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Erepenning voor Büchli
IJmuiden - Matthijs Büch-
li is vrijdagmiddag onder-
scheiden met de erepen-
ning van de gemeente vel-
sen. Dat gebeurde tijdens 
een drukbezochte huldi-
ging op het kermisterrein 
in de Hoofdstraat.

De baanwielrenner uit Sant-
poort won vorige week in Rio 
een zilveren medaille op het 
onderdeel Keirin. In een span-
nende finale eindigde hij net 
achter zesvoudig Olympisch 
kampioen Jason Kenny uit 
Groot-Brittannië.
Het onthaal van Büchli was 
groots. Begeleid door een 
Braziliaanse sambaband arri-
veerde de pas 23-jarige top-
sporter iets na vier uur op het 
kermisterrein, waar een impo-
sant podium was opgebouwd.
De huldiging werd gepresen-
teerd door NOS-verslagge-
ver Frank Snoeks, die Büch-
li als jurylid van de Sportprijs 
Velsen al drie keer eerder tot 
Sportman van het Jaar en 
eenmaal als Sporttalent van 
het Jaar had verkozen.
Er waren mooie woorden 
van sportwethouder Annette 
Baerveldt, die applaus vroeg 
voor de familie en vrienden 
van Büchli, en van Bas Kuntz, 
voorzitter van de Harddrave-

rijvereniging Santpoort. Hij 
oordeelde dat het baanwiel-
rennen wel iets weg heeft van 
de kortebaan en overhandig-
de hem daarom een speciaal 
vervaardigde stalplaat.
Burgemeester Frank Dales 
noemde de olympisch medail-
lewinnaar ‘een voorbeeld voor 
alle jonge sporters in Vel-
sen.’ Daarna overhandigde hij 
Büchli de gemeentepenning, 
een onderscheiding die alleen 
in uitzonderlijke gevallen door 
het College van B en W wordt 
uitgereikt.
De Santpoorter genoot volop 
van de huldiging en deed de 
belofte dat hij over vier jaar, 
na de Olympische Spelen in 

Tokyo, weer op het podium zal 
staan. De voorbereiding start 
feitelijk al over een week. Dan 
vertrekt Büchli naar Japan 
voor een reeks baanwedstrij-
den. (foto: Michel van Ber-
gen)

Havenfestival 2.0
IJmuiden - Havenfestival 
IJmond zet in op een ver-
dere professionalisering 
van de organisatie, grote-
re betrokkenheid van de 
bezoekers én het toevoe-
gen van verrassende, nieu-
we elementen aan de ver-
trouwde festivalopzet. Dat 
is zaterdagavond bekend-
gemaakt tijdens een bij-
eenkomst voor vrijwilli-
gers en sponsoren van het 
Havenfestival. Het bestuur 
gaat ook op zoek naar mo-
gelijkheden om samen te 
werken met collega-orga-
nisaties.

Nadat eerder dit jaar het be-
sluit was genomen om in 
2016 geen festival te organi-
seren, zijn het bestuur en de 
projectgroep met frisse ener-
gie aan de slag gegaan met 

de contouren van een ver-
nieuwd festivalconcept voor 
2017. Eén van de belangrijk-
ste stappen was het aantrek-
ken van een evenementenbu-
reau dat de vrijwilligers kan 
helpen bij het maken van een 
professionaliseringsslag.
,,De voorwaarden die tegen-
woordig gesteld worden aan 
het verlenen van een eve-
nementenvergunning vra-
gen nadrukkelijk om een an-
dere aanpak’’, aldus de kers-
verse voorzitter Jakob Klom-
pien. ,,Wij kunnen dat als vrij-
willigersorganisatie niet al-
leen. Daarom zijn wij op zoek 
gegaan naar een partner met 
ervaring op dit gebied.’’ Die 
partner heeft het bestuur na 
een pitchronde gevonden in 
Levensgenieters, het bedrijf 
van Bas Dortmundt, René van 
Elsland en Tom Siekman. ,,Zij 

organiseren jaarlijks 30 tot 40 
grote evenementen en weten 
dus wat er moet gebeuren om 
iets goeds neer te zetten.’’
Levensgenieters wordt mede-
verantwoordelijk voor het Ha-
venfestival nieuwe stijl. Het 
evenementenbureau heeft 
verfrissende ideeën over de 
indeling van de Trawlerkade 
en verrassende nieuwe on-
derdelen. De programmering 
krijgt een duidelijk profiel zo-
dat iedere bezoeker voor-
af weet wat hij of zij kan ver-
wachten: een regionale uit-
markt op zaterdagmiddag, 
feest op zaterdagavond en 
lokale theater- en muziekma-
kers op zondag. De vertrouw-
de pijlers van het festival - 
havens, vis en cultuur - blij-
ven behouden. 

> Lees verder op pagina 2

Sleepboten Iskes en 
Svitzer tegelijk gedoopt
IJmuiden - De nieuwe sleep-
boten Venus en Svitzer Amstel 
zijn dinsdagmiddag onder luid 
hoorngeschal gedoopt. Dat 
gebeurde op de Cruisekade in 
IJmuiden. 
De Venus van Iskes Towage 
& Salvage werd gedoopt door 
Marleen van de Kerkhof, de 
Rijkshavenmeester van Am-
sterdam. De 24 meter lan-
ge havensleper is gebouwd 
door Damen Shipyards. Het is 
de zeventiende boot die Iskes 
sinds 2007 in gebruik heeft 
genomen. Nummer 18 vaart 
ook al en nummer 19, de Tel-
star, komt in september naar 
IJmuiden. Nummer 20 en 21 

worden binnenkort besteld. 
Ondanks het compacte for-
maat is de Venus één van de 
krachtigste sleepboten van 
het IJmuidense familiebedrijf. 
De trekkracht bedraagt circa 
70 ton. Daarnaast is het een 
wendbaar schip dat relatief 
weinig brandstof verbruikt, 
waardoor de kostenefficiëntie 
hoog is.
De doop van de Svitzer Amstel 
werd verricht door Dertje Me-
ijer, scheidend CEO van Port 
of Amsterdam. Iskes en Svit-
zer werken in het Noordzee-
kanaalgebied samen onder 
de naam Port Towage Amster-
dam. (foto: Machiel Kraaij)

velsen - In deze krant treft u 
de special Sporten in Velsen 
aan met daarin een uitgele-
zen keuze aan diverse spor-
ten. Zo na de zomervakan-
tie, met misschien wat kilo’s 
teveel, is het een prachtmo-
ment om weer lekker te gaan 
sporten. Aan u de keuze!

Lekker sporten

 zondag 4 september
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Op maandag 5 september is 
het precies 100 jaar geleden 
dat het gebouw van de voor-
malige visserijschool aan de 
Havenkade werd geopend. 
Het IJmuider Zee en Haven-
museum dat thans in het ge-
bouw is gevestigd gaat hier 
uitgebreid aandacht aan be-
steden met de tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’. Hierin wordt 
aan de hand van materialen, 
foto’s en films een beeld ge-
schetst van wat zich heeft af-
gespeeld in en rond de visse-
rijschool. De tentoonstelling 
is te bezichtigen vanaf zater-
dag 3 september tot 8 janu-
ari 2017.
Het gebouw mag dan 100 
jaar oud zijn, de visserij-
school bestond al langer. In 
1905 werd op initiatief van 
de IJmuidense reder Plan-
teydt en met steun van an-
dere reders en gemeente-
raadsleden de ‘Vereniging 
Visscherijschool’ opgericht. 
Het doel was om de IJmui-
dense rederijen degelijk ge-
schoold personeel te kun-
nen leveren, zodat deze met 
succes konden concurreren 
met Engelse en Duitse rede-
rijen. De school startte met 
14 leerlingen. De lessen wer-
den ’s avond gegeven in een 
lokaal van School B, op de 

hoek Oranjestraat-Zeestraat. 
In 1911 werden de lessen 
gestaakt, nadat de initiatief-
nemers waren weggevallen 
of zich hadden teruggetrok-
ken, en de subsidie was ver-
minderd.
De gemeente besloot tot op-
richting van de Gemeentelij-
ke Visserijschool. Deze start-
te in 1912 met 12 leerlingen 
in School B. Toen het leer-
lingental groeide, werd be-
sloten tot nieuwbouw. Na-
jaar 1915 startte de bouw 
aan de Havenkade. De nieu-
we school had naast theo-
rielokalen ook een boetzaal 
en een smederij. De school 
werd op 5 september 1916 
met ‘enig plechtig feestge-
druis’ geopend. In de loop 
der jaren is het schoolge-
bouw uitgebreid en aange-
past aan het vernieuwende 
zeevaartonderwijs. Aan het 
eind van de zeventiger ja-
ren verdween het visserijon-
derwijs. Sinds 1981 werd de 
nieuwe naam ‘School voor 
Zeevaart en Techniek’.
De school verliet het pand in 
1987, en het gebouw kwam 
leeg te staan. In 1989 werd 
de ‘Stichting Zee- en Haven-
museum’ opgericht om het 
gebouw te behouden en in 
te richten als museum. Na 
een restauratie door vrijwil-
ligers werd het museum in 
maart 1994 geopend. Het 
museum wordt gerund door 
vrijwilligers. Het museum is 
een ‘must’ voor de IJmuide-
naar die iets over de visserij, 
de sleepvaart, de offshore en 
de geschiedenis van IJmui-
den wil weten.

> Vervolg van voorpagina

De rondvaarten en vista-
fel keren volgend jaar zeker 
terug. Havenfestival IJmond 
blijft ook in de toekomst een 
gratis toegankelijk festival 
met een regionale uitstra-
ling. 
Uit recent Burgerpanelon-
derzoek is gebleken dat het 
Havenfestival goed scoort 
onder de inwoners van Vel-
sen. Zestig procent van de 
ondervraagden heeft het 
festival de afgelopen twee 
jaar bezocht en ruim tachtig 
procent was (zeer) tevreden 
over het evenement. Om de 
betrokkenheid van de bezoe-
kers verder te vergroten gaat 
de communicatiecommissie 
onder leiding van Friso Hui-
zinga de dialoog aan via so-
cial media. De Facebookpa-
gina moet uitgroeien tot een 
ontmoetingsplek waar men-
sen hun verhaal kunnen 
doen. Het wordt ook moge-
lijk om donateur van het Ha-
venfestival te worden. Dit le-
vert allerlei leuke voordelen 

op. Tijdens de vrijwilligers- 
en sponsorbijeenkomst in de 
Felison Terminal heeft voor-
zitter Jurriaan Blom de voor-
zittershamer overgedragen 
aan Jakob Klompien, in het 
dagelijks leven directievoor-
zitter van Rabobank IJmond. 
Blom doet na negen jaar een 
stapje terug, maar blijft in 
een adviserende rol betrok-
ken bij het festival. ,,De frisse 
wind die nu opsteekt is voor 
mij een mooi moment om het 
stokje door te geven. Het was 
de afgelopen periode niet al-
tijd makkelijk om een festival 
met deze omvang te organi-
seren, maar ik weet zeker dat 
mijn opvolger samen met de 
bestuurs- en commissiele-
den die blijven én Levensge-
nieters in staat zijn het Ha-
venfestival nieuw elan ge-
ven. Ik daag de gemeente uit 
om in dat vernieuwingspro-
ces mee te gaan.’’
De volgende editie van Ha-
venfestival IJmond staat ge-
pland op 26 en 27 augustus 
2017. Zie ook www.facebook.
com/havenfestival.

Havenfestival 2.0

Open dag bij audicien
Santpoort-Noord - Woens-
dag 14 september staat er 
een open dag van Widex op 
het programma bij HoorCare 
in Santpoort-Noord. Alle be-
staande hoortoesteldragers, 
slechthorenden en geïnteres-
seerden zijn van harte uitge-
nodigd om langs te komen.
Als gevolg van het verander-
de beleid van de zorgverze-
keraars zijn innovatieve pro-
ducten als Widex Unique niet 
meer zomaar verkrijgbaar.
Voor wie meer wil of nodig 
heeft dan een ‘ziekenfonds-
toestel’ is deze demonstratie-
dag een uitgelezen kans om 
zelf te ervaren wat er mogelijk 
is met het beste hoortoestel 
van dit moment. HoorCare 
behoort tot de selecte groep 
zelfstandige audiciens die Wi-
dex Unique mag en kan leve-
ren. Ook is de productspecia-

list van Widex tijdens de open 
dag met speciale apparatuur 
aanwezig om uw hoortoestel 
gratis te reinigen.
Wilt u een demonstratie van 
Widex beleven? De ses-
sies beginnen om vaste tijd-
stippen: 9.30 uur, 12.30 uur,   
14.00 uur en 16.00 uur. Aan-
melden is noodzakelijk om-
dat het aantal plaatsen per 
sessie beperkt is. Aanmelden 
kan via www.hoorcare.nl/aan-
melden of telefonisch via 023-
5395280.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Donderdag 
1 september

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl

Vrijdag 
2 september

Jazz, blues en soul op het 
dorpsplein bij Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.
De Nniepoort Portproeve-
rij, georganiseerd door Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck in Res-
taurant Perron Zee, Kruiten-
straat 1-3 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Competitie klaverjassen bij 
Jeu de boulesvereniging ach-
ter het zwembad De Heeren-
duinen in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jason 
Bourne’. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 
3 september

Rommelmarkt op het Ken-
nemerplein, t/o/ de Vomar in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 17.00 
uur
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Jubileumviering en opening 
nieuw clubhuis bij AV Suomi. 
Aanvang 15.00 uur, officiële 
opening vindt plaats om 16.15 
uur. Zie ook www.avsuomi.nl.
Jazz, blues en soul op het 
dorpsplein bij Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
17.00 uur.

Zondag
4 september

Openingsdag bij Stormvo-
gels voor alle kinderen van 4 
tot en met 14 jaar. Van 10.00 

tot 16.00 uur.
Publieksdag Forteiland. 
Vertrektijden vanaf de Kop 
van de Haven: 10.45, 12.45 
en 15.10 uur. Retourvaart: 
13.00. 15.15 en 17.15 uur.
Roofvogelexcursie op de 
fiets. Van 11.00 tot 15.00 uur 
vanaf erf Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Spaarnwoude. 
Deelname gratis.
Koffieconcert Ruïne van 
Brederode, Velserender-
laan, Santpoort-Zuid. Met 
duo Linear met zang en gi-
taar. Aanvang 11.30 uur. En-
tree 3 euro, kinderen 1,50 
eur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Wandeling ‘Ontdek Oud-
IJmuiden’. Vertrek om 14.00 
uur vanaf Hotel Augusta in 
IJmuiden.
Muziekoptreden  El Co-
ro (salsakoor) in kerkje De 
Stompe Toren in Spaarnwou-
de. Aanvagn 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord: opening 
van het seizoen met James 
Lisney op piano. Aanvang 
15.00 uur.
Opening jubileumexpositie 
Velsens Kunstenaars Col-
lectief om 16.00 uur in Raad-
huis van de Kunst, Torenstraat 
7, Velsen-Zuid. 
Jazz, blues en soul op het 
dorpsplein bij Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
17.00 uur.
Uriah Heep in het Patro-
naat, Zijsingel 2 Haarlem. 
Zie ook www.patronaat.nl. 
Aanvang 20.00 uur.

Maandag
5 september

Legpuzzelruilbeurs van 
10.00 tot 11.00 uur in Wijk-
centrum Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden.

Dinsdag
6 september

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-

dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Bridgevereniging Velsen 
start nieuw seizoen. Elke 
dinsdagavond bridgen van-
af 20.00 uur in Velserhooft in 
Santpoort-Noord.

Woensdag
7 september

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.   
Masterclass Scotch Single 
Malt The Ultimate Collection 
van importeur Van Wees. 
In Oma’s Kamer, Driehui-
zerkerkweg 71 in Driehuis. 
Aanmelden via www.zeewij-
ck.nl, 0255-540331 of info@
zeewijck.nl. Vanaf 20.00 uur. 
Entree 25 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jason 
Bourne’. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 
8 september

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
FNV Discussieavond over 
vrijhandelsverdrag Europa 
en USA. Van 19.30 tot 21.30 
uur in het Vakbondscentrum, 
Rooswijkweg 130, Velsen-
Noord, derde etage.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Zelf!Driehuis cursus 
Tai Chi & Ontspanning
Driehuis - Heb jij al goe-
de voornemens om jezelf na 
de zomer in vorm te houden? 
Hoe blijf jij bestand tegen 
stress en hoe hou jij jezelf fit?
Op donderdag 8 september 
start de cursus Tai Chi en op 
donderdag 6 oktober de cur-
sus Ontspanning & Ademha-
ling weer in de vitaliteitswin-
kel Zelf!Driehuis. 
Vitaliteitscoach Marisa Ne-
derlof vertelt enthousiast: 
,,De cursus Tai Chi en Ont-
spanning & Ademhaling zijn 
al vanaf onze opening een 
groot succes. Het is ontzet-
tend mooi om te zien hoe 
de deelnemers krachtiger de 
deur uit lopen en met een 
goede portie energie de dag 
weer beter aankunnen. Na 
de zomervakantie is het ze-
ker een goed moment om de 

ontspanning van de vakantie 
vast te houden en te zorgen 
dat je de dagelijkse stress de 
baas blijft.” 
De 10-delige cursus Tai Chi 
start donderdag 8 september 
van 9.00-10.00 uur. Er gaat 
ook een tweede 5-delige cur-
sus van start op donderdag 
8 september van 8.00-9.00 
uur. De cursus Ontspanning 
& Ademhaling start op don-
derdag 6 oktober van 19.30-
20.30 uur.
Meer informatie over de cur-
sussen is te vinden op onze 
website of facebook pagina: 
www.zelfdriehuis.nl – www.
facebook.nl/zelfdriehuis. 
Heb je interesse? Meld je aan 
via zelf@dezorgspecialist.nl, 
bel 0255-756789 of kom even 
langs in de winkel aan de 
Driehuizerkerkweg 48.

Wibaut wil snel bouwen 
op twee locaties
Santpoort – Projectontwik-
kelaar Wibaut wil op twee 
locaties snel bouwen. Het 
gaat om de locatie Motor-
huis aan Hoofdstraat 262 in 
Santpoort-Noord en om Bre-
deroodseweg 41 in Sant-
poort-Zuid.
Om de procedure van aan-
vragen te versnellen heeft 
Wibaut een zogenaamd coör-
dinatiebesluit aangevraagd. 
Hiermee kunnen diverse be-
sluiten, zoals bestemmings-
plan, omgevingsvergunning 

en dergelijk tegelijk wor-
den aangevraagd en ter in-
zage worden gelegd. Dat kan 
niet alleen veel tijd bespa-
ren maar maakt het geheel 
ook transparanter en duide-
lijker. De wet biedt sinds kort 
de mogelijkheid tot deze ge-
combineerde aanvraag. Het 
besluit gaat alleen over de 
procedures, niet over de in-
houdelijke kant van de zaak. 
De gemeenteraad zal zich 
uiteindelijk uitspreken over 
de plannen.

Velsen-Zuid - Op zaterdag 
10 september vindt bij Wa-
terscouting Michiel Adri-
aenszn de Ruyter een open 
dag plaats. Jeugd van 7 tot 
18 jaar kan dan zien wat 
het verschil is tussen gewo-
ne scouting en waterscou-
ting. Er worden diverse work-
shops en nautische activitei-
ten georganiseerd zoals zei-

len, kanoën. Zowel ouders 
als kinderen kunnen kennis-
maken met de waterscou-
ting en de mensen die zich 
elk weekend inzetten om de 
kinderen te begeleiden. Van-
af 13.00 tot 17.00 is iedereen 
welkom bij de ligplaats. Het 
adres is Stelling 54, 1981LL  
in Velsen-Zuid. Zie ook www.
de-ruyter.nl.

Open dag 
waterscouting
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Lars Bottelier behaalt 
brons bij Faros Marathon
IJmuiden - Tijdens de 41ste 
editie van de internationa-
le Faros Marathon in Kroatië 
heeft IJmuidenaar Lars Bot-
telier een derde plaats be-
haald. Lars Bottelier legde 
de 16 kilometer lange zwem-
wedstrijd af in een tijd van 3 
uur, 11 minuten en 14 secon-
den. De Italiaanse zwemmer 
Matteo Furlan won de 41ste 
editie in een tijd van 3 uur, 7 
minuten en 5 seconden.
De Faros Marathon staat be-
kend als een goede interna-
tionale open water wedstrijd, 
met zwemmers vanuit heel 
de wereld. Per land mogen er 
maar twee deelnemers mee-
doen aan deze marathon. In 
totaal deden er 38 zwemmers 
mee vanuit 17 verschillende 
landen. 
De wedstrijd kende goede 
omstandigheden: vlak wa-
ter en nauwelijks stroming. 
Lars had van tevoren zijn tac-
tiek afgestemd op de Italiaan 
Matteo: ,,Hij was op papier 

de sterkste deelnemer dus 
had ik ervoor gekozen om tij-
dens de race veel achter hem 
aan te zwemmen.’’ Op 7 km 
probeerde de Italiaan een gat 
te maken en konden slechts 
4 zwemmers volgen, waar-
onder Lars. ,,Op 9 kilome-
ter kwam er weer een ver-
snelling en moest er nog een 
zwemmer lossen, waardoor 
we met zijn drieën over wa-
ren. Dat waren de Italiaan, 
een Kroaat en ik.”
Na wat tempoversnelling kon 
Lars de snelheid niet meer 
opbrengen om in het spoor 
van de andere twee te zwem-
men. De laatste 3 km zwom 
hij alleen en die waren erg 
zwaar. Al met al kon Lars zeer 
tevreden op deze race terug-
kijken. 
Vóór Lars waren er  slechts 
twee Nederlandse heren 
ooit op het podium geëin-
digd. Volgens de organisatie 
was Lars met zijn derde plek: 
‘Surprise of the day.’

Stormvogels-zaterdag 
naar knock-outfase
IJmuiden - Het eerste za-
terdag- en zondagteam van 
Stormvogels doen mee aan 
de strijd om de KNVB-beker 
dat in poulevorm wordt afge-
werkt. Stormvogels-zaterdag 
won haar drie duels en ging 
als poulewinnaar naar de 
knock-outfase van de strijd 
om de KNVB-beker district 
West 1.
Het zondagteam van trainer 
Sjaak Lettinga heeft eveneens 
kans naar de volgende beker-
ronde te gaan, maar dan zal 
de uitgestelde wedstrijd in 
Haarlem tegen de zaterdag-
tak van EDO minstens gelijk 
gespeeld moeten worden.
Op zaterdag 20 augustus 
speelde de equipe van trai-
ner Marco Adema op Zee-
wijk tegen zondagvierdeklas-
ser Onze Gezellen en boek-
te een monsterzege van 9-0 
op de Haarlemmers, die veel 
spelers misten door festivitei-
ten. Het werd een bekerduel 
van de gemiste kansen; een 
uitslag van 14-3 had daarom 
niet misstaan. Bij Stormvogels 
scoorden Mo Darrari drie- en 
Ibrahim Kutlu tweemaal, ter-

wijl de overige  vier doelpun-
ten gemaakt werden door Fa-
tih Aksu, Denzel Jones, Ro-
bert Engels en Wago Ma-
tistaishville.
Vier dagen later was zon-
dagderdeklasser VVH/Vel-
serbroek de tegenstander 
van het team van Adema en 
door doelpunten van Ibi Kut-
lu en Denzel Jones werd een 
2-1-overwinning behaald.
Drie dagen daarna was zater-
dagderdeklasser VSV in Vel-
serbroek de laatste tegen-
stander en na een spannende 
strijd werd voor de derde keer 
in successie een overwinning 
behaald door de Vogels. Door 
doelpunten van Raoul van 
den Berghe, Wago Matitaish-
vili en Denzel Jones werd een 
knappe 2-3-overwinning ge-
boekt. De beide VSV-doel-
punten kwamen uit een straf-
schop.
Stormvogels-zondag had 
zondagtweedeklasser Uni-
ted/DAVO in Haarlem op 20 
augustus als de eerste te-
genstander om de KNVB-be-
ker en won gemakkelijk met 
1-6. Voor Stormvogels scoor-

den Giano Bonam twee keer, 
Mike Dam, Bastiaan Schol-
ten, Richie Boije en de mooi-
ste was van invaller Gregory 
van Nieuwkoop, net 18 jaar 
oud geworden. Hij passeerde 
vier man om vervolgens ver-
nietigend uit te halen.
Op zondag 27 augustus jl. was 
eersteklasser Velsen de bete-
re tegenstander en Storm-
vogels mag van geluk spre-
ken, dat het team van trai-
ner Ton  Pronk het vizier van 
vele van zijn spelers niet op 
scherp had. Na een half uur 
spelen werd een zondags-
schot van Zeno van Ooijen de 
IJmuidense doelman Sebasti-
aan de Lijzer te machtig, 0-1. 
Daarna werd er niet meer ge-
scoord. 
Ondanks de overwinning van 
Velsen is het team van trai-
ner Ton Pronk uitgeschakeld 
in de strijd om de KNVB-be-
ker omdat er reeds twee du-
els verloren waren. Stormvo-
gels daarentegen heeft nog 
alle kans, maar dan zal de-
ze week tegen EDO-zaterdag 
gelijk gespeeld of gewonnen 
moeten worden.

Yannick Bak (14)
speelt eerste interlands
Driehuis - Yannick Bak heeft 
zijn eerste jeugdinterlands ge-
speeld op een toernooi in het 
Italiaanse Bari. 
De 14-jarige volleyballer uit 
Driehuis heeft vanaf januari 
elke vrijdagmiddag vrij gekre-
gen om in Papendal te kunnen 
trainen. Hij maakt deel uit van 
Pre-Jeugd Oranje.
Aan het toernooi deden vier 
landen mee: België, Italië, 
Spanje en Nederland. Elke 
ochtend gingen de jongens 

van bijna 2 meter lang trainen 
en ‘s avonds een uur met de 
bus rijden om naar de wed-
strijd te gaan. De jongens van 
België en Italië wonen al op 
een internaat en trainen elke 
dag. Zij vormen al meer een 
team. Spanje en Nederland 
hebben dat nog niet.
Italië heeft alles gewonnen, 
België werd tweede en Neder-
land derde. Spanje eindigde 
als laatste. Voor Yannick was 
het een geweldige ervaring.

Week van het 
Badminton

IJmuiden - Van 10 tot en 
met 16 september worden 
in het hele land activiteiten 
in het kader van de Week 
van het Badminton georga-
niseerd. Ook BC IJmond zet 
de deuren van de sporthal 
open om mensen te laten 
kennismaken met badmin-
ton. Op dinsdag 13 en don-
derdag 15 september or-
ganiseert BC IJmond twee 
open avonden. Tijdens deze 
avonden kun je kennisma-
ken met het badmintonnen 
bij deze vereniging, waar 
zowel recreanten als com-
petitiespelers actief zijn. 

BC IJmond speelt op dins-
dag- en donderdagavond 
van 20.00 tot 23.00 uur in 
sporthal IJmuiden-Oost. 
Ben je na de introductie en-
thousiast en wil je lid wor-
den dan kun je nu profi-
teren van de speciale ac-
tie: ieder nieuw lid ontvangt 
een dinerbon ter waar-
de van 50 euro te beste-
den bij Bos Kookt! In IJmui-
den. Meer weten? Bel 06-
48484939 of kijk op www.
bc-ijmond.nl.

Gieteling Open Gemengd
Velsen-Noord - Van don-
derdag 15 tot en met zon-
dag 25 september wordt op 
de kunstgrasbanen van TC 
de Gieteling in Velsen-Noord 
het tweede Gieteling Open 
Gemengd gehouden. 
Er wordt in poules of met 
verliezersronde gespeeld in 
de categorieën 5, 6, 6-35+, 
7-17+, 7-35+, 7-50+, 8-17+ 
en 8-35+. Met toernooien, 
clubkampioenschappen of 
competitiewedstrijden wordt 

rekening gehouden. Naast 
de tenniswedstrijden is er 
een veelzijdig programma om 
ook andere belangstellenden 
prima te vermaken. 
Via toernooi.nl kan ieder 
KNLTB-lid zich inschrijven. 
Heb je geen partner, schrijf 
een mailtje naar tcdegiete-
ling@hetnet.nl, wellicht kan 
het ‘GO-bemiddelingsbu-
reau’ dan wat voor jou be-
tekenen. De inschrijvingster-
mijn sluit 9 september. 
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Velsen - De Najaars Klaver-
jasweek, georganiseerd door 
Senioren Vereniging Velsen, 
gaat dit keer naar Valken-
burg. Vanaf maandag 24 tot 
en met vrijdag 28 oktober, is 
het Grand Hotel Monopole 
te Valkenburg de basis waar 
menig kaartje gelegd zal 
worden. Ook de niet-kaar-
ters zijn van harte welkom. 
Er wordt drie avonden en een 
ochtend gekaart en elke mid-
dag is er een leuke trip. Infor-
matie en inschrijven elke vrij-
dagmiddag in Het Terras bij 
Minke Uijtendaal. In De Hof-
stede elke donderdagmid-
dag van 13 tot 13.30 uur bij 
Tiny Groot. Voor informatie 
kunt u Minke bellen, via 023-
7522153 of 06-40841152. 
Opstapplaatsen: 8.15 uur 
Santpoort-Noord, Het Ter-
ras; 8.30 uur Velserbroek bij 
De Hofsted en om 8.45 uur 
IJmuiden bij De Dwarsligger.

Klaverjasreis 
naar Limburg

Velsen-Zuid - Op zondag 18 
september is het mogelijk om 
gratis een gezondheidscheck 
uit te laten voeren door ver-
schillende medische specia-
listen. De gezondheidscheck 
van ‘Hoegezondbenik.nu’ wil 
Nederlanders motiveren over 
hun gezondheid na te den-
ken. Voorkomen is tenslot-
te beter dan genezen. Zo 
schrijven de media dat jaar-
lijkse bloeddrukcontrole dui-
zenden ziektegevallen kan 
voorkomen. Ook zijn er re-
centelijk nog ruim 250 geval-
len van huidkanker ontdekt 
tijdens een grote controle. 
Deze gezondheidscheck is 
uniek vanwege de multidis-
ciplinaire samenwerking, het 
gemak, de snelheid, het kos-
teloze en vrijblijvende aspect. 
Er worden op een dag scree-
nings gedaan door verschil-
lende medische disciplines. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
ECG van het hart, een echo 
van de weefsels, huidonder-
zoek voor moedervlekken en 
een onderzoek naar spieren 
en beweging.  Aan het einde 
van de screening ontvangt 
de deelnemer gratis een ad-
vies. Op 18 september gaat 
de eerste gezondheidscheck 
van start op een speciaal 
daartoe ingericht Preventie-
plein op Golfbaan Spaarn-
woude. Hierna zal het con-
cept uitgerold worden over 
meerdere locaties in Neder-
land. Online inschrijven ge-
niet de voorkeur en is  moge-
lijk tot en met 16 september   
via www.hoegezondbenik.nu.

Gratis gezond-
heidscheck

Velsen-Noord - Kansen 
& Zo is een onderdeel van 
Stichting Welzijn Velsen waar 
dagactivering wordt geboden 
voor bewoners  die afstand 
hebben tot arbeid, vrijetijds-
besteding en sociale contac-
ten. Kansen & Zo heeft veel 
te bieden; een veilige plek 
waar u welkom bent voor een 
kopje koffie en een aanbod 
van verschillende activiteiten.
Vanaf september worden de 
volgende activiteiten in Vel-
sen-Noord ontwikkeld:
Iedere maandag van 10.00 tot 
11.00 uur: Samen wandelen, 
start vanaf Wijkcentrum de 
Stek. Deelname is gratis, na 
afloop koffie/thee drinken is 
op eigen kosten.
Wekelijks op dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur: Handwer-
ken in tweedehands kleding-

winkel De 2de Kans. Deelna-
me is gratis, wel zelf materi-
aal meenemen.
Op woensdag van 14.00 tot 
16.00 uur: Gratis spelmiddag 
in De 2de Kans. Op de derde 
woensdag van de maand is 
er puzzelbeurs in plaats van 
spelmiddag.
Om de week op donder-
dag vanaf 15 september van 
11.00 tot  12.30 uur: Zwerf-
vuilgroep, start op het Bree-
saperhof bij het kantoor van 
Woningbedrijf Velsen. Als 
dank krijgt u om 12.30 uur 
een heerlijke maaltijdsoep in 
De Stek. Wilt u wel een heer-
lijke soep eten, maar niet 
meehelpen bij het zwerf-
vuil, dan betaalt u  2,50 euro. 
Meer weten? Wijkcentrum de 
Stek aan de Heirweg 2 in Vel-
sen-Noord, 0251 226445.

PvdA vraagt aandacht 
voor beroepsonderwijs
Regio - De PvdA draagt het 
VMBO en MBO een warm 
hart toe. Zo komt er dank-
zij de PvdA de OV-kaart voor 
MBO-studenten. Ook het 
technisch onderwijs vindt de 
PvdA belangrijk. In de toe-
komst houden we bijvoor-
beeld behoefte aan vakbe-
kwame installateurs. Er mag 
niet bezuinigd worden op 
het technisch onderwijs. In 
een brief aan de Tweede Ka-
merfractie vraagt de PvdA 
IJmond aandacht voor het 
technisch en maritiem on-
derwijs. 
,,Er zijn razend getalenteer-
de kinderen die gewoon niet 
zo goed zijn in Nederlands, 
maar fantastisch kunnen las-
sen. Wat hun ogen zien ma-
ken hun handen. Bij wie 
een VMBO en MBO oplei-
ding zoveel beter aansluit bij 

hun ambities, mogelijkheden 
en capaciteiten. En die leer-
lingen kunnen ook groeien 
naar het HBO als dat er in zit, 
maar dan via de leerweg van 
de praktijk’’, aldus PvdA-wet-
houder Ronald Vennik na-
mens de PvdA IJmond.
Technisch en maritiem on-
derwijs vraagt forse investe-
ringen. De benodigde vier-
kante meters, de gewens-
te machines, materiaalge-
bruik en de veilige omvang 
van een groep zijn aanzien-
lijk groter. Een lokaal in het 
technisch onderwijs is nu 
eenmaal duurder dan een 
MAVO-lokaal.
Goed onderwijs kan niet zon-
der goede docenten met 
praktijkervaring. Daar ho-
ren ook salarissen bij die het 
voor docenten aantrekkelijk 
maken.

Originele ‘Platter’
te gast in Velserduin
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagmiddag was de bijzonde-
re afsluiting van zes weken 
Velserduin Zomerfeest in het 
woonzorgcentrum Velserduin 
in IJmuiden. De legendarische 
zanger/pianist Gaynel Hodge 
trad op voor het enthousias-
te publiek. Hij is één van de 
oorspronkelijke leden en me-
de-oprichter van de bekende 
zanggroep The Platters, maar 
trad hij ook op metgroepen 
als The Hollywood Flames, 
The Turks en The World Fa-
mous Inkspots. Natuurlijk 

speelde hij vrijdag, na een 
presentatie en aankondiging 
door zijn vrouw Ilona, beken-
de The Platters-nummers als 
‘Only You’ en ‘My Prayer’ en 
natuurlijk de hit waarvan hij 
mede-auteur is: ‘Earth Angel, 
Will you be mine’ - maar voor-
al ging Gaynel Hodge in op de 
verzoeknummers uit het pu-
bliek. Het werd een groot mu-
zikaal feest van herkenning. 
Maandag 5 september om 
19.00 is Gaynel Hodge te ho-
ren in een uitzending van RTV 
Seaport.

Velsen - Goed nieuws voor 
de gebruikers van de pont 
over het Noordzeekanaal. 
Vanaf maandag 5 septem-
ber vaart de extra pont tij-
dens de avondspits een uur 
langer door.
Stopte de tweede pont nor-
maal om 18.00 uur met va-
ren, nu wordt dat 19.00 uur. 
Samenwerk ingsverband 
IJmond Bereikbaar gaat hier-
mee in op een wens die vaker 
te horen was in de regio. Om 
18.00 uur is de spits immers 
nog niet voorbij.
,,We zijn blij dat we de men-
sen die met de pont het ka-
naal oversteken nog beter 
kunnen faciliteren’’, zegt Sop-
hie Zwetsloot van IJmond 
Bereikbaar. ,,Vooral fietsers 
kunnen dat extra uurtje extra 
goed gebruiken om op een 

prettige en snelle manier het 
kanaal over te steken.’’ Het 
extra uur wordt tot en met ja-
nuari 2017 aangeboden.
Bijna 170 bedrijven in de 
IJmond doen inmiddels mee 
met de fietsstimuleringscam-
pagne ‘Goed op weg’. Het af-
gelopen kwartaal werden 
door de deelnemers meer 
dan 1,4 miljoen woon/werk-
kilometers op de fiets afge-
legd.
Nu de zomervakantie voor-
bij is, wordt het weer drukker 
op de weg. IJmond Bereik-
baar start daarom het  loyali-
teitsprogramma ‘Blijf op weg’. 
Dit om het goede fietsgedrag 
van de werknemers in de 
IJmond weer onder de aan-
dacht te brengen en mensen 
te stimuleren om nog meer te 
gaan fietsen.

Santpoort Noord - In het Pin-
kenweekend 2016 wordt op za-
terdag 8 oktober van 09.00 tot 
15.00 uur rond de Naaldkerk 
een markt gehouden. Hierbij 
worden ook boeken verkocht. 
Vrijwel iedereen heeft wel boe-
ken in de kast staan die een-
maal zijn gelezen en niet meer 
van hun plaats komen. Met 
deze boeken kunt u de Naald-
kerk helpen, want het geld dat 
de verkoop oplevert, wordt ge-
bruikt voor het onderhoud van 
het gebouw. Met het done-

ren van de boeken ruimt u de 
boekenkast lekker op. Gun uw 
boeken een tweede leven.
Boeken kunnen op 15, 22 en 
29 september tussen 19.00 
uur en 20.00 uur worden inge-
leverd bij de zijingang aan de 
Wulverderlaan in Santpoort-
Noord. 
Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om de boeken te brengen 
bij de Naaldkerk, dan kunt u 
contact opnemen met 023-
5378731 of parochiecentrum@
olvab.nl. Zie ook www.olvab.nl.
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Velserbroek - The Smugg-
lers groeien op dit moment 
rap met nieuwe spelers die 
uit alle hoeken snel worden 
opgenomen in de club! Af-
gelopen zaterdag was het 
dan ook feest bij Rugby 
Club The Smugglers, want 
na een aantal jaren afwe-
zig te zijn geweest was het 
weer tijd voor het vrienden-
toernooi. 
Dit is een toernooi met aan-
gepaste regels zodat alle 
vrienden en geïnteresseer-
den op een leuke manier 
kennis kunnen maken met 
de sport waar The Smugg-
lers zo van houden. Op een 
veld vol supporters werd in 
een sportieve wedstrijd het 
team ‘schots en scheef’ (met 

2 schotten in de gelederen) 
nipt verslagen door ‘Echte 
mannen 4.2’ die met een 15-
5 overwinning de wisselbe-
ker mee mochten nemen. 
Na de prijsuitreiking gleden 
vooral ook de flessen heer-
lijke IPA en Speltbier van 
Santpoorts Bier snel naar 
binnen. Dat werd nog afge-
topt met een heerlijke bar-
becue waarna tot in de la-
te uurtjes met z’n allen werd 
nagepraat en rugbyliedjes 
werden gezongen! 
The Smugglers zijn nog 
steeds opzoek naar nieuwe 
aanwas van 19 of ouder. Als 
je interesse hebt kan je je 
aanmelden via proefrugby.nl 
voor vrijblijvende proeftrai-
ningen.

Klassiek concert in 
Nieuwe Kerk IJmuiden
IJmuiden - Op vrijdag 9 sep-
tember wordt er in de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat 
250 een concert gegeven 
door Piet Hulsbos (orgel) en 
Mariëtte Gort (cello).
Hulsbos studeerde orgel en 
koordirectie aan het Swee-
linck Conservatorium in Am-
sterdam bij resp. Albert de 
Klerk en Jan Pasveer. In 1982 
was hij prijswinnaar op het 
César Franck Concours in 
Haarlem. Hij is dirigent van 
een aantal koren, waaron-
der de COV IJmuiden. Met dit 
koor voert hij jaarlijks, even-
eens in de Nieuwe Kerk, de 
Matthäus Passion van Bach 
uit. 
Gort studeerde aan het con-
servatorium in Den Haag bij 
de bekende cellist Jean De-

cross. Na haar studie leg-
de zij zich grotendeels toe 
op kamermuziek, een gen-
re waarmee zij een bijzonde-
re affiniteit heeft. Inmiddels 
heeft zij met veel verschillen-
de kamermuziekensembles 
geconcerteerd in binnen- en 
buitenland. Daarnaast werkte 
zij mee aan diverse radio-op-
names en cd-producties.
Tijdens dit concert worden 
de beide orgels in de Nieuwe 
Kerk bespeeld.
Het programma vermeldt 
werken van onder meer Vi-
valdi, Bach, Fauré en Saint-
Saëns.
Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. 
Wel wordt er na afloop een 
deurcollecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten.

Expositie Henk 
Broersen

Velserbroek - Sinds enke-
le weken is in wijkcentrum 
de Hofstede een schilderij-
enexpositie van Henk Boer-
sen te bewonderen. 

De Velsense kunstenaar 
schildert reeds als hob-
by vanaf zijn jeugd, maar 
gedurende zijn werken-
de leven was hier weinig 
tijd voor.  Sinds een tien-
tal jaren heeft hij zijn hob-
by weer opgepakt en schil-
dert hij wekelijks in buurt-
centrum Brulboei in IJmui-
den. Ook schildert hij thuis 
aan zijn opdrachten. 

De diversiteit van de olie-
verfdoeken laten de veel-
zijdigheid van Henk zien.  
Zijn stijl wordt omschre-
ven als gedetailleerd en 
realistisch, met een vlotte 
penstreek. Voor opdrach-
ten werkt hij meestal van-
af foto, maar ook schets hij 
graag vanuit de losse hand. 
Stillevens, portretten, knus-
se tafereeltjes en typisch 
IJmuidense stadsgezichten 
zoals de Kop van de Haven 
en de sluizen zijn tot eind 
september te bewonderen 
in de Hofstede. De exposi-
tie is vrij toegankelijk voor 
publiek.

AMC Kamerkoor in 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zater-
dag 10 september om 16.00 
uur zingt het AMC Kamer-
koor in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord. Het concert 
duurt een half uur en is vrij 
toegankelijk.
Het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam heeft 
twee bedrijfskoren: het AMC-
koor en het AMC Kamerkoor. 
Dit laatste koor bestaat nu 15 
jaar, telt 15 zangers, waarvan 
de meesten in het AMC wer-
ken of gewerkt hebben. Het 
koor wordt geleid door Orso-

lya Ginka Gyöker.  Het reper-
toire omvat madrigalen, lie-
deren en chansons uit de 16e 
tot en met de 20ste eeuw.
Het koor verzorgt jaarlijks de 
zang tijdens de oecumeni-
sche dienst voor patiënten en 
hun familie op Eerste Kerst-
dag in het AMC en is elk jaar 
te gast op de Korendagen 
van Monnickendam en Jisp. 
Sinds haar oprichting treedt 
het koor op tijdens het Mo-
numentenweekend. Vorig 
jaar was dat in Broek op Lan-
gedijk en Warmenhuizen.

IJmuiden - Heb jij last van 
chaos in huis en hoofd en 
wil je meer ruimte en over-
zicht? Tijdens het gratis in-
loopspreekuur ‘Opruimen 
is (g)een kunst’ op zater-
dag 10 september kun je 
bij Martine Heeremans te-
recht met al je vragen over 
opruimen. Martine Heere-
mans, Professional Organi-
zer, helpt je om weer grip te 
krijgen op spullen, admini-
stratie en tijd. Martine geeft 
advies en helpt je op weg 
naar een leven zonder cha-
os. Daarna kun je zelf aan 
de slag en werken aan een 
opgeruimd huis, een geor-
dende administratie en een 
efficiënt ingerichte werk-
plek waar alles makkelijk 
terug te vinden is. 

Bespaar jezelf tijd en ener-
gie, en zorg voor rust, ruim-
te en overzicht. Centrale 
Bibliotheek IJmuiden, za-
terdag 10 september van 
14.00 tot 16.00 uur, deelna-
me gratis en vrije inloop.

Inloop over 
opruimen

IJmuiden – Stichting Senio-
ren Bootreis houdt van don-
derdag 27 oktober tot en met 
woensdag 2 november een 
zevendaagse cruise langs 
Rijn en Moezel met MS Prin-
ses Juliana. De prijs van de-
ze volledig verzorgde reis is 
515 euro per persoon, op ba-
sis van twee personen in een 
hut. Dit is inclusief verzeke-
ring, er worden geen aparte 
reserveringskosten berekend. 
Er zijn nog plaatsen beschik-
baar voor de liefhebbers.
Vanuit IJmuiden kan men met 
de bus naar aanlegplaats An-
dernach, onderweg wordt ge-
stopt voor een lunch in Ven-
ray. Opstappen is om 10.00 
uur vanaf het parkeerterrein 
bij het zwembad aan de Hee-
renduinweg.
De verzorging aan boord is 
op basis van volpension, van-
af het diner op de eerste dag 

tot en met een warme lunch 
op de laatste dag. Er is een 
koffieronde in de ochtend en 
theeronde ‘s middags. Voor 
de vroege vogels is er vanaf 
7 uur koffie en thee. De reis 
is inclusief verzorgde avon-
den, een captains-dinner en 
aansluitend een afscheids-
avond met live muziek. On-
derweg worden de plaatsen 
Koblenz, Zell, Bernkastel, Co-
chem, Bonn, Düsseldorf en 
eindpunt Arnhem aangedaan 
waar men vrij of begeleid kan 
passagieren.
De boot beschikt over een lift. 
Wilt u bij de inschrijving aan-
geven of u een hut aan de lift-
kant wenst? Voor inlichtingen 
kan men contact opnemen 
met  Stichting Senioren Boot-
reis via 0255-510797 of  06-
22197237. Stichting Senioren 
Bootreis is voortgekomen uit 
de ANBO.
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Santpoort-Noord - Voor 
Bridgevereniging Velsen 
staat er een nieuw bridge-
seizoen voor de deur. Heeft 
u als bridgepaar interes-
se om op de dinsdagavon-
den te bridgen en u met an-
deren te meten dan nodigen 
zij u graag uit om zich bij deze 
bridgevereniging aan te slui-
ten. Het verenigingsdoelstel-
ling is: ‘Alle leden bridgen er 
voor hun plezier en niet in de 
eerste plaats voor de punten 
en daarom is de sfeer op de 
club ontspannen en gezellig.’ 
Het seizoen start op dinsdag 
6 september en wordt op 30 
mei 2017 afgesloten. Er wordt 
gespeeld op de dinsdagavon-
den in het gebouw Velser-
hooft te Santpoort– Noord, 
ingang Valckenhoeflaan. Per 
avond worden zes rondes ge-
speeld. Aanvang  om 19.30 
uur en de laatste ronde wordt 
rond 22.30 gespeeld. Naast 
vijf competitierondes van elk 
zes of zeven zittingen zijn er 
in de loop van het jaar een 
aantal thema-avonden. Ver-
der staan de kerstdrive, de 
strijd om de Nel Klein bokaal 
en een eind drive op het pro-
gramma. De wedstrijdkalen-
der voor het seizoen 2016 – 
2017 kunt u vinden op onze 
website www.nbbclubsites.nl/
club/6035. De contributie be-
draagt 85,00 euro, inclusief 
lidmaatschap NBB, per ka-
lenderjaar of 76,00 euro, als u 
ook lid bent van een andere 
bij de NBB aangesloten ver-
eniging. Aanmelden kan bij 
R. Muetstege, Jean-Louis Pi-
suisselaan 49, 1948 AH Be-
verwijk, 0251-252211, e-mail: 
bvvelsen1@gmail.com. Zie 
ook www.nbbclubsites.nl/
club/6035.

Nieuw seizoen 
bridgen in 

Velsen

Scouts Wiawaha 
hebben er weer zin in
Velsen-Zuid - Zaterdag 3 
september beginnen de op-
komsten weer bij scouting 
Wiawaha. Tijdens de eerste 
opkomst zullen de welpen (7–
11), scouts (11-14) en explo-
rers (14–18) zeker nog nage-
nieten van hun geslaagde zo-
merkamp.
De leiding had dan ook weer 
spannende thema’s voor de 
meiden bedacht. De welpen 
werden uitgenodigd in Kluts-
dorp, waar het vrouwencomi-
té een actie was gestart tegen 
de mannen, die erg saai wa-
ren en niet van veranderingen 
hielden. De bakker bakte bij-
voorbeeld alleen maar wit en 
bruin brood en nooit eens een 
krentenbol. De welpen kwa-
men de vrouwen helpen om 
er weer een gezellig en kleur-
rijk Klutsdorp van te maken. 
De scouts brachten hun 
kampweek door op Zwein-
stein. Daar leerden ze de 
kunst van de magie. Ook 
werd er door de afdelingen 

hard gestreden om de gou-
den snaai. Wie mocht die na 
een week mee naar huis ne-
men?
De explorers gingen dit jaar 
naar het georganiseerde 
kamp ‘Scout up your sum-
mer’ op het nieuwe scouting-
terrein in Zeewolde. Daar ver-
maakten de explo’s zich prima 
met vlotten bouwen, een dag-
je Walibi, het lopen van een 
hike en in de avond een ge-
zellig kampvuur. 
De speltakken hebben dus al-
lemaal een heerlijke kamp-
week gehad. Logisch dus, dat 
iedereen weer veel zin heeft 
om te beginnen. 
Als je nieuwsgierig bent ge-
worden, naar wat deze mei-
dengroep allemaal doet tij-
dens de opkomsten, ga dan 
eens langs op de Bosweg 2 in 
Velsen-Zuid.  Ze zijn er iedere 
zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Voor vragen of meer in-
formatie: wiawaha@hotmail.
com, www.wiawaha.nl.

Roofvogels spotten
Velsen-Zuid - Zondag 4 
september organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een 
roofvogelexcursie op de fiets 
door Spaarnwoude. De land-
schappelijke variatie en de 
vergezichten staan garant 
voor diverse soorten roof-
vogels. In september zijn er 
meerdere stand- en broed-
vogelsoorten met jonge aan-
was aanwezig. Bovendien is 
er kans op roofvogelsoorten 
die op doortrek zijn vanuit 
noordelijke regio’s.

De vier uur durende fiets-
excursie voert langs de kust 
van het voormalige IJ en 
het veenweidegebied van 
Spaarnwoude. Onderweg 
zijn er diverse stops op loca-
ties met hopelijk veel roofvo-
gels. De excursie duurt van 
11.00 tot 15.00 uur. Vertrek is 
bij boerderij Zorgvrij aan de 
Genieweg in Velsen-Zuid en 
deelname is gratis. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Zie 
ook www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Koffieconcert op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 
4 september speelt Linear in 
de Ruïne van Brederode tij-
dens het maandelijkse kof-
fieconcert. Linear is een duo 
met zang en gitaar, bestaan-
de uit Linda van der Meulen 
en Arjan Appelman.
Het repertoire bestaat vol-
ledig uit eigen werk. Het 
zijn Engelstalige, romanti-
sche, sfeervolle luisterlied-
jes die door middel van goe-
de gesprekken, persoonlij-
ke ervaringen en ritmische 
tunes op de gitaar zijn ont-
staan. De teksten gaan over 
de kleurrijke natuur, de lief-
de en alles wat het leven 
mooi maakt, maar ook onze-

kerheden schuwen zij niet. 
Het zijn kleine pop/folklied-
jes met een positieve bood-
schap - ontspan, sluit je 
ogen en droom lekker weg 
– muziek.
Alhoewel zij tijdens het ma-
ken van hun liedjes niet di-
rect de intentie hebben Ier-
se en Keltische sferen op te 
roepen, herkennen luiste-
raars vaak wel Ierse of Kel-
tische invloeden. 
Het concert begint om 11.30 
uur. Bij mooi weer buiten, 
anders in de torenkamer. 
Entree Ruïne: 3 euro voor 
volwassenen en 1,50 euro 
voor kinderen. Na afloop is 
er de hoed voor de artiesten.

Santpoort-Noord - Een be-
zoekje brengen aan Het Terras 
in Santpoort-Noord wordt nu 
nog interessanter. Servicepunt 
Het Terras is een uitleenpunt 
geworden van Bibliotheek 
Velsen. Dit houdt in dat je ter 
plekke boeken kunt lenen uit 
een kleine collectie. Ook komt 
er een nieuwe jeugdcollectie 
en kunnen leden van de bieb 
diverse ex-toptitels lenen. Op 
8 september is iedereen wel-
kom een kijkje te komen ne-
men, tijdens de open dag in 
Het Terras. De nieuwe ope-
ningstijden zijn woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur en vrijdag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Bibliotheek
in Het Terras

Een poosje geleden las ik in 
de Volkskrant een artikel ge-
schreven door Josien Hoog-
land uit IJmuiden het volgen-
de: ‘Het is heel erg dat het zo-
ver gekomen is in Neder-
land dat je in dit kleine, rijk en 
goed geordend land niet ach-
ter de deuren van verpleeg-
huizen moet kijken omdat 
je eigenlijk niet wilt zien wat 
daar gebeurt!’ aldus mevrouw.
Mevrouw Hoogland, mijn 
boodschap aan u is: gaat u 
dan eens kijken in ons eigen 
Velserduin, verpleeg- en re-
validatiehuis, en vergroot uw 
kennis! Uw ervaring gaat niet 
voor ieder verpleeghuis op en 
al helemaal niet voor Velser-
duin. En ik spreek uit ervaring. 
Heb daar enige tijd moeten 
doorbrengen vanwege een 
beenbreuk. Mijn verblijf daar 

staat in geen verhouding tot 
met wat u schrijft. 
Ik had een prachtige kamer, 
een heel goede verzorging, 
prima eten en drinken, hulp 
bij wassen en douchen en... 
hardwerkende zusters/ver-
pleegkundigen etcetera.
Leuke en gezellige dingen in 
een sfeervolle recreatie, zoals 
muziek en zang en niet te ver-
geten de high tea. En wat daar 
allemaal georganiseerd werd, 
met veel vrijwilligers, fantas-
tisch!
Wat mogen wij in IJmuiden 
blij zijn met ons Velserduin en 
allen die daar deel van uitma-
ken. Ook het team van de fy-
sio hoor. 

Mevrouw Wolterman, IJmui-
den























Unieke masterclass:
The Ultimate Collection
IJmuiden - Op woensdag 7 
september vertelt whiskyken-
ner Jan Beek alles over The 
Ultimate Collection van de 
Amersfoortse importeur Van 
Wees. Dat gebeurt op uitno-
diging van Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck. Liefhebbers van 
Scotch single malt whisky 
mogen deze bijzondere mas-
terclass eigenlijk niet missen.
Han en Maurice van Wees en 
Jan Beek reizen sinds 1994 
naar Schotland om zelf whis-
ky te selecteren voor hun pri-
vate label. In Schotland weten 
ze inmiddels dat zij alleen ge-
noegen nemen met de beste 
vaten. Vanwege de pure bot-
teltechniek blijft de origine-
le kleur en smaak behouden, 
waardoor de whisky zeer ge-
liefd is bij fijnproevers.
The Ultimate Collection om-
vat meer dan 25 verschillen-
de gelimiteerde single malt 
whisky’s uit verschillende de-
len van Schotland. Elke fles is 
genummerd en op het etiket 
staat alle informatie over de 
herkomst vermeld. Jan Beek 

neemt minimaal zes single 
cask-bottelingen mee naar 
de masterclass, zodat er ook 
voldoende valt te proeven. De 
Keeper of the Quaich wordt 
vaker uitgenodigd door Zee-
wijck vanwege zijn deskun-
digheid en bevlogenheid. 
Veel deelnemers aan de mas-
terclass zullen hem dus ken-
nen van eerdere proeverijen 
of masterclasses.
De Whisky Masterclass The 
Ultimate wordt op woens-
dag 7 september gehouden 
in Oma’s Kamer, Driehuizer-
kerkweg 71 in Driehuis (naast 
Café Middeloo). Aanvang 
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 
uur. Deelname kost 25 euro 
inclusief bijpassende hapjes. 
Aanmelden kan via www.zee-
wijck.nl, 0255-540331 of in-
fo@zeewijck.nl.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck 
organiseert regelmatig proe-
verijen die in het teken staan 
van whisky, rum, gin, wijn of 
port. Kijk voor het volledige 
overzicht op www.zeewijck.
nl/proeverijen.

IJmuiden - Zaterdag 3 sep-
tember wordt van 09.00 tot 
17.00 uur weer een gezelli-
ge rommelmarkt georgani-
seerd op het Kennemerplein 
(tegenover de Vomar). Er zul-
len weer veel kramen staan 
die vol liggen met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wilt ver-
kopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer informatie 
of reserveren van een kraam: 
0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende markt wordt ge-
houden op 3 september.

Rommelmarkt Kunstencentrum Velsen 
houdt zondag open huis

IJmuiden - Het Kunstencen-
trum Velsen houdt op zondag 
4 september van 12.00 tot 
16.00 uur open huis in haar 
gebouw aan de P.J. Troel-
straweg 20. Tijdens dat Open 
Huis kunnen nieuwsgierige 
bezoekers kennismaken met 
het aanbod dat het  Kunsten-
centrum in het naderende 
cursusseizoen lanceert. Dat 
aanbod bevat meer dan 150 
cursussen voor jong en oud 
op het gebied van muziek, 
dans, theater en beelden-
de kunst. Van alle afdelingen 
staan de docenten tijdens het 
open huis in de startblokken 
voor het beantwoorden van 
alle denkbare vragen.  
Het open huis is dit jaar ex-
tra feestelijk omdat zowel 
DanceWorks als de Volksuni-
versiteit Velsen jubileren.  De 
VUV bestaat dit jaar 35 jaar 
en de dansafdeling is al 50 
jaar een begrip in de regio. 
Tijdens het Open Huis zijn 
er vele extra activiteiten als 
proeflessen, een springkus-
sen voor de jongsten, heerlij-
ke ijsjes én kan de jacht op 
Pokémon worden geopend. 
Meer informatie over het 
open huis en de cursussen is 
te vinden op www.kunsten-
centrumvelsen.nl.
De hele dag is er een Poké-
mon in het Kunstencentrum 
aanwezig. Een unieke kans 
om met Pikachu op de foto te 
gaan. Als je op de foto bent 
geweest onthult Pikachu 
voor jou waar je in de omge-
ving naar Pokémon kunt  ja-
gen. Want niet al te ver van 
het gebouw aan je er ver-
schillende tegen!
Tijdens het open huis wordt 
de afdeling muziek officieel 
omgedoopt tot Muziekschool 
Velsen.  Hier leer je de wereld 
van de muziek ontdekken: 

een instrument bespelen, sa-
menspelen in een ensem-
ble of band, samen zingen en 
nog veel meer. Alle docen-
ten zijn ervaren professionals 
en muziekliefhebbers. Zij we-
ten precies wat musiceren zo 
leuk maakt en hoe ze dat aan 
jou kunnen overbrengen. Er 
zijn cursussen voor alle leef-
tijden, alle niveaus, muziek-
instrumenten en muziekstij-
len. Je kunt op verschillen-
de manieren les krijgen: in-
dividueel, in een groepje of 
klassikaal. Doordat er nu ook 
klassikale lessen zijn kunnen 
de lessen tegen aantrekkelij-
ke tarieven worden aangebo-
den. Zo zijn er al lessen van 
af 7 euro per keer! Tevens 
heeft de Muziekschool van-
af dit seizoen zijn prijzen voor 
individuele lessen met 20% 
verlaagd!
In september  2016 bestaat 
de Volksuniversiteit Velsen 35 
jaar; reden voor een feest! Dit 
cursusjaar starten we alvast 
feestelijk met 35% op het les-
geld voor elke 35ste inschrij-
ving (op volgorde van bin-
nenkomst). Gedurende het 
jaar zullen er meer feestelij-
ke acties georganiseerd wor-
den!
Ook dit jaar heeft het cen-
trum zijn  best gedaan om 
een zo compleet mogelijk 
cursuspakket aan te bieden, 
en heeft  daartoe weer inspi-
rerend nieuw aanbod toe-
gevoegd.  Zo kan er bij Ate-
liers dit jaar bijvoorbeeld een 
cursus Mode- en filmscena-
rio’s gevolgd worden, gaat bij 
Muziek het kinderkoor ‘Vocal 
Twist’ van start, biedt Dance-
Works workshops en kan 
er bij de Volksuniversiteit in 
3D geprint worden.  Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.
nl of bel 0255-510684.Sterke groei voor 

Meday Uitzendbureau
Beverwijk - ,,Sinds de start 
van Meday Uitzendbureau in 
2012, is dit bureau een van 
de toonaangevende uitzend-
organisaties in de IJmond. 
Ook in 2016 is er een sterke 
marktgroei waarneembaar in 
het aantal ingediende vaca-
tures’’, aldus een zeer tevre-
den directeur Jelle Anker.
Zo is Meday Uitzendbureau, 
voor een landelijke klant in 
Haarlem, op zoek naar ge-
motiveerde uitzendkrach-
ten voor het onderhoud aan 
treinstellen. Goede  motivatie, 
technisch inzicht en VCA zijn 
voor deze vacatures de ba-
sisvoorwaarden.  Diverse te-
vreden Meday uitzendkrach-

ten gingen u reeds voor.
Daarnaast ziet Meday Uit-
zendbureau  een sterke groei 
in het bouw- en industriële 
segment in de IJmond. Hier-
door staan er op dit moment 
diverse vacatures open van 
timmermannen tot sleutelaar. 
VCA diploma is noodzakelijk.
Kortom bent u op zoek naar 
baan met toekomstperspec-
tief, kom snel langs bij Me-
day Uitzendbureau voor een 
intake. De koffie staat voor u 
klaar!
Meday Uitzendbureau is ge-
vestigd aan de C.H. Moens-
straat 7 in Beverwijk, telefoon  
0251-745009 of info@meday.
nl. Zie ook www.meday.nl.

Nieuwe contracten 
Hulp bij Huishouden

Regio – De gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
hebben samen een nieu-
we onderhandelingsstrategie 
Hulp bij het Huishouden voor 
2017 vastgesteld. Per 1 janu-
ari 2017 moeten weer nieu-
we contracten met zorgaan-
bieders worden afgesloten. 
In de onderhandelingsstra-
tegie staat waaraan partijen 
moeten voldoen om in aan-
merking te komen voor een 
contract met deze gemeen-
ten. Het jaar 2017 wordt ge-
bruikt om nieuwe ontwikke-

lingen op te zetten. Men wil 
hulp bij het huishouden waar 
nodig en mogelijk combi-
neren verbinden met ande-
re ondersteuning uit de wijk. 
Voor de tarieven zijn verschil-
lende bedragen uitgezet voor 
de diverse categorieën hulp 
bij het huishouden. Het is nu 
aan de zorgaanbieders om in 
te springen op de eisen en 
te komen met een passende 
offerte. De gemeente regelt 
hulp bij de huishouding voor 
inwoners die zichzelf niet vol-
doende kunnen redden.

Velsen – Het Rijk heeft de 
subsidie voor de maatschap-
pelijke begeleiding van sta-
tushouders verhoogd van 
1.000 naar 2.370 euro per 
persoon. Het geld is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat sta-
tushouders beter kunnen 
participeren in de samenle-
ving. Hiervoor moet elke sta-
tushouder eerst een partici-
patieverklaring onderteke-
nen. Met die handtekening 
geven zij blijk kennis te ne-
men van de principes van de 
Nederlandse samenleving en 
deze te respecteren. 

Inmiddels heeft de gemeen-
te Velsen het plan van aan-
pak voor het participatiever-
klaringstraject opgesteld en 
naar het COA gestuurd, om 
verzekerd te zijn van deze ex-
tra subsidie.

Subsidie voor 
statushouders

Velserbroek – De gemeen-
te Velsen heeft 300.000 eu-
ro begroot voor verbeter-
de fietsoversteken in Velser-
broek. Dit gebeurde vanwege 
de klachten over de fietspa-
den en de verschillende on-
gelukken die zijn gebeurd. 
Een onafhankelijk verkeers-
adviesbureau heeft de knel-
punten en mogelijke oplos-
singen al geïnventariseerd. 
Dit najaar wordt gestart met 
de verbetering van verschil-
lende fietsoversteken.

Geld voor 
fietsoversteken 

Velserbroek

IJmuiden - Maandag 5 sep-
tember is er tussen 10.00 en 
11.00 uur een ruilbeurs voor 
liefhebbers van legpuzzels in 
Wijkcentrum Zeewijk. Ieder-
een is van harte welkom.

Ruilbeurs
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IJmuiden - Het afgelo-
pen seizoen was een bewo-
gen seizoen voor Damclub 
IJmuiden (DCIJ). Waar een 
jaar eerder nog feest gevierd 
werd vanwege het 90-jarig 
bestaan en het kampioen-
schap van het eerste tien-
tal, moest er eind 2015 na 
een periode van een aan-
tal decennia afscheid geno-
men worden van het clubge-
bouw in de voormalige Jan 
Ligthartschool aan de Ek-
sterlaan. Gelukkig kon DCIJ 
in de tweede helft van het 
seizoen terecht in Dorps-
huis Het Terras in Santpoort-
Noord. Toen echter bleek dat 
dit geen structurele oplos-
sing was, moest er verder ge-
keken worden.
Waar eerst onderzocht werd 
of Dorpshuis de Driehoek in 
Driehuis een geschikt onder-
komen zou zijn, is DCIJ uit-
eindelijk precies hiernaast 
neergestreken. Op vrijdag 2 
september wordt namelijk in 
de aula van de Jan Campert-
school aan de Driehuizer-
kerkweg 34 in Driehuis het 
nieuwe seizoen feestelijk in-
geluid met het Kerst de Jong 
toernooi, vernoemd naar de 

legendarische oud-voorzit-
ter. Vanaf zeven uur trapt de 
jeugd af met een sneldam-
toernooi, waarna er rond acht 
uur door volwassenen ge-
streden wordt om de Kerst de 
Jong bokaal. Deze wisselbo-
kaal wordt uitgereikt aan de-
gene die tijdens het sneldam-
men (partijen van vijf minuten 
per persoon) het hoogste ge-
middelde behaalt in groepen 
van ongeveer dezelfde speel-
sterkte. Een week later gaan 
de jeugdtraining en onderlin-
ge competitie van de volwas-
senen van start. Nieuw zijn 
de bekerwedstrijden, waarbij 
er op een avond een aantal 
partijen met minder bedenk-
tijd gespeeld wordt.
Helaas betekent de verhui-
zing ook het einde van een 
jarenlange samenwerking 
met Schaakclub Kijk Uit, die 
verhuisd is naar de kantine 
van Stormvogels. Pogingen 
om een denksportcentrum in 
de gemeente Velsen te star-
ten bleken helaas niet haal-
baar, waardoor de clubs nu 
hun eigen weg zijn ingesla-
gen. DCIJ wenst Kijk Uit veel 
succes in het nieuwe onder-
komen.

Mini Plastik Havenfestival 2016
Buit: Achttien zakken
IJmuiden - Omdat het Ha-
venfestival dit jaar helaas niet 
doorging, heeft er een bij-
zonder alternatief plaatsge-
vonden zaterdag 27 augus-
tus jl. op de Trawlerkade. Een 
groep vrijwilligers, waaron-
der initiatiefnemer Piet Eek-
el en de dochters en klein-
kinderen van Selma Schepel, 
hebben daar met veel plezier 
een middag plastic geraapt. 
Zeehavenmeester Blinkhof, 
Gemeente Velsen en Afval-
verwerkingsbedrijf HVC on-
dersteunden het initiatief met 
advies en middelen. De  zon 
en de wind zorgden voor een 
passende maritieme omlijs-
ting van het geheel. De ra-
pers richtten zich op klein 
zwerfafval, omdat vogels en 
vissen dit voor voedsel kun-

nen aanzien. Behalve plas-
tic touwtjes en doppen, fles-
jes en bliklipjes, werden er 
ook duizenden peuken op-
geraapt. De meest bijzonde-
re vondst was een gebruik-
te insulinenaald. De buit was 
in drie uur tijd 18 vuilniszak-
ken vol.
Tot slot vond er een geweldi-
ge muzikale afsluiting plaats 
op het terras van lunchroom 
Bart, verzorgd door Together. 
Vele zeemansliedjes en ook 
een heus bedanklied voor de 
jutters werden enthousiast 
ten gehore gebracht. In het 
orkest namen leden van de 
Wijkerstraatband en bewo-
ners van de Duinpan en Re-
genboog uit IJmuiden deel. 
De 18 zakken lagen als trofee 
midden op het terras.

Discussieavond over
TTIP en staalindustrie

IJmuiden - Transatlantic 
Trade and Investment Part-
nership (TTIP) is een vrijhan-
delsverdrag tussen Europa 
en de Verenigde Staten. Door 
dit verdrag worden de han-
delsbelemmeringen zoals im-
portheffingen afgeschaft en 
worden regelgeving op el-
kaar afgestemd. De EU en de 
VS geven elkaar toegang tot 
vrije handel met als doel de 
economische groei te verbe-
teren aan beide zijden van de 
oceaan. 
De onderhandelingen vin-
den plaats tussen de Europe-
se Commissie en de regering 
van de VS. Uiteraard wor-
den de Europese regeringen 
in de Europese Raad en het 
Europese Parlement betrok-
ken in de besluitvorming. De 
onderhandelingen worden in 
het geheim gevoerd hoewel 
in de voorbereidende fase 
in de meeste vergaderingen 
plaatsvonden met vertegen-
woordigingen van de grote 
bedrijven. In slechts enkele 
vergaderingen waren de vak-
bonden aanwezig.
De voorstanders verwachten 
banengroei door TTIP, tegen-

standers zien juist economi-
sche krimp en bedreigingen 
voor arbo- en milieuregelge-
ving en voedselveiligheid. In 
Europa is een groeiend ver-
zet tegen TTIP. Vooral de link-
se beweging ziet TTIP in het 
belang voor de grote bedrij-
ven en niet in het belang is 
van mensen. TTIP zal enkel 
de winsten laten groeien en 
negatieve gevolgen hebben 
voor de werknemers in Eu-
ropa.
De FNV Metaal tata Steel or-
ganiseert op donderdag 8 
september een discussie-
avond over TTIP samen met 
de SP Velsen en FNV Lokaal 
IJmond. Europarlementariër 
Anne-marie Mineur van de 
SP en Huub de Rouw van het 
ledenparlement FNV, com-
missie Internationale Zaken 
gaan met elkaar en met u in 
discussie over de voor- en 
nadelen van TTIP, met speci-
ale aandacht voor de staalin-
dustrie.
De bijeenkomst duurt van 
19.30 tot 21.30 uur en vindt 
plaats in het Vakbondscen-
trum FNV, Rooswijkweg 130 
in Velsen Noord (3e etage).

IJmuiden - Zaterdag 17 sep-
tember is er van 13.30 tot 
17.00 uur een vredesmid-
dag bij het Apostolisch Ge-
nootschap aan de Door-
neberglaan 29. De vredes-
middag, die deel uitmaakt 
van de Vredesweek 2016, 
is een initiatief van Aposto-
lisch Genootschap IJmui-
den en PAX voor Vrede. De 
middag wordt geopend door 
Robert te Beest, wethouder 
kunst en cultuur van de ge-
meente Velsen. Sprekers zijn 
Jan Jaap van Oosterzee van 
het Midden-Oostenteam van 
PAX voor Vrede met een le-
zing en de Syriër Alan Yag-
hi, vrijwilliger bij PAX, die zijn 
persoonlijke verhaal vertelt. 
Verder is er een informatie-
markt over PAX en de stich-
ting WereldWijd voor Kinde-
ren. Daarnaast zijn er rond-
leidingen, muziek, een activi-
teit voor kinderen en hapjes 
en drankjes. Zie ook www.
apgen.nl.

Verbindende 
Vredesmiddag

Velsen - In maar liefst 231 ge-
meenten kunnen bewoners 
een beroep doen op buurt-
bemiddelaars; een gestaag 
groeiend aantal. Dit blijkt uit 
de jaarlijkse benchmark van 
het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
(CCV). 
Buurtbemiddeling vergroot al 
20 jaar de leefbaarheid en vei-
ligheid in de buurt en stimu-
leert het prettig omgaan tus-
sen buurtgenoten. Burenruzies 
en conflicten in de buurt wor-
den opgelost door vrijwilligers 
die op verzoek gratis komen 
bemiddelen.
In de gemeente Velsen bestaat 
Buurtbemiddeling inmiddels 
alweer zes jaar. Er zijn gemid-
deld 18 bemiddelaars actief en 
elk jaar is er de mogelijkheid 
voor nieuwe bemiddelaars om 
de basistraining te volgen en 
aan de slag te gaan als bemid-
delaar.
Wil jij je inzetten voor een fijne 
woonomgeving in jouw woon-

plaats? Heb je interesse in de 
medemens en respect voor de 
mening van anderen? Kun je 
goed luisteren, samenvatten 
en doorvragen? Kun je neu-
traal en onpartijdig blijven in 
een gesprek met buren die een 
conflict hebben met elkaar? 
Heb je de komende 1,5 jaar mi-
nimaal 2 uur per week tijd om 
vrijwilligerswerk te doen?
Na de basistraining op 23 en 
24 september ga je, samen met 
een andere bemiddelaar, het 
gesprek aan met iemand die 
overlast heeft van zijn of haar 
buren. Doel is om de commu-
nicatie tussen beide partijen 
weer op gang te brengen. Vaak 
is onbekendheid met elkaar de 
oorzaak dat een klein voor-
val uitgroeit tot een conflict. 
Door beide partijen de ruim-
te te geven om hun verhaal te 
vertellen aan elkaar, komt het 
meestal tot oplossingen.
Meer weten? Bel 0255-548520 
of mail naar info@buurtbemid-
delingvelsen.nl.

IJmuiden - Dinsdag 13 sep-
tember is er weer een ver-
koop van het 3d Hobbyhoek-
je in woonzorgcentrum de 
Moerberg. Tussen 10.00 en 
12.00 uur kunt u weer terecht 
voor advies en verkoop van 
alles op het gebied van kaar-
ten maken. Er is een ruim as-
sortiment 3d knipvellen en 
piramidevellen allerlei gele-
genheden. Ook is er volop 
keuze uit stickervellen, pa-
pier en enveloppen. Er wor-
den materialen verkocht voor 
onder andere borduren, com-
plete pakketten en patronen-
boekjes.

Hobbyhoekje

IJmuiden - Een bestelbus-
je heeft vorige week don-
derdagnacht kortstondig in 
brand gestaan. Dit gebeur-
de rond 00.00 uur op de Pla-
netenweg in IJmuiden. Een 
getuige zag dat een persoon 
iets in de richting van het 
busje gooide. Daarna kwam 
er rook uit het busje. De per-
soon is in onbekende richting 
weggerend. De brandweer 
heeft na het blussen gecon-
stateerd dat het om brand-
stichting gaat. De politie is op 
zoek naar getuigen. Mensen 
die iets gezien of gehoord 
hebben, worden verzocht 
contact op te nemen met 
0900-8844. Anoniem melden 
kan ook via 0800-7000 (Meld 
Misdaad Anoniem).

Politie zoekt 
getuigen
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BIZ Havengebied 
IJmuiden stap dichterbij
IJmuiden - Havengebied 
IJmuiden is een stap dich-
ter bij het realiseren van een 
Bedrijven InvesteringsZo-
ne (BIZ). Dit is een gebied 
waarbinnen ondernemers 
samen investeren in de kwa-
liteitsverbetering van hun 
bedrijfsomgeving. 
Op 23 augustus onderte-
kenden de stichting BIZ Ha-
vengebied IJmuiden, Zeeha-
ven IJmuiden en de gemeen-
te Velsen met elkaar een zo-
genaamde BIZ-uitvoerings-
overeenkomst. Hierin wer-
den de afspraken vastgelegd 
over de onderlinge verant-
woordelijkheden ten aanzien 
van een schoon en veilig Ha-
vengebied. 
,,Als ondernemers zijn we 
heel blij met de verbeterin-
gen in ons havengebied in 
de afgelopen jaren’’, aldus 
Ton Wijker, voorzitter oprich-
tingsbestuur Stichting BIZ 
Havenbedrijf IJmuiden. ,,De 
openbare ruimte is mooi op-
geknapt en de veiligheidssi-
tuatie is verbeterd. We wil-
len met de BIZ deze verbe-
teringen vasthouden en het 

havengebied nog verder ver-
sterken.’’
Arjen Verkaik, wethouder 
Economische Zaken van de 
gemeente Velsen: ,,De BIZ is 
een mooi ondernemersinitia-
tief waarmee het vestigings-
klimaat in het havengebied 
nog verder kan worden ver-
sterkt, bijvoorbeeld door in-
vesteringen in beheer van de 
openbare ruimte, camerabe-
veiliging en bewegwijzering. 
Uiteraard zijn dit allemaal 
extra investeringen boven-
op wat wij als gemeente en 
Zeehaven IJmuiden. doen. 
Omdat ik geloof dat we sa-
men veel sterker staan heb 
ik vandaag, namens de ge-
meente, mijn handtekening 
onder de BIZ-uitvoerings-
overeenkomst gezet.’’ 
Van 4 oktober tot 28 oktober 
kunnen ondernemers in het 
havengebied hun stem uit-
brengen over de BIZ. Zij ge-
ven in deze periode aan of 
ze voor of tegen het instellen 
van een BIZ zijn. Als blijkt dat 
een meerderheid voor is, dan 
wordt de BIZ per 1 januari 
2017 bekrachtigd.

Regio - Wie heeft op 11 
mei 2015 een dame gehol-
pen nadat zij met haar fi ets 
was gevallen op het fi ets-
pad van de Spaarndam-
merdijk in Haarlem? De-
ze fi etsster was gevallen 
op het slechte wegdek. Zij 
werd daarna geholpen door 
een vrouw in een donkere 
auto die kwam uit de rich-
ting Spaarndam. De be-
stuurder heeft de fi etsster 
vervolgens naar de spoed-
eisende hulp van het Ken-
nemer Gasthuis gebracht. 
De fi etsster verzoekt de-
ze bestuurder contact met 
haar op te nemen. Dat kan 
via 06-28083227.

Getuigen 
gezocht

Velserbroek - Welke ge-
zellige mensen willen de 
Rummikubclub in het Pol-
derhuis versterken. Er 
wordt op dinsdagavond ge-
speeld van 20.00 tot 22.30 
uur. Kosten zijn 70 eu-
ro per jaar. De eerste twee 
keer mag men gratis mee-
spelen. Dinsdag 6 septem-
ber is de start van het nieu-
we seizoen. Voor meer in-
formatie kan men terecht 
bij mevrouw Guijt, via 023-
5388017.

Rummikub

IJmuiden - Maandag 19 sep-
tember wordt in het Witte The-
ater in IJmuiden voor het eerst 
de talkshow NV Velsen gehou-
den. De NV Velsen is een drie-
maandelijkse talkshow waar-
in door de presentatoren Mi-
chael Struis en Jaap Sluis uit-
eenlopende aspecten van het 
ondernemen in Velsen wor-
den belicht. Het Velsense be-
drijfsleven staat centraal en 
komt over de volle breedte aan 
bod. De gasten van de NV Vel-
sen zijn uit alle gemeentedelen 
en uit alle branches afkomstig. 
De NV Velsen is na aanmel-
ding vooraf gratis toegankelijk. 
De NV Velsen kiest op basis 
van een strak redactioneel for-
mat voor afwisseling en mijdt 
voorspelbaarheid. Daarom 
worden sterk uiteenlopende 
onderdelen geprogrammeerd: 
langere gesprekken, korte in-
terviews en speciale rubrie-
ken. De talkshow wordt sti-
mulerend, nieuwsgierig en uit-
dagend van toon. Met ruim-
te voor een kritische kantte-
kening of tegengeluid. De NV 
Velsen is nadrukkelijk géén 
businessclub, netwerkorgani-
satie of belangenbehartiger.
De NV Velsen gebruikt in-
houd als bindmiddel. Tijdens 
de talkshow wordt de bedrij-
vigheid in Velsen en omgeving 
besproken met ondernemers. 
Ook schuiven als daar inhou-
delijk een aanleiding toe is be-
stuurders, ambtenaren en on-
derwijsmensen aan. De NV 
Velsen is een ongebonden po-
dium waar mensen die onder-
nemend van geest zijn elkaar 

kunnen treffen. Een vast on-
derdeel is de door de Sant-
poortse communicatieonder-
nemer Gertjan Huijbens ver-
zorgde rubriek ‘Vaart in Vel-
sen’ over positieve en uitda-
gende ontwikkelingen binnen 
het lokale bedrijfsleven.
In de eerste editie van de NV 
Velsen wordt onder meer aan-
dacht besteed aan de ge-
volgen van de bouw van een 
nieuwe zeesluis voor het be-
drijfsleven in IJmuiden. Dat 
gebeurt op basis van een 
vraaggesprek met Bert Zijl 
van het bedrijvencluster IJPOS 
(IJmuiden Port & Offshore Ser-
vices) en directeur Cees Buur 
van het de fi rma Buko. Aman-
da Knol van Select Windows 
uit Velserbroek komt vertellen 
over haar bedrijf. Ook wordt 
aandacht besteed aan nieu-
we vormen van bedrijfsfi nan-
ciering in het MKB. De mu-
ziek wordt verzorgd door sin-
ger/songwriter Jurre van der 
Linden uit Driehuis. Hij won in 
2015 de Gitaarlem Award. Het 
defi nitieve programma van de 
NV Velsen is vanaf 10 septem-
ber op de website van het Wit-
te Theater te vinden.  
De talkshow op maandag 19 
september is gratis toeganke-
lijk. Vooraf aanmelden is ver-
plicht. Dat kan via het kopje 
‘talkshow’ op de website van 
het Witte Theater. De inloop is 
vanaf 16.30 uur. De talkshow 
zelf vindt plaats vanaf 17.00 tot 
uiterlijk 18.15 uur. 
De tweede afl evering van de 
NV Velsen staat gepland voor 
maandag 19 december.

IJmuiden - IJmuiden - 
Het klaverjasseizoen van 
Stormvogels gaat vrijdag 9 
september weer van start 
in het clubhuis aan de Zui-
derkruisstraat 72. Tot en 
met het voorjaar van vol-
gend jaar kunt u bijna elke 
vrijdagavond gezellig kla-
verjassen om vele mooie 
prijzen. Tevens vindt er el-
ke avond een grote loterij 
plaats.

Klaverjassen 
Stormvogels

Senioren Vereniging Velsen
Dagtocht Royal Den 
Haag en Scheveningen
Velsen - Voor donderdag 15 
september organiseert Seni-
oren Vereniging Velsen een 
dagtocht naar Den Haag en 
Scheveningen. De eerste be-
stemming is Scheveningen, 
voor de koffi e met gebak. 
Daarna volgt een stadstoer 
door Den Haag met met een 
offi cieel erkende gids, die uit-
gebreide informatie zal geven 
over de vele trekpleisters zo-
als het Vredespaleis, de Ko-
ninklijke Paleizen, ambassa-
des en regeringsgebouwen.
Na de toer keert men terug 
naar Scheveningen waar res-

taurant Noordzee een heerlijk 
3-gangen diner zal serveren. 
Daarna is er ruim tijd voor een 
wandeling op de boulevard of 
een bezoek aan de pier, met 
het nieuwe reuzenrad.
Vertrek ‘s morgens om 8.00 
uur vanaf NS station Sant-
poort-Zuid, 8.15 uur van-
af Het Terras en om 8.30 uur 
vanaf De Hofstede  in Velser-
broek. Terugkomst is om on-
geveer 18.00 uur. I
nformatie en inschrijving 
bij: Carmen Lo-A-Njoe, 023-
5378586 of Carine Timmers, 
023-5382051.

Velsen-Noord - Uitleen-
punt De Stek in Velsen-
Noord heeft de boekencol-
lectie uitgebreid met een 
nieuwe verfrissende jeugd-
collectie. Ook heeft De Stek 
nieuwe openingstijden, na-
melijk woensdag en vrijdag 
van 13.30 tot 15.30 uur.

Jeugdboeken 
in De Stek

IJmuiden - Dinsdag 13 sep-
tember is er weer een ver-
koop van het 3d Hobbyhoek-
je in woonzorgcentrum de 
Moerberg. Tussen 10.00 en 
12.00 uur kunt u weer terecht 
voor advies en verkoop van 
alles op het gebied van kaar-
ten maken. Er is een ruim as-

Hobbyhoekje sortiment 3d knipvellen en 
piramidevellen voor verjaar-
dagen, huwelijk en ande-
re gelegenheden. Ook is er 
volop keuze uit stickervellen, 
papier en enveloppen in ver-
schillende kleuren, maten en 
diktes. Er worden materialen 
verkocht voor onder andere 
borduren, complete pakket-
ten en patronenboekjes.
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Nieuwe programma-
boekjes SWV zijn uit!

Vanaf vandaag, donderdag 
1 september, kunt u op alle 
centra van Stichting Welzijn 
Velsen mooie, overzichtelijke 
programmaboekjes krijgen. 
In deze boekjes staat  infor-
matie over de activiteiten en 
cursussen die komend sei-
zoen 2016-2017 gaan plaats-
vinden. Er zijn 5 verschillende 
boekjes, in ieder boekje vindt 
u 1 of 2 centra beschreven. 
De activiteiten van het Jon-

gerenwerk in Velsen zijn ge-
bundeld in een apart boekje, 
wat u op meerdere locaties 
kunt verkrijgen. Per activiteit 
of cursus kunt u de dag, de 
tijd, de kosten en een korte 
omschrijving in de program-
maboekjes vinden. Ook staat 
vermeld hoe u zich kunt op-
geven voor de cursussen en 
activiteiten. Kom gerust langs 
om een boekje op te halen, ze 
zijn natuurlijk gratis.

Welzijn Velserbroek – Voor de dinsdagochtend bij de inloop/
opvang MamaMia Velserbroek zoeken wij dringend een vrijwil-
ligster. Vind je het leuk om met kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 
ouders om te gaan, kom dan  langs op dinsdag tussen 9.00 en 
11.00 uur in Jongerencentrum de Koe. Meer weten? Bel: 06- 
42279595 (Lotte).

Vrijwilligster gezocht 

Het Terras – Op donder-
dag 8 september van 15.30 
tot 19.30 uur is er een open 
dag in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord. U kun 
hier informatie krijgen over 
de activiteiten en de cursus-
sen die het komende sei-
zoen plaatsvinden in Het Ter-
ras. De meeste docenten en 
medewerkers zijn dan aan-
wezig. Tevens is het nieuwe 
programmaboekje op deze 
dag verkrijgbaar. U kunt ook 
langskomen als u het ge-
bouw eens wilt bekijken. U 
bent van harte welkom. Meer 
weten? Bel:023-3031228

Open 
TerrasDag Het Terras – In Dorpshuis het Terras kunnen beginners op 

maandagavond leren bridgen. De cursus bestaat uit 12 les-
sen van 2,5 uur. De kosten zijn 100 euro p.p. De cursus start 
op maandag 19 september. De tijd van de bridgecursus is 
19.45 tot 22.15 uur. U kunt zich opgeven d.m.v. een inschrijf-
formulier welke u kunt halen bij Het Terras of via de site van 
SWV. U kunt ook langskomen bij de open dag van Het Terras. 
Meer weten? Bel: 0255-548548 (cursusbureau SWV).

Bridge voor beginners

De Brulboei - Het Rode 
Kruis richt zich op het voor-
komen en beperken van de 
gevolgen van een noodsitu-
atie. Mensen kunnen in een 
noodsituatie (klein- of groot-
schalig) voor zichzelf en an-
deren meer betekenen als 
ze beschikken over de juiste 
kennis en vaardigheden en 
een goed netwerk. Wij noe-
men dat zelfredzaamheid.
Om ervoor te zorgen dat u er 
in tijden van nood niet alleen 
voor staat, organiseert het 

Rode Kruis afdeling Velsen 
in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Velsen een work-
shop 'Risico's in en om huis’ 
en informeert u over het pro-
ject 'de sleutel van de buren'. 
Deze workshop wordt ge-
geven op maandag 12  sep-
tember aanstaande van 13.30 
– 15.00 uur in Buurthuis de 
Brulboei, Kanaalstraat 166 
in IJmuiden, 0255 510652. U 
kunt zich zowel mondeling 
als telefonisch opgeven voor 
deze workshop. 

Een boodschap doen, de 
hond uitlaten of een klein 
klusje doen, burenhulp staat 
in Velsen weer hoog in het 
vaandel. Kunt u niet op de 
eigen kring terugvallen voor 
hulp dan kunt u bij BUUV 
terecht. BUUV brengt men-
sen met een vraag en men-
sen die iets voor een ander 
willen doen bij elkaar. Vraag 
en aanbod zijn te vinden op  
de website www.buuv.nu, 
maar ook op de BUUV prik-
borden die op allerlei plek-
ken in Velsen te vinden zijn. 
Eén van die plekken is Bibli-
otheek Velsen aan het Du-
dokplein. Dit heeft deze zo-
mer een facelift gekregen en 
zal op 14 september a.s. om 
19.30 uur feestelijk weer in 
gebruik genomen worden. U 
bent  van harte uitgenodigd 
dit mee te komen vieren. U 
kunt dan ook met al uw vra-
gen terecht.

Kom naar 
BUUV in de 

bieb

De Brulboei - Een leerza-
me en gezellige cursus waar 
alles mag en niets moet. U 
werkt met zelf meegebracht 
materiaal, dat waar u het 
prettigst mee kan werken. 
Dat kan van alles zijn: aqua-
rel-, acryl- of olieverf of mis-
schien wil je het liefst alleen 
tekenen. U maakt kennis met 
verschillende materialen en 
technieken zoals: collage, 
gemengde technieken, teke-
nen met houtskool en pas-
telkrijt. Voorop staat vooral 
veel plezier in ’t schilderen. 
De lessen zijn elke woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 
uur en beginnen op 21 sep-
tember. De cursus bestaat uit 
30 lessen en kost 170 euro. 
Het is mogelijk om in termij-
nen te betalen. Meer weten? 
Bel: 0255-510652.

Kijk op kunst
De Brulboei - Een prach-
tig middel om te onthaasten 
en stress te verminderen. Yo-
ga leert je op een evenwichti-
ge manier omgaan met span-
ning en ontspanning door 
verschillende oefeningen, 
een belangrijk aandachts-
punt daarbij is de ademha-
ling. Je leert om spanning 
in het lichaam te voelen en 
hoe je lichaam aanvoelt als je 
ontspannen bent. Geen zwe-
verig gedoe dus, maar een 
bewustwording van je eigen 
lichaam. De lessen zijn elke 
donderdagmiddag van 13.45 
tot 14.45 uur en beginnen op 
22 september. De cursus be-
staat uit 30 lessen en kost 
102.50 euro. Het is moge-
lijk om in termijnen te beta-
len. Meer weten? Bel: 0255-
510652

Yoga

Workshop Risico's in en om huis

VACATURE TOP 5 September
Onderhoud vrijwilliger voor 
Ruïne van Brederode,  vac.nr:1321
Snoei- en maaiwerk en klein onderhoud aan gebouwen 
om de ruïne toegankelijk te houden voor publiek.

Begeleider fietslessen 
vanaf 20 sept. 2016,  vac.nr:1325
Praktische hulp om vrouwen die niet of niet goed kunnen 
fietsen te helpen.

Technische vrijwilliger voor Forteiland,  vac.nr:1333
Voor de donderdag van 8.00  tot 14.30 uur. Technische 
vaardigheden (hout en metaal) zijn een pré.

Vrijwilligster inloop/opvang MamaMia, vac.nr:1342
Begeleiding van inloopochtend voor ouders, opa's en 
oma's en oppasmoeders met  kinderen.  

Wandelmaatje voor bewoonster 
van Villa Velsen,  vac.nr: 1338
Een kwieke dame die dol is op de duinen heeft  begelei-
ding nodig om te kunnen wandelen. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag 
t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden

Colofon
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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IJmuiden - Tijdens de Open Monumentendag 
op 10 september is er een iconententoonstel-
ling te zien in de oud-katholieke H. Engelmun-
duskerk aan de Koningin Wilhelminakade. De 
iconen zijn alle geschilderd door Wil Marechal 
uit Velsen-Zuid. 
Het thema van de Open Monumentendag is 
dit jaar Iconen en symbolen. In kerken heb-
ben deze woorden een heel belangrijke bete-
kenis. Een icoon is letterlijk een afbeelding van 
het heilige en het beschouwen ervan, maar 
ook het schilderen, kan de gelovige in contact 
brengen met het hogere. 
Als afbeelding is een icoon ook een symbool 
en in kerken zijn veel symbolen te vinden, zo-
als het kruis, brood en wijn, de taal van de ge-
beden, de kleuren van de gewaden en de geur 
van de wierook. Door deel te nemen aan de 
Open Monumentendag wil de oud-katholieke 
parochie de bezoekers van haar kerkgebouw 
kennis laten maken met deze symbolen.
De H. Engelmunduskerk is geen monument, 
maar wel een van de oudste kerken van IJmui-

Velsen-Zuid - Het 25-jarig Velsens Kunste-
naars Collectief bestaat uit leden die werken 
met diverse disciplines en werken in uiteen-
lopende stijlen. De jubileumexpositie in het 
Raadhuis van de Kunst biedt de bezoekers 
een caleidoscoop aan inzichten en perspec-
tieven, onder andere rond het onderwerp ico-
nen en symbolen, dat dit jaar het thema van 
de Monumentendag is. Natuurlijk tonen zij 
daarnaast  hun reguliere kunstwerken. In ver-
band met het jubileumjaar is dit een mix van 
eerder getoond werk en recente werken.
Afke Spaargaren, schilderijen,  Ruud Zweip-
fenning, bronzen, Kees Kalkman, grafiek en 
schilderijen, Nettie Veen, monoprints en schil-
derijen, Annet Verplanke, olieverfschilderijen 
en tekeningen, Petra C.M. Meskers , objecten 
en collages, John van den Goorbergh, schil-
derijen, Yvonne Piller, bronzen , Winnie Me-
ijer Rob, keramiek, Henk Zwanenburg, schil-
derijen,  Dianne Robinson, composities, An-
nelies van Nieuwmegen, objecten en mixed 
media, Renske de Jong, fotografie, en gast-

exposante mevrouw Zonneveld uit Santpoort 
met iconen.
Tegelijk met deze expositie exposeert de helft 
van de KCV-leden in het Zee- en Havenmuse-
um in IJmuiden, waarvoor speciaal werk ver-
vaardigd is voor het 100-jarig bestaan van het 
gebouw de Visserijschool. De expositie in het 
Zee- en Havenmuseum loopt nog tot 8 januari 
2017 (gratis toegang met museumjaarkaart). 
Deze KCV-expositie is in de galerieruimte op 
de begane grond  te zien en daarnaast ook in 
de monumentale Raadzaal van het voorma-
lig Raadhuis. Bezoekers zijn welkom vanaf 4 
september tot en met zondag 2 oktober. De 
jubileumexpositie wordt zondag 4 september 
om 16.00 uur geopend door Robert te Beest, 
wethouder cultuur in Velsen.
Tijdens beide Monumentendagen op 10 en 
11 september en de Jaarmarkt in Oud Velsen 
op 24 september is het Raadhuis open van 
11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Torenstraat 7, Vel-
sen Zuid. Gratis toegang. Open vrijdag tot en 
met zondag  van 13.00 tot 17.00 uur.

Driehuis - De verf van het 
portretschilderij van Corne-
lis Vreeswijk, dat beeldend 
kunstenaar Ria Schoof ge-
schilderd had voor de expo-
sitie Buitenplaats Beeckes-
tijn van 10 september was 
nog nat, toen ze las dat het 
Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap (CVG) op dezelfde 
dag een speciale fietsrou-
te gaat rijden. Zaterdag 10 
september wordt de Corne-
lis Vreeswijkroute afgelegd, 
om 13.30 uur is het vertrek 
vanaf NS station Driehuis. 
De fietsroute eindigt bij Pa-

viljoen Zuidpier waar Corne-
lis vaak kwam. 
Het was voor Ria alsof Cor-
nelis hier zelf de hand in had. 
Ria heeft een afbeelding van 
het schilderij meteen opge-
stuurd naar het genootschap 
en ze veel succes gewenst. 
Hierbij de afbeelding van 
het schilderij geschilderd 
door Ria Schoof, kunst die 
blij maakt. Het schilderij is 
niet te zien op buitenplaats 
Beeckestijn omdat hier een 
ander schilderij voor is gese-
lecteerd. Zie www.riaschoof.
nl of bel 06-40892812.

Velsen-Zuid - Ter gelegen-
heid van Monumentendag 
2016 organiseert de stichting 
Het Dorp Velsen twee wande-
lingen door het dorp. Dat ge-
beurt op  zondag 11 septem-
ber. Er is veel aandacht voor 
het landelijke thema Iconen & 
Symbolen.
Bezoekers aan het dorp Vel-
sen zijn doorgaans vooral ge-
troffen door het dorpsgezicht 
zelf: de gerestaureerde pan-
den, de smalle straatjes, het 
uitzicht op het Noordzeeka-
naal, de Engelmunduskerk en 
de serene rust die er heerst. 
Er is veel te vertellen over de 
geschiedenis van het dorp, de 
activiteiten in een ver en meer 
recent verleden, de gedeelte-
lijke sloop en de restauratie 
van de vele krotten die in het 
dorp stonden.
Aan de hand van het the-
ma Iconen & Symbolen be-
steden de rondleiders dit jaar 
ook aandacht aan bijzonde-
re ornamenten en tekens die 
allemaal een betekenis heb-
ben. Gevelstenen, symbolen 

als een passer en een winkel-
haak, het wagenwiel, de trof-
fel aan het huis van de metse-
laar. En ook de aardbei. 
En wat te denken van het wa-
pen van Velsen aan het voor-
malige raadhuis, de snijramen 
in een aantal panden, gesti-
leerde vlammen bij de entree 
van het voormalig diaconie-
huis. Van later datum zijn de 
pomp naast het restaurant 
Het Roode Hert en het ka-
naalmonumentje aan de oe-
ver van het Noordzeekanaal.
De wandelingen starten zon-
dag 11 september om 11.00 
en 15.00 uur bij de Engelmun-
duskerk en deelname is gra-
tis. In het dorp zijn de Engel-
munduskerk,  het Raadhuis 
voor de Kunst in het voorma-
lige gemeentehuis en het ge-
bouw van de Vrijmetselaars 
in het voormalige diaconie-
huis aan de Torenstraat ook 
geopend en toegankelijk voor 
bezoekers. Ook in deze pan-
den zijn diverse iconen en 
symbolen te vinden. Zie ook 
www.dorpvelsen.nl.

Monumentendag 2016

den. In het gebouw 
worden tijdens de 
kerkdiensten litur-
gische voorwerpen 
gebruikt die veel 
ouder zijn dan het 
kerkgebouw, som-
mige dateren al 
uit de zeventien-
de eeuw, maar ook 
moderne voorwer-
pen worden ge-
bruikt. Tijdens de 
Open Monumen-
tendag zullen de-
ze uiteraard te zien 
zijn. 

De H. Engelmun-
duskerk is op za-
terdag 10 septem-
ber geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

Jubileumexpositie 
Kunstenaars Collectief Velsen

Jubileumexpositie 
Kunstenaars Collectief Velsen
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In ‘t Mosterdzaadje
Nieuw seizoen start
met pianist James Lisney
Santpoort-Noord - Met de 
opening van het nieuwe con-
certseizoen door de Lon-
dense pianist James Lisney 
op zondag 4 september om 
15.00 uur wordt een sterke 
start gemaakt. Hij brengt een 
programma met Nocturnes 
van Chopin,  Estampes van 
Debussy, Invocation van Liszt 
en de Sonate in A van Schu-
bert. 
James Lisney treedt op in de 
belangrijkste muziekzalen in 
Europa. Meerdere malen was 
hij te horen in het Concertge-
bouw van Amsterdam. On-
langs voerde hij de Schubert 
cyclus uit in Leipzig, Brussel 
en Londen. Hij zal de eerste 
zijn die deze muziek in Mum-
bai zal spelen. Zijn bijzondere 
lyrische stijl van spelen levert 
lovende recensies op: ,,Niets 

dan lof voor het pianospel van 
James Lisney: hij combineert 
een fluwelen aanslag en een 
breed scala aan klankkleur 
met een volmaakte beheer-
sing van frasering. Hier is ie-
mand die deze mechanische 
doos van hout en snaren een 
zingende ziel weet te geven.’’
De bundel met nocturnes van 
Chopin waaruit Lisney gaat 
spelen, was vijftig jaar gele-
den zijn eerste officiële hono-
rarium na een concert. Voor 
hem nog steeds de belang-
rijkste pianomuziek die hij 
het beste vindt uitkomen met 
contrasterende werken die hij 
ermee associeert. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Corrie van Apeldoorn 
exposeert in Santpoort
Santpoort-Noord - In de 
maanden september en ok-
tober hangt het werk van 
Corrie van Apeldoorn in ‘t 
Mosterdzaadje. 
Over haar werk zegt de 
kunstenares: ,,Stoere pot-
ten, kannen en schalen vor-
men een stilleven dat door 
ander perspectief een ei-
gen leven gaat leiden. De 
werkelijkheid wordt an-
ders. Zo krijgt elk schilde-
rij zijn eigen ziel in vorm 
en kleur. Ook portretten 
zijn mij zeer dierbaar om te 
schilderen. Zo wisselen stil-
levens en portretten elkaar 
af. Van kinds af aan werk ik 
al in klei, steen en verf. Klei, 
steen en verf zijn echt mijn 
materialen voor expressie. 
In mijn eigen atelier heb ik 
veel les gegeven. Nu heb ik 

alle tijd om ook in albast en 
marmer  te werken. Naast 
ons gezin met vier kinde-
ren heeft het mij altijd veel 
energie gegeven. Inspriratie 
gaat altijd door.’’
De expositie is voor en na 
afloop van de concerten te 
bezoeken. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Repair Café Santpoort
Santpoort-Zuid - Zater-
dag 10 september organi-
seert de Vereniging Sant-
poorts Belang in ’t Brede-
rode Huys weer het popu-
laire Repair Café. 

Dit concept is in Amsterdam 
in 2009 ontstaan en inmid-
dels zijn er in Nederland al 
vele locaties, waar op ge-
zette tijden vrijwilligers gra-
tis kleine reparaties verrich-
ten aan elektrische appa-
raten, meubeltjes, kleding, 
fietsen, enz. Bijzonder is dat 
er in Santpoort-Zuid ook 
deskundigheid in huis is om 
sieraden of boeken/fotoal-
bums te restaureren en ver-
der kunt u er met uw proble-
men met laptop, (mobiele) 
telefoon of (wifi) modem te-
recht. Niet alles zal altijd ge-
repareerd kunnen worden, 
maar een advies of het nog 
moeite waard is om naar 
een professionele repara-
teur te gaan, is ook nuttig.
De filosofie achter het Re-
pair Café is duurzaamheid; 
we willen graag voorko-
men dat we onze kostba-
re grondstoffen uitputten 
en de afvalberg maar groter 
en groter laten worden. Pro-

bleem is dat nieuw kopen 
tegenwoordig vaak goedko-
per is dan laten repareren. 
In de vijftiger jaren kostte 
een nieuwe stofzuiger een 
half maandsalaris; dat was 
een kostbaar bezit, het re-
pareren waard! Nu ben je 
sneller klaar door even een 
nieuwe te kopen. Jammer is 
ook, dat hierdoor de repara-
tiekennis verloren dreigt te 
gaan. 
Een belangrijke doelstelling 
van het Repair Café is ook 
dat de reparatie zoveel mo-
gelijk samen met de ‘klant’ 
wordt uitgevoerd, opdat 
men ziet dat repareren vaak 
niet moeilijk, maar leuk en 
nuttig is.
Een andere doelstelling is 
de sociale samenhang in de 
wijk te bevorderen: je leert 
je buurtgenoten op een an-
dere manier kennen. 
In principe wordt er in ’t 
Brederode Huys elke twee-
de zaterdagmiddag van de 
maand van 13.30 uur tot 
16.30 uur een Repair Café 
georganiseerd, behalve in 
de maanden juni, juli en au-
gustus. Zie ook www.repair-
cafe.nl of www.santpoorts-
belang.nl.

Beroving 
in Santpoort-
Zuid
Santpoort-Zuid - De poli-
tie is op zoek naar getuigen 
van een beroving die vori-
ge week woensdag plaats-
vond in een bos aan de Olga 
van Gotschlaan in Santpoort-
Zuid. De politie is bereikbaar 
via 0900-8844.
Op woensdagavond om-
streeks 22.45 uur zat een 
18-jarige jongen uit Sant-
poort-Zuid samen met een 
vriend op een bankje in het 
bos, ter hoogte van de Pa-
penburghlaan. Plotseling 
kwam er een man op hen 
afgelopen. De man dreigde 
met een mes en het slachtof-
fer moest de sleutels van zijn 
bromfiets afgeven. De dader 
pakte de sleutels, startte de 
bromfiets en reed weg.
De dader is een man van 
naar schatting 27 of 28 jaar 
oud. Hij had een lengte van 
1,85 meter. De man ging ge-
kleed in een blauwe spijker-
broek, zwarte schoenen en 
een zwarte jas met een ca-
puchon die hij over zijn hoofd 
getrokken had. De gestolen 
bromfiets is een blauwe Peu-
geot Speedfight. Bij de bero-
ving liep niemand letsel op.

LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i jMaarschalk

 “ Onze auto gaat altijd 
naar Maarschalk”

oa. Opel, Citroën, Peugeot 
en alle andere automerken

al meer dan 100 jaar een begrip in de regio

www.autoservicelokaal.nl

O.a.

LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i jMaarschalk

 “ Onze auto gaat altijd 
naar Maarschalk”

oa. Opel, Citroën, Peugeot 
en alle andere automerken

al meer dan 100 jaar een begrip in de regio

www.autoservicelokaal.nl



Infopagina

1 september 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Samen voor een schone 
wijk in Velsen-Noord
Op woensdagmiddag 14 septem-
ber tussen 14.00 tot 17.00 uur or-
ganiseert het wijkteam Velsen-
Noord samen met HVC, Pieter Ver-
meulen Museum en De Beesten-
bende een opruimmiddag in Vel-
sen-Noord.

Er bestaat veel ergernis in de wijk 
over zwerfvuil, zo is wel gebleken uit 
de lee	 aarheidsmonitor van de ge-
meente Velsen en de enquête van het 
wijkplatform. De bedoeling is deze 
problematiek met vereende krach-
ten aan te pakken. Tijdens deze mid-
dag zijn er verschillende activiteiten 
voor jong en oud, kunt u alles ontdek-
ken over afval en staan er aanhangers 
om uw grofvuil weg te brengen.

Op de foto een spandoek aan het be-
gin van de Wijkerstraatweg met 
daarop een oproep aan de inwoners 

van Velsen-Noord. Via de mail of 
Whatsapp deel je je foto van jouw er-
gernis aan zwerfaval in de wijk. De 
inzenders maken kans op een water-
bidon.

Gemeentepenning
voor Matthijs Büchli
Onder grote belangstelling is Mat-
thijs Büchli vrijdagmiddag op het 
kermisterrein in Santpoort gehul-
digd. 

Hij won op 16 augustus 2016 de zil-
veren medaille op de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro op het on-
derdeel keirin. Sportwethouder 
Annette Baerveldt vol trots: ,,Een 
prachtige prestatie. De gemeente 
had een vooruitziende blik. In 2009 

werd je al Sporttalent van het jaar, 
in 2012, 2013 en 2014 verkozen tot 
Sportman van het Jaar. Hier staat 
een uniek sporttalent.’’ Als beloning 
reikte burgemeester Frank Dales de 
gemeentepenning uit. De olympisch 
kampioen krijgt deze penning, om-
dat zijn bijzondere sportprestatie 
landelijk (maar natuurlijk ook ver 
daar buiten) groot aanzien geniet en 
van grote waarde is voor het aanzien 
van Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)

Jongerencoach biedt
extra ondersteuning
De gemeente Velsen start per 1 
september met twee jongerencoa-
ches. De coaches gaan jongvolwas-
senen begeleiden. Het gaat daar-
bij om jongeren van 18 tot en met 
23 jaar, die te kampen hebben met 
een meervoudige problematiek en 
zichzelf moeilijk kunnen redden.

Jongeren met problematiek onder de 
18 kunnen jeugdhulp krijgen. Voor 
sommigen zijn de problemen heel 
groot. Dat kunnen jongeren met ge-
dragsproblemen, een licht verstan-
delijke beperking of een (dreigende) 
verslaving zijn. Het is voor deze groep 
moeilijk om de overstap te maken 
naar een zelfstandig en volwassen le-
ven waarbij ze voor hulp een beroep 
moeten doen op de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO).

Broertjes en zusjes
De gemeente Velsen wil voorkomen 
dat deze groep achterstand oploopt 
in de maatschappij. Vandaar de extra 
ondersteuning, die overigens ook een 
belangrijk nevene� ect heeft. Wet-
houder Baerveldt daarover: ,,Deze 
jongvolwassen komen vaak uit pro-
bleemgezinnen met  broertjes en zus-
jes. Door de extra ondersteuning krij-
gen we ook deze kinderen in beeld.’’ 
De jongerencoaches richten zich op 
het oplossen van praktische proble-
men als het gaat om inkomen, zorg-

verzekering, huisvesting en dagbe-
steding. Daarnaast begeleiden ze de 
jongeren in hun zoektocht naar spe-
cialistische zorg- en hulp. Het gaat 
om een proef van 1 jaar. Evaluatie zal 
moeten uitwijzen of deze ondersteu-
ning blijvend is.

Samenwerking
De jongerencoaches werken vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze 
gaan nauw samenwerken met de ge-
meente, Sociaal Wijkteams, Stich-
ting Welzijn Velsen jongerenwerk en 
Streetcornerwork Velsen. Meer in-
fo: Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 
088-9958355.

Is uw buurt veilig en leefbaar?

Heeft u de veiligheids-
monitor al ingevuld?
Heeft u een brief gekregen van 
I&O Research om mee te doen 
aan de veiligheidsmonitor? Vul 
hem dan in! De veiligheidsmo-
nitor is een onderzoek naar cri-
minaliteit, onveiligheid, buurt-
problemen en het optreden van 
gemeente en politie bij u in de 
buurt.

Als u uw mening geeft, helpt u de 
veiligheid en lee	 aarheid in Vel-
sen. Dit vraagt de gemeente aan 
3500 willekeurig gekozen inwoners. 
Velsen gebruikt de uitkomsten van 

dit onderzoek om haar veiligheids-
beleid onder de loep te nemen. Hoe 
meer mensen die zo’n uitnodiging 
gekregen hebben meedoen, hoe be-
trouwbaarder het onderzoek is.

Het onderzoek wordt op gemeente-
lijk en op landelijk niveau gedaan. 
Het onderzoek in Velsen begint half 
augustus ongeveer. U kunt mee-
doen via internet of schriftelijk. In 
de loop der jaren is het onderzoek 
al in meer dan 300 Nederlandse ge-
meenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2017 verwacht.
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Lever grof afval in en win!
Lever uw grof afval in op het af-
valbrengstation van HVC in Vel-
sen-Zuid, want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. In-
geval u dit doet tussen 6 en 30 
september, maakt u kans op een 
airfryer of accuboormachine.

Opruimen = kans op prijzen
In elk huishouden werken gemid-
deld 15 apparaten niet. Batterijen 
moeten worden vervangen, scherm 
kapot, onderdelen kwijt of stek-
ker defect. Hiervan kunnen niet al-
leen nieuwe producten worden ge-
maakt, maar ze staan ook vast bij u 
in de weg. Lever daarom tussen 6 
en 30 september de kapotte appara-
ten of ander grof afval in bij het af-
valbrengstation van HVC in Velsen-
Zuid. In deze periode maakt u kans 
op een Philips airfryer of Bosch ac-
cuboormachine met 116-delige 
toolbox. Voorwaarde is wel, dat u 
het hiernaast afgedrukte actiekaart 
invult en meeneemt. Deze kaart is 
ook verkrijgbaar op het gemeente-
huis. 

Meer informatie
Zaterdag 3 september staat bij de 
Gamma en Ranzijn in Velserbroek 
en Multimate in IJmuiden het HVC-
promotieteam. Zij delen ook actie-
kaarten uit. Bovendien kunt u het 
team allerlei vragen stellen over het 
scheiden van grof afval. Meer infor-
matie over deze actie en de voor-
waarden vindt u op de website www.
indegoeiebak.nl en www.velsen.nl.
 
Grof afval is waardevol
Thuis kunt u papier, gft en plastic, 
blik en pak scheiden. Grof afval zo-
als tuinstoelen, serviesgoed, verf-
blikken, kapotte apparaten en die ou-
de fi ets mogen naar het afvalbreng-
station. Want ook grof afval kan wor-
den hergebruikt. Uw kapotte tuinset 
wordt een nieuw raamkozijn, terwijl 
verbouwingspuin wordt gebruikt in 
nieuwe wegen. Kinderen spelen op 
rubberen tegels van uw oude auto-
banden. En die oude fi ets wordt weer 
een nieuwe fi ets. Metaal kan worden 
gebruikt in koelkasten, auto’s, horlo-
ges, frisdrankblikjes en meer.

BeestenBende succesvol
In de gemeente Velsen lopen nu al 
30 (!) teams van De BeestenBen-
de. Allemaal basisschoolkinde-
ren die met veel plezier hun eigen 
wijk schoonmaken. Wethouder 
Floor Bal trots: “Jong geleerd is 
oud gedaan. Mooi om te zien hoe 
het project in onze gemeente aan-
slaat”, aldus wethouder Floor Bal.

Het BeestenBende project
De BeestenBende is een gratis ‘club’, 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit ge-
meenten in heel Nederland. Als Bees-
tenBende-lid help je mee om je buurt 
schoon te houden voor mens én dier. 
In ieder geval één keer per maand 
ruimen de kinderen in teams hun ei-
gen wijk op. Elk team heeft minstens 
één volwassen begeleider. Als blijk 
van waardering maken de bendele-
den in de loop van het schooljaar al-
lerlei spannende (dieren) avonturen 
mee, binnen en buiten de gemeen-
te. De BeestenBende is een landelijk 
project, dat al 12 jaar bestaat. 

Zwerfafval
De ‘pilot’ voor De BeestenBende in 
Velsen startte afgelopen schooljaar 

met een uniek event. Want waar zo’n 
eerste evenement normaal gespro-
ken ergens middenin de stad is, kwa-
men de eerste Velsense teams bij el-
kaar in strandpaviljoen Noordzee op 
het Kennemerstrand in IJmuiden. 
Ze gingen daar het zwerfaval te lijf. 
“Velsen is een kustgemeente en onze 
BeestenBenders weten dat zwerfaf-
val niet op straat hoort en zeker niet 
in zee terecht mag komen. Het meest 
trots ben ik op het enthousiasme 
waarmee ze aan het werk gaan. Sa-
men met veel plezier schoonmaken, 
voor de buurt, voor zichzelf en niet te 
vergeten ook voor de dieren!” aldus 
projectambtenaar Petra Bodensta� .

Inmiddels gaan 30 teams er maan-
delijks op uit om hun eigen buurt 
schoon en lee¡ aar te houden. Er 
komen overigens nog steeds nieu-
we aanmeldingen binnen. Op de foto 
(gemeente Velsen) ruimen enthou-
siaste BeestenBenders het zwerfaf-
val op.  

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
mijnbeestenbende.nl.

Onderzoek lee� aarheid Noordzeekanaalgebied
Hoe denkt u over het Noordzee-
kanaalgebied? Is het er goed om 
te werken, te wonen en te recre-
eren? En wat kan er beter? Het 
Bestuursplatform Noordzeeka-
naalgebied onderzoekt de leef-
baarheid in dit gebied. Velen 
hebben de enquête per post ge-
kregen.

Vragenlijst
Om betrouwbare uitspraken te 
doen en plannen te maken voor de 
toekomst is het belangrijk dat zo-
veel mogelijk mensen hun mening 

geven. Vul daarom deze vragen-
lijst in! Hierin kunt u uw mening 
kwijt over allerlei aspecten van uw 
woon- en werkomgeving en de om-
geving waarin u recreëert. 

Of u nu een brief krijgt of niet, ie-
dereen die woont, werkt of zich re-
creëert in het Noordzeekanaalge-
bied kan meewerken aan het on-
derzoek en op de website www.
lee¡ aarheid-nzkg.nl de vragenlijst 
invullen. Dat kan tot half septem-
ber. Onder alle deelnemers worden 
twee prijzen verloot: een luxe rond-

vaart en een rondleiding over het 
Tata-Steel terrein. 

Resultaten onderzoek
De resultaten van het onderzoek 
worden begin 2017 gepubliceerd 
op de website van het Projectbu-
reau Noordzeekanaalgebied (www.
noordzeekanaalgebied.nl) en op de 
sites van de partners van het Be-
stuursplatform Noordzeekanaal-
gebied. Op basis van de resultaten 
stelt het Bestuursplatform Noord-
zeekanaalgebied maatregelen voor 
om de lee¡ aarheid te verbeteren.

Over het Bestuursplatform
Het Bestuursplatform Noordzeeka-
naalgebied is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Visie Noord-
zeekanaalgebied 2040. In het Be-
stuursplatform zitten de provincie 
Noord-Holland, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Rijkswa-
terstaat, gemeente Amsterdam, ge-
meente Velsen,  gemeente Bever-
wijk, gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude, gemeente Zaanstad, 
Havenbedrijf Amsterdam, Zeeha-
ven IJmuiden en Tata Steel IJmui-
den.
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Zondag 11 september Open Monumentendag in Velsen
Velsen viert de Open Monumen-
tendag op zondag 11 september 
2016. Aansluitend op het landelij-
ke thema staat deze dag in het te-
ken van Iconen en Symbolen.

Iconen en symbolen zijn twee ter-
men, die vaak door elkaar heen ge-
bruikt worden. Zij duiden op bijzon-

dere beelden en objecten. Met dat 
verschil, dat iconen nog gelijkenis 
vertonen met datgene waar ze voor 
staan en bij symbolen die samen-
hang er niet meer is. Zo kan molen 
‘De Zandhaas’ iconisch zijn als beeld 
van onze strijd tegen het water, ter-
wijl voor veel Velsenaren de molen 
hét symbool van Santpoort is.

Elk monument een eigen verhaal
Velsen bezit meerdere monumen-
ten, die voor de gemeente een ge-
combineerde iconische en symbo-
lische waarde hebben. Zo ook onze 
IJmuidense vuurtorens, die zowel 
icoon van de scheepvaart, maar ook 
symbool zijn voor veiligheid en een 
veilige thuiskomst na een reis over 
zee. 

Kortom: monumenten zijn de iconen 
van een gemeente. Ze staan symbool 
voor een kleurrijke geschiedenis en 
bepalen mede de identiteit van een 
gemeente. Een monument is meer 
dan alleen het gebouw: er zit altijd 
een bijzonder verhaal aan vast. Een 
verhaal dat vertelt hoe een stad ooit 
was en hoe ze nu is. 

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 11 september aanstaan-
de worden op verschillende locaties 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd; de entree is gratis. In-
formatie hierover is te vinden in een 
brochure getiteld: ‘Typisch Velsen. 
Iconen en symbolen’. Deze is gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel The 
Read Shop, het gemeentehuis en de 
bibliotheken in IJmuiden en Velser-
broek. Ook vindt u nadere informa-
tie op de website www.openmonu-
mentendag.nl.

Openstellingen & activiteiten

Dorp Oud Velsen: Rondleiding 
door het dorp om 11.00 en 15.00 uur, 
start bij de Engelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, 
Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend 
van 13.00-16.00 uur. 

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7, Velsen-Zuid: Geopend zo-
wel zaterdag als zondag van 11.00-

17.00 uur. Tentoonstelling rond het 
thema Iconen en Symbolen.

Logegebouw Vrijmetselaars en 
Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-
Zuid: Op zaterdag 10 september van 
11.00-17.00  uur, op zondag 11 sep-
tember geopend van 12.00-17.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-
Zuid: Geopend van 11.00-16.00 uur. 
Verkooptentoonstelling ‘Portretten 
uit Kennemerland’.

Begraafplaats Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2, Driehuis: Ge-
opend van 9.00-17.00 uur. Er is een 
wandelroute beschikbaar, verkrijg-
baar in Petit Café Westerveld. Het 
café is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleiding door het hoofd-
huis om 13.00 uur, start in de lobby.

Ruïne van Brederode, Velseren-
derlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend 
van 10.00-17.00 uur.
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‘Typisch Velsen’
Iconen en symbolen 

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
augustus 2016 tot en met 19 au-
gustus 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Halkade 4, handelen in strijd met re-
gels bestemmingsplan (24/08/2016) 
16853-2016;
Lorentzstraat 6, wijzigen bestem-
ming van horeca naar wonen 
(22/08/2016) 16631-2016.

Santpoort-Noord
Kerkpad 83, kappen 5 bomen 
(23/08/2016) 16719-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooiberg 
met afdak en realiseren paddock en 
paardenwedstrijdbak (25/08/2016) 
16871-2016;
Wüstelaan 32, kappen boom 
(24/08/2016) 16807-2016;
Harddraverslaan 50, kappen boom 
(20/08/2016) 16564-2016.

Velserbroek
Floraronde 46, inpandige wijziging 

en wijzigen voorgevel (23/08/2016) 
16692-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: raad.velsen.nl.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het (de) 
onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 

(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD). In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Cornwallstraat 10, legaliseren verdie-
pingsvloer (30/08/2016) 14386-2016;
Kanaalstraat 25, realiseren balkons en 
dakterras (30/08/2016) 12090-2016.

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 11, vergroten ge-
koppelde dakkapellen (30/08/2016) 

10181-2016.

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning van rechtswege verleend 
voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 751, plaatsen dub-
belzijdig logo (30/08/2016) 11694-
2016.

Kapmelding
Velserbroek: 
Op de speelplek aan de Gallepromenade en in het Wijkpark, tussen  de  num-
mers 129 en 137; 

6 x Pyrus (sierpeer ) I.v.m. het uitdunnen van de bomengroep om de andere 
bomen meer licht en ruimte te geven.
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Man zwaait met nep-
wapen in Velsen-Noord
Velsen-Noord - De politie 
heeft zaterdagochtend een 
43-jarige Haarlemmer aan-
gehouden in verband met 
verboden wapenbezit. Het 
bleek om een nepvuurwapen 
te gaan.
Omstreeks 09.00 uur kreeg 
de politie melding dat een 
man met een vuurwapen 
zou lopen zwaaien op het 
Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. De politie, die het ze-
kere voor het onzekere nam, 
ging gekleed in kogelvrije 
vesten ter plaatse. Hier trof-
fen zij de verdachte aan. Hij 
lag op de grond, was slecht 
aanspreekbaar en verkeerde 

waarschijnlijk onder invloed 
van GHB. De man staat bij 
de politie bekend als drugs-
gebruiker. Het vuurwapen 
lag even verderop.
Bij controle bleek het om een 
balletjespistool te gaan dat 
precies het voorkomen heeft 
van het dienstwapen van de 
politie. Omdat het op een 
echt vuurwapen lijkt en het 
daardoor ook geschikt is om 
iemand mee te bedreigen, is 
het in Nederland verboden.
De politie bracht de verdach-
te over naar het politiebu-
reau voor verhoor. Het wa-
pen werd in beslag geno-
men.

Santpoort-Noord – Donder-
dag 29 september houdt In-
loophuis Kennemerland in sa-
menwerking met het Spaar-
ne Gasthuis een gratis infor-
matieavond voor mensen met 
prostaatkanker en hun naas-
ten. De uroloog geeft een le-
zing over wat prostaatkanker 
is en welke behandelingen 
mogelijk zijn. Een medewer-
ker van de Prostaatkanker-
stichting vertelt wat de stich-
ting voor u kan betekenen. 
Na de pauze kunt u kiezen uit 
twee workshops. Een work-
shop over de bijwerkingen 
van hormoontherapie. En een 
workshop over incontinen-
tie bij prostaatkanker en wat 
daar aan te doen is. Er is vol-
doende ruimte om uw vragen 
te stellen en ervaringen uit te 
wisselen. De sprekers zijn de 
heer M.G. Weissglas, uroloog 
Spaarne Gasthuis, mevrouw 
L. van Dijk,  verpleegkundig 
consulent urologie Spaar-
ne Gasthuis (workshop hor-
moontherapie), mevrouw B. 
Houtkooper, verpleegkundig 
consulent continentie Spaar-
ne Gasthuis (workshop in-
continentie bij prostaatkan-
ker) en een medewerker van 
de Prostaatkankerstichting. 
Aanmelden via info@inloop-
huiskennemerland.nl of 023-
888 5367. De avond is van 
19.30 tot 21.30 uur.

Infoavond 
prostaatkanker

Nieuwe leerlingen 
bedrijfsschool Tata Steel
IJmuiden - Twintig nieuwe 
leerlingen Procestechniek 
zijn deze week begonnen 
aan hun technische opleiding 
aan de bedrijfsschool van Ta-
ta Steel in IJmuiden. Vorige 
week startten al 22 leerlingen 
Werktuigbouw en 22 leerlin-
gen Elektrotechniek. De op-
leidingen aan de Academy 
van Tata Steel zijn onvermin-
derd populair onder jongeren 
met een passie voor techniek. 
Eerder dit jaar werd de be-
drijfsschool van het staalbe-
drijf nog uitgeroepen tot best 
gewaardeerde MBO-oplei-
ding van Nederland. 
Tata Steel zorgt dat er veel in-
dividuele aandacht is voor de 
leerlingen en houdt de klas-
sen klein. De focus ligt op het 
opdoen van praktijkervaring. 

Leerlingen gaan in de prak-
tijklokalen van de Academy 
aan de slag met alle techni-
sche installaties die (op een 
grotere schaal) in het staal-
bedrijf aanwezig zijn. Gedu-
rende de MBO-3 en MBO-4 
opleidingen brengen de leer-
lingen 20% van hun tijd in de 
klas door. De overige 80% 
wordt hun technisch inzicht 
gestimuleerd en vergroot in 
de praktijklokalen of in de fa-
brieken van het staalbedrijf. 
De theorielessen worden ver-
zorgd door docenten van het 
Nova College. 
In oktober 2016 en in januari 
en maart 2017 starten de vol-
gende nieuwe klassen van de 
opleiding Procestechniek op 
de Academy. Zie ook www.
tatasteeljobs.nl/leerlingen.

Heemskerk - In de bar-
ruimte van Wijkcentrum Ci-
tadel wordt elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 
uur het ‘open atelier’ gehou-
den. Deelnemers mogen dan 
schilderen, haken, breien, 
knutselen, miniatuurbouw 
enz. Alles wat niet veel ruim-
te in beslag neemt kan wor-
den gedaan. Let er wel op dat 
de barruimte vloerbedekking 
heeft en alles netjes moet 
worden achtergelaten. 

Neem eigen werk mee, bij-
voorbeeld kleine schilder-
spullen, wol, haak- en brei-
naalden, modelbouwspullen. 
Aanmelden voor het open 
atelier is niet nodig, men 
kan gewoon binnenlopen en 
weggaan. Er zijn ook geen 
entreekosten aan verbonden, 
consumpties zijn wel voor ei-
gen rekening. Wijkcentrum 
Citadel is te vinden aan het 
Steenhouwerskwartier 27 te 
Heemskerk. 
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dividuele aandacht is voor de 
leerlingen en houdt de klas-
sen klein. De focus ligt op het 
opdoen van praktijkervaring. 

Leerlingen gaan in de prak-
tijklokalen van de Academy 
aan de slag met alle techni-
sche installaties die (op een 
grotere schaal) in het staal-
bedrijf aanwezig zijn. Gedu-
rende de MBO-3 en MBO-4 
opleidingen brengen de leer-
lingen 20% van hun tijd in de 
klas door. De overige 80% 
wordt hun technisch inzicht 
gestimuleerd en vergroot in 
de praktijklokalen of in de fa-
brieken van het staalbedrijf. 
De theorielessen worden ver-
zorgd door docenten van het 
Nova College. 
In oktober 2016 en in januari 
en maart 2017 starten de vol-
gende nieuwe klassen van de 
opleiding Procestechniek op 
de Academy. Zie ook www.
tatasteeljobs.nl/leerlingen.

Heemskerk - In de bar-
ruimte van Wijkcentrum Ci-
tadel wordt elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 
uur het ‘open atelier’ gehou-
den. Deelnemers mogen dan 
schilderen, haken, breien, 
knutselen, miniatuurbouw 
enz. Alles wat niet veel ruim-
te in beslag neemt kan wor-
den gedaan. Let er wel op dat 
de barruimte vloerbedekking 
heeft en alles netjes moet 
worden achtergelaten. 

Neem eigen werk mee, bij-
voorbeeld kleine schilder-
spullen, wol, haak- en brei-
naalden, modelbouwspullen. 
Aanmelden voor het open 
atelier is niet nodig, men 
kan gewoon binnenlopen en 
weggaan. Er zijn ook geen 
entreekosten aan verbonden, 
consumpties zijn wel voor ei-
gen rekening. Wijkcentrum 
Citadel is te vinden aan het 
Steenhouwerskwartier 27 te 
Heemskerk. 
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