. 
Senne heeft een facebookpagina 
waarop je de jonge kampioen en zijn 
passie voor motorracen kunt volgen. 
https://www.facebook.com/Senne58 

Stoere Velserbroeker kampioen 
minibike in Assen

Senne werd voor de tweede maal kampioen in Assen. Foto: aangeleverd.

De zaterdag 1 was vorige week verre 
van compleet en leek nog knap 
gelijkspel uit het vuur te slepen, 
maar liep in de slotminuten toch nog 
tegen een 1-2 nederlaag aan. Afge-
lopen zaterdag was de eerste helft 
uit tegen Roda 23 niet om over naar 

huis te schrijven en VSV mocht zich 
met een 1-0 ruststand meer dan 
gelukkig prijzen. De tweede helft liet 
echter een heel ander spelbeeld 
zien, waarbij Rick Wolfs namens VSV 
de gelijkmaker wist te noteren. Niet 
veel later had Roy Penders zelfs nog 

de winnende goal op zijn slof, maar 
hij mistte voor open doel. 
Aanstaande zaterdag komt SCPB’22, 
aanvang 14.30 uur, op bezoek, 
waarbij VSV bij een overwinning 
richting de middenmoot kan 
kruipen.

De zondag 1 had vorige week in SVA 
een lastige tegenstander. Gino 
Demon leek met de 1-0 VSV nog de 
weg naar een overwinning te wijzen, 
maar een minuut later lag de gelijk-
maker al weer in het VSV-doel en 
deze 1-1 stand bleef tot het einde 
gehandhaafd. Afgelopen zondag 
was Schoten de te kloppen ploeg. 
VSV creëerde kans na kans maar 
verzuimde om Schoten de�nitief 
over de knie te leggen. In de 21e 
minuut was het Tim Sewalt die liet 
zien hoe het wel moest, waarna 
Randy Rietdijk Joey Meijer zijn voor-
beeld volgden. (0-4). Geklungel in de 
verdediging stelde Schoten in staat 
om de  eer te redden (1-4). Na de 
rust tilden Tim Sewalt en Jesse 
Posseth VSV nog naar een 1-6 over-
winning. Zondag komt het nog 
ongeslagen Alliance op bezoek 
(aanvang 14.00 uur) en tegen dit 
team heeft VSV het altijd lastig.

Driehuis -De seizoens-opening van vorige week leverde voor VSV slechts 
één schamel puntje op, maar afgelopen weekend waren de eerste 
elftallen succesvoller, waarbij de zaterdag 1 gelijk speelde tegen Roda 23 
uit en de zondag 1 een eenvoudige 1-6 zege uit bij Schoten boekte.

VSV scoort weer punten

Aanstaande zondag komt Alliance op bezoek bij VSV en dat wordt een spannende 
pot. Foto: ©FOTOLEEST.NL

Regio - De organisatie van het Tata 
Steel Chess Tournament organi-
seert op zaterdagmiddag 8 
oktober van 13.00 uur tot 15.00 
uur een gezellige schaakinloop in 
dorpshuis De Moriaan in Wijk aan 
Zee. Het jubilerende dorpshuis (50 
jaar) is een speciale locatie voor 
schaakliefhebbers. Van 13 tot en 
met 29 januari 2023 wordt hier het 
85e Tata Steel Chess Tournament 
georganiseerd.

In samenwerking met Schaakvereni-
ging de Wijkertoren kan er op 8 
oktober weer door jong en oud 
worden geschaakt. Schaakliefheb-
bers kunnen tijdens het evenement 
elk moment binnenlopen om een 
potje schaak te spelen. Ook als je nog 
niet (zo goed) kan schaken kan je 
meedoen! V

oor de jeugd zijn er schaaktrainers 
aanwezig om de beginselen van het 

schaken uit te leggen. Speciale gast 
deze middag is Hans Böhm, de 
bekende schaker, presentator en 
schrijver. 
Böhm is aanwezig voor wedstrijden 
snelschaken. Het evenement op 8 
oktober is ter ere van het jaarlijkse 
Global Chess Festival. Bij dit wereld-
wijde Festival worden zoveel moge-
lijk schaakliefhebbers met elkaar 
verbonden. Deelname aan de 
schaakinloop is gratis.

Schaakinloop voor jong en oud 
in De Moriaan (Wijk aan Zee)








