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Velsen - Vaker, sneller en 
comfortabeler busvervoer. 
Dat belooft Connexxion na 
de invoering van de nieuwe 
dienstregeling op zondag 
3 september. Velsen wordt 
dan offi cieel aangesloten 
op Randstadnet.

Iedereen die met het open-
baar vervoer reist wil niet 
lang hoeven wachten, de ze-
kerheid hebben op tijd te ko-
men en een goede aansluiting 
hebben op ander openbaar 
vervoer. Dat is precies waar 
R-net voor staat. Daarnaast 
neemt Connexxion een aan-
tal nieuwe bussen in gebruik 
die zorgen voor extra comfort.
In Velsen gaan twee nieuwe 
R-netlijnen rijden: lijn 385 en 
lijn 382. Lijn 385 is een hoog-
waardige verbinding tussen 
IJmuiden aan Zee en Haar-

lem Station die doordeweeks 
overdag tenminste 6 keer per 
uur en in de spits wel 8 tot 10 
keer per uur rijdt. Deze bus 
maakt overdag gebruik van 
de nieuwe HOV-busbaan en 
vervangt lijn 75. Op de rou-
te komen enkele haltes te 
vervallen, zoals op de Schel-
destraat in IJmuiden.
Lijn 382 is een rechtstreek-
se verbinding tussen IJmui-
den aan Zee en Amsterdam 
Sloterdijk die in de spits ex-
tra vaak rijdt. Connexxion zet 
hiervoor nieuwe bussen in 
met comfortabele stoelen en 
extra veel beenruimte.
Inwoners van de IJmond kun-
nen een speciaal kaartje aan-
vragen waarmee zij op zon-
dag 10 september gratis met 
de bus mogen reizen. Dit kan 
via www.connexxion.nl/hij. 
(foto: Connexxion)

Velsen dit weekend
aangesloten op R-net

Velsen - Vanuit de achtste verdieping van De Moerberg werd zondag deze mooie foto ge-
maakt door Marcel Groot. De laatste week van de zomervakantie was net als de rest: wis-
selvallig. Zon en regen, het was er allebei. Aan het begin van de week pakte iedereen nog 
wat zonneschijn mee. Duinen, strand en meertjes waren populair. Maar ook op de balkon 
s werd volop genoten. Woensdag kwam het hemelwater met bakken uit de lucht. Een dui-
delijk teken: het einde van de vakantie nadert!

Diamanten echtpaar Kees en Alie Kraaijeveld 

‘Niemand is hier kapitein’ 
IJmuiden - Twee kapi-
teins op één schip gaat 
niet, wordt wel eens ge-
zegd. Diamanten echt-
paar Kees en Alie Kraaije-
veld zijn het daar hele-
maal mee eens. Kees was 
jaren kapitein en Alie was 
het thuis ook, als Kees op 
zee zat. Maar als ze sa-
men zijn klinkt het: ‘Nie-
mand is hier kapitein’.

Hij is groot en stoer, zij is lief 
en gezellig. Al 65 jaar wonen 
zij met veel plezier in IJmui-
den, op hetzelfde adres. Hun 
kinderen groeiden op in het 
duin en herinneren zich nog 
goed die fantastische tijd, in 
een gezin waar ‘alles kon’. 
Kees (Cornelis) Kraaijeveld 
leerde Alie (Aaltje) Leguit in 
zijn woonplaats Sliedrecht 
kennen. Ze vonden elkaar 
meteen leuk. Hij kocht een 
ijsje voor haar en nam haar 
mee naar de bioscoop. Het 
was 1947. Maar bakkers-
dochter Alie woonde in Den 
Ilp, vlak boven Amsterdam, 
dus het contact verliep voor-
al per post. En Kees werkte 
bij Verolme, dus was hij veel 
op zee. Alie werkte in Am-
sterdam in een mantelate-
lier. 
Ze leerden elkaar toch nog 
beter kennen toen Kees in 

Den Ilp tijdens het schaat-
senrijden zijn been brak. Het 
gevolg was zes weken zie-
kenhuis in Purmerend, daar-
na nog zes weken thuis (op 
de bank) bij zijn schoon-
familie. ‘Dan leer je elkaar 
wel kennen’, lacht Alie. Ze 
trouwden in 1952 en woon-
den samen bij hun ouders 
tot ze samen een huis kon-
den betrekken. Het werd een 
koophuis in IJmuiden, waar 
ze nu nog steeds gelukkig 
zijn. ,,Ik vind IJmuiden mooi,’’ 
aldus Alie. ,,Het strand, de 
duinen en de winkels.’’ Kees 
ging na zijn gebroken been 
werken in IJmuiden bij Bal-
last Nedam en werd uitein-
delijk kapitein. Daardoor kon 

hij toch veel weekeinden 
thuis zijn. Ze kregen samen 
vijf kinderen, waarvan de 
jongste helaas slechts en-
kele maanden leefde. Kees 
heeft veel waardering voor 
zijn vrouw die altijd een lie-
ve moeder en partner is. Sa-
men hebben ze genoten van 
vele vakanties en van een 
strandhuisje in IJmuiden. In-
middels zijn er kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen 
in deze hechte familie.
Wethouder Ronald Vennik 
kwam het diamanten echt-
paar dinsdag namens de ge-
meente Velsen feliciteren en 
trakteerde op een overheer-
lijke taart. (tekst en foto: Ka-
rin Dekkers)
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast. Soms naar aan-
leiding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of bij-
zondere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke fo-
to schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. Deze 
week aandacht voor de voor-
malige Bethlehemkerk aan 
het Gijzenveltplantsoen.

In 1929 wordt de eerste Bethle-
hemkerk gebouwd als jeugd-
kerk van de Nederlands Her-
vormde Gemeente van de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat. 
Deze Bethlehemkerk staat tus-
sen de Insingerschool en het 
toenmalige Kennemerplein. In 
de oorlogsjaren is het kerkge-
bouw met een groot deel van 
de omliggende woonwijk op last 
van de Duitsers gesloopt. Na de 
oorlog wordt op een groot deel 
van de hierdoor ontstane ka-
le vlakte het Moerbergplant-
soen aangelegd. Het blok waar 
de Bethlehemkerk stond is be-
stemd voor woningbouw. Hier 
verrijst een portiekflat; deze flat 
staat nog steeds aan het Moer-
bergplantsoen naast de Vomar.
De Nieuwe Kerk overleeft de 
Tweede Wereldoorlog. Door de 
bouw van Duinwijk begin jaren 
vijftig groeit de gemeente van 
de Nieuwe Kerk. In 1953 wordt 
de wijk gesplitst en zijn er plan-
nen voor de bouw van een wijk-
kerk aan de Radarstraat, in het 
Gijzenveltplantsoen. Architect J. 
Schipper uit Zaandam krijgt van 
de Nederlands Hervormde Ge-
meente de opdracht voor het 

ontwerp van de nieuwe Bethle-
hemkerk met bijgebouwen. De 
kerk wordt geflankeerd door de 
lagere Bethlehemschool aan de 
zuidkant en de Bethlehemkleu-
terschool aan de noordkant.
Eind mei 1955 wordt de eer-
ste steen gelegd. Eind april 
1956 wordt de kerk overgedra-
gen aan de kerkelijke gemeen-
te en vindt ‘s avonds de eer-
ste eredienst plaats in een vol-
le kerk. Vanaf 1957 is de Bethle-
hemkerk officieel de ‘Hervorm-
de Gemeente IJmuiden-Zuid’. 
De Bethlehemgemeente is ja-
renlang een bloeiende gemeen-
te. Maar net als bij veel andere 
kerken neemt in de laatste de-
cennia van de twintigste eeuw 
het aantal kerkgangers af.
De gemeente fuseert uiteinde-
lijk met de Ichthuskerk tot wat 
nu de Protestantse Gemeen-
te IJmuiden is. Besloten wordt 
de Bethlehemkerk af te stoten 
en de Ichthuskerk te behouden. 
In januari 2005 vindt de laatste 
kerkdienst in de Bethlehemkerk 
plaats. Daarna wordt de kerk 
verkocht om gesloopt te wor-
den en plaats te maken voor 
woningbouw als onderdeel van 
het Stadspark IJmuiden. Om-
dat het naastgelegen gebouw 
van de voormalige Bethlehem-
school nog in gebruik is, wordt 
gewacht met de sloop. Maar 
in maart 2010 wordt het kerk-
gebouw door brand verwoest. 
Vanwege instortingsgevaar 
wordt het kerkgebouw vrijwel 
direct gesloopt. Het stuk grond 
van het voormalige Bethlehem-
complex, tegenover het appar-
tementencomplex aan de Ra-
darstraat tussen Eenhoornstraat 
en Venusstraat, is tegenwoordig 
nog steeds onbebouwd.

Geen ‘standaard groen’ 
meer bij busbaan Zeeweg
IJmuiden - De verkeers-
lichten bij de busbaan op 
de Zeeweg hebben voort-
aan nog maar twee kleuren: 
oranje en rood. Het ‘stan-
daard groen’ is verdwenen 
na de aanleg van de nieuwe 
rotonde in Driehuis.
De passage van de busbaan 
was in eerste instantie be-
veiligd met driekleurige ver-
keerslichten. De provincie 
Noord-Holland vindt dat een 
voorrangssituatie zonder ver-
keerslichten (rotonde) vlak 
na een kruispunt met ver-
keerslichten (busbaan) on-
duidelijk is voor het auto-
verkeer. Om het voor auto-
mobilisten duidelijker te ma-
ken dat de verkeerslichten 
niet direct voorrang geven 
op de rotonde, heeft de pro-
vincie Noord-Holland deze 
lichten laten vervangen door 
tweekleurige verkeerslichten 
(rood en geel).
Doordat er geen groen licht 
wordt getoond, wordt niet het 
idee gewekt dat automobilis-
ten ook met voorrang over de 

rotonde kunnen rijden. Daar-
naast is het geplande zebra-
pad niet aangelegd. Dit is ge-
daan om de afstand tussen 
de busbaan en de rotonde 
te vergroten. Voor fietsers en 
voetgangers blijven de drie-
kleurige verkeerslichten ove-
rigens wel gehandhaafd.
De provincie Noord-Holland 
heeft het beheer over de-
ze verkeerslichten en is be-
voegd om deze te wijzigen. 
De gemeente Velsen be-
grijpt dat de situatie om een 
heroverweging vroeg, maar 
kijkt hier anders tegenaan. Er 
heeft echter zorgvuldige af-
weging plaatsgevonden met 
experts binnen en buiten de 
organisatie en het standpunt 
van de provincie is dat een 
situatie waarbij autoverkeer 
groen licht krijgt en direct 
daarna voorrang moet verle-
nen geen veilige oplossing is. 
Bij een vergelijkbare situatie 
in Haarlemmermeer zijn met 
succes tweekleurige lichten 
(rood en geel) toegepast. (fo-
to: Friso Huizinga)

Pro-Am keert terug
op Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Golfclub 
Spaarnwoude organiseert op 
zondag 3 september een Pro-
Am. Aan dit toernooi nemen 
25 aansprekende PGA-gere-
gistreerde golfprofessionals 
deel die teams vormen met  
75 amateurspelers van de 
club. Elk team bestaat uit een 
golfprofessional en drie ama-
teurs die op de 18 holes E–D 
Championship Course om de 
prijzen strijden.
De Pro-Am Spaarnwoude 
was lang een toonaangevend 
golftoernooi in Nederland, 
waar de sterkste pro’s aan 
deelnamen. De laatste jaren 
kon het evenement onder an-
dere door gebrek aan spon-
sors geen doorgang vinden. 

In het kader van de festivitei-
ten rond het veertig jarig be-
staan van Golfclub Spaarn-
woude slaagde de organi-
satie er nu wel in om deze 
spectaculaire golfwedstrijd 
met op Nederlandse banen 
werkzame top pro’s te laten 
verspelen. De Pro-Am start 
om 09.00 uur. Na het Pro-
Am wordt er om 15.30 uur 
de zogenaamde ‘shoot out’ 
gespeeld waaraan de zes 
hoogst gekwalificeerde pro’s 
uit het Pro-Am deelnemen. 
Een aparte wedstrijd op vier 
holes van het A-circuit waar-
bij er bij elke hole een Pro af-
valt. Het publiek kan de wed-
strijd gratis van dichtbij hole 
voor hole volgen.
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Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Dubbelpor-
tret’. Geopend van donderdag 
tot en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-.

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

1 SEPTEMBER

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaarspartijtje. 
Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via Carla_schut@hotmail.nl of 
op 06-26038252. Dit kan tot 
uiterlijk 18.00 uur de dag er-
voor. 

(foto: Dennis Koomen)
Jazz, blues, soul en food tij-
dens Santpoort Jazz.  Aan-

vang 17.00 uur. Evenement is 
gratis.

Telstar - FC Oss. Aanvang 
20.00 uur.

2 SEPTEMBER

Kofferbakmarkt op Plein 
1945 in IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.

FootGolf Open Shoe toer-
nooi op Golfresort Spaarn-
woude. Zie ook www.footgolf-
openshoe.nl. De opbrengst is 
bestemd voor CF Fond.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. 

Zomerfeest in speeltuin 
Kindervreugd, Huiderlaan  
te Beverwijk van 13.00 tot 
16.00 uur. Groot luchtkussen, 
eendjes vissen, kop van Jut, 
limonadekoe, zenuwspiraal, 
suikerspin. Toegang is gratis. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaarspartijtje. 
Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via Carla_schut@hotmail.nl of 
op 06-26038252. Dit kan tot 
uiterlijk 18.00 uur de dag er-
voor. 

Jazz, blues, soul en food tij-
dens Santpoort Jazz.  Aan-
vang 17.00 uur. Evenement is 
gratis.

3 SEPTEMBER

Golfclub Spaarnwoude or-
ganiseert een Pro-Am. Start 
om 09.00 uur. Om 15.30 uur 
wordt de zogenaamde ‘shoot 
out’ gespeeld. 

Rommelmarkt voor AM-
REF in recreatiezaal van Vel-
serhooft, Valckenhoeflaan 
18 in Santpoort-Noord. Van 
09.00 tot 17.00 uur.

KWF-collecteweek tot en 
met 9 september.

Publieksdag Forteiland. 
Vertrek vanaf de Kop van de 
Haven met de Koningin Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. 
Terugvaart om 13.00, 15.15 en 
17.15 uur.

Bunker Museum IJmuiden 
geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. De oorlogsjaren 1940-
1945 staan centraal.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Dubbelpor-
tret’. Geopend van donderdag 
tot en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-. 
14.00 uur rondleiding. Kosten 
7,-. Aanmelden via www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl

Roofvogelexcursie op de 
fiets, georganiseerd door IVN 
Zuid-Kennemerland. Vertrek 
11.00 uur vanaf Informatie-
boerderij Zorgvrij.

Koffieconcert in de Ruïne 
van Brederode, Velserender-
laan 2 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 11.30 uur.

Zomerconcert in Dorpskerk 
Wijk aan Zee, de muzika-
le theatervoorstelling Winter-
vlinders door Sylvia Brandse 
vanaf 12.30 uur. Aansluitend 
is er een rondwandeling met 
een gids van Rondje Wijk aan 
Zee, start vanaf de Dorps-
kerk om 14.00 uur. Deelname 
is gratis.

Open dag bij Kunstencen-
trum Velsen, P.J. Troelstraweg 

▲

20 IJmuiden. Van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. 

Pieter Vermeulen Muse-
um tentoonstelling Poep-
goed/Scheid Goed. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Poppen-
kast ‘Poep en Troep’. Aanvang 
13.30 uur (gratis).

Muziekoptreden Serenatel-
la in Kerkje De Stome Toren 
in Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.

Opening van het seizoen 
met James Lisney in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

4 SEPTEMBER

Ruilbeurs voor legpuzzels 
in wijkcentrum voor oude-
ren in Zeewijk. Van 10.00 tot 
11.00 uur.

5 SEPTEMBER

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

Lotgenotengroep Rouw in 
de De Brulboei, Kanaalstraat 
166 IJmuiden. Van 10.00 tot 
11.00 uur.

6 SEPTEMBER

OIG tweedehandswin-
kel, vekroop van kleding en 
huisraad, open aan Indu-
striestraat 66, IJmuiden. Van 
9.00 tot 12.00.
06-26038252.

Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. 

Pieter Vermeulen Muse-
um: Gesloten in verband met 

opbouw nieuwe tentoonstel-
ling ‘Tuin vol Geheimen’.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaarspartijtje. 
Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via Carla_schut@hotmail.nl of 
op 06-26038252. Dit kan tot 
uiterlijk 18.00 uur.

Kindermiddag met thema 
uilen bij het Koetshuijs, Tol-
weg te Heemskerk. Er zijn 
twee rondes. In een ronde 
maak je kennis met de ui-
len, in een andere ronde ga 
je braakballen uitpluizen en 
knutselen. De rondes zijn van 
14.00 tot 15.00 uur en van 
15.00 tot 16.00 uur. Aanmel-
den via nme@odijmond.nl 
onder vermelding van naam 
en tel.nummer. Deelname is 
gratis, totaal 40 plaatsen. 

Full Moon SilentRun voor 
het goede doel met Mindful 
Sport & Flow. Starttijd 19.30 
uur. De Full Moon SilentRun 
gaat langs het binnenmeer 
en over het strand van IJmui-
den.

7 SEPTEMBER

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Rouwspreekuur bij Alice 
Loeters Persoonlijke uitvaart-
zorg in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 
uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 1 september 20.00 uur Telstar - FC Oss

Boy de Jong is vorige week 
vertrokken naar de Belgi-
sche topclub RSC Ander-
lecht. De keeper die sinds 
2016 actief was voor de 
Witte Leeuwen heeft Tel-
star gevraagd mee te wer-
ken in verband met fami-
lieomstandigheden. Zijn 
vader Max de Jong, voor-
malig keeper van Telstar, 
is keeperstrainer bij de 
Belgische topclub.

De Jong maakte sinds vorig 
seizoen deel uit van de se-
lectie van Telstar. Na de bles-
sure van Wesley Zonneveld 
kreeg de Jong zijn kans in 
het doel van de Witte Leeu-
wen. In totaal droeg de kee-
per 20 keer het shirt van de 
Witte Leeuwen, maar moest 
zijn plek ik de basis dit sei-
zoen afstaan aan nieuwko-
mer Rody de Boer.
Telstar heeft direct een ver-
vanger gecontracteerd. Kee-

per Maarten List komt trans-
fervrij over van AZ. De 19-ja-
rige doelman trainde de af-
gelopen dagen reeds mee 
met de Witte Leeuwen en 
mag zich het komende jaar 
Witte Leeuw noemen. Kee-
per Wesley Zonneveld her-
stelt nog van een zware bles-
sure.

Gelijkspel tegen MVV
Telstar hield aan de eerste 
thuiswedstrijd tegen MVV 
Maastricht één punt over. 
Het duel was vanaf de eer-
ste seconde spannend. 
Door beide teams werd er 
voor elke bal gestreden. 
De thuisclub was de eer-
ste helft de bovenliggen-
de partij. Na rust gaven de 
withemden langzaam het 
initiatief uit handen. Ge-
scoord werd er echter niet: 
0-0.

Trainer/coach Mike Snoei en 
de oefenmeester van MVV 
Maastricht, Ron Elsen, stuur-
den beiden dezelfde elf spe-
lers het veld in als vorige 
week vrijdag. Telstar speel-
de toen met 2-2 gelijk te-
gen FC Eindhoven. De Ster-
rendragers kwamen tegen 
Go Ahead Eagles telkens van 
een achterstand terug en 
wonnen uiteindelijk met 4-3. 
In de aanloop naar dit twee-
de competitieduel vertrok 
goalie Boy de Jong naar het 
Belgische Anderlecht. Telstar 
had in Maarten List, ex-AZ, 
al snel zijn opvolger in huis. 
Boy, succes in Brussel. Maar-
ten, welkom in Velsen-Zuid.

De wedstrijd was amper vijf 
minuten onderweg toen Ju-
nior Toretta de 1-0 op zijn 
schoen had. Hij schoot de bal 
op de paal. Geen withemd 
was in de buurt om het leer 
alsnog tot doelpunt te pro-
moveren. Zes minuten later 
ontving Gerson Rodrigues 
de bal. Met een hoogstand-
je zette hij een tegenstan-

der op het verkeerde been en 
haalde uit. Doelman Verrips 
stond klaar om de bal te van-
gen. In de 27ste minuut hield 
Andrija Novakovich het over-
zicht. De spits legde de bal 
breed op Junior Toretta. Zijn 
schot werd door Michael Ver-
rips onschadelijke gemaakt. 
Even later ging Christophe 
Janssens de fout in. Andrija 
Novakovich kon hiervan niet 
profiteren. Hij had te veel tijd 
nodig om de leren knikker te 
controleren. Zijn inzet werd 
door de Maastrichtse verde-
diging gekraakt. 

In de 31ste minuut kregen 
de bezoekers de eerste mo-
gelijkheid. Uit een corner van 
Joeri Schroijen kopte Steven 
Pereira de bal over het doel 
van Rody de Boer. Twee mi-
nuten later bereikte een die-
pe bal van Donny van Ipe-
ren Gerson Rodrigues. De bal 
uit zijn voorzet bereikte Jerdy 
Schouten. Zijn schot kwam 
uit de kluts in de handschoe-
nen van Michael Verrips. Zes 
minuten voor het rustsig-
naal van scheidsrechter Pé-
rez was er wat duw- en tre-
kwerk tussen Gerson Rodri-
gues en Steven Pereira. De 
withemd kwam als winnaar 
uit de strijd. De weg naar het 
doel lag open maar Gerson 
Rodrigues zag zijn schot hard 
en over het doel van Michael 
Verrips verdwijnen. In de al-
lerlaatste minuut van de eer-
ste helft was Pieter Nys dicht 
bij de openingstreffer. Op het 
juiste moment gooide een 
speler van de thuisclub zich 

voor de bal.

Bij aanvang van de twee-
de helft bleef Gerson Rodri-
gues in de kleedkamer ach-
ter. In de eerste helft had hij 
last van zijn knie gekregen. 
Verder spelen was onmo-
gelijk. Mohammed Hamda-
oui werd zijn vervanger. In de 
53ste minuut voegde Toine 
van Huizen zich bij hem. De 
verdediger ging met een lies-
blessure naar de kant. Jasper 
van Heertum verving hem. 
De tweede helft was min-
der boeiend. MVV Maastricht 
nam het initiatief over zonder 
kansen te creëren. 

In de 58ste minuut kreeg in-
valler Mohammed Hamdaoui 
een mogelijkheid. Zijn inzet 
verdween tergend langzaam 
en door een woud van benen 
naast de voor hem verkeer-
de kant van de paal. De wed-
strijd kabbelde voort zonder 
noemenswaardige hoogte-
punten. Beide ploegen stre-
den wel voor een overwin-
ning maar die zat er niet 
meer in. Tien minuten voor 
het slotakkoord van de heer 
Pérez dacht Telstar en de toe-
schouwers aan een penal-
ty toen Andrija Novakovich 
in het strafschopgebied naar 
de grond ging. Werd hij wel 
of niet gehaakt? De scheids-
rechter dacht er het zijne van 
en liet doorspelen. Na ne-
gentig minuten en drie minu-
ten extra speeltijd vond Pérez 
het welletjes en floot hij voor 
het einde van de wedstrijd. 
(foto: 1963-pictures.nl)

Boy de Jong vertrokken 
naar RSC Anderlecht

Bekerduel tegen VVSB
Telstar is in het toernooi om 
de KNVB-beker gekoppeld 
aan VVSB Noordwijkerhout. 
Deze ploeg speelt in de 
Tweede Divisie. De beker-

ontmoeting staat gepland 
op woensdag 20 september 
om 19.45 uur op Sportpark 
De Boekhorst in Noordwij-
kerhout.

Trainen als Witte Leeuw
Het was de afgelopen dagen 
weer een gezellige boel in  in 
het Rabobank IJmond Stadi-
on. Tijdens de Telstar Soccer 
Camps trainen kinderen van 
6 tot en met 15 jaar oud als 
een échte Witte Leeuw. On-
der begeleiding van gecerti-
ficeerde voetbaltrainers kre-
gen de kinderen in een vas-

te groep drie dagen lang 
voetbalplezier voorgescho-
teld. Tijdens de Telstar Soc-
cer Camps wordt een afwis-
selend voetbalprogramma 
aangeboden, aangepast op 
de leeftijdskenmerken van de 
kinderen. Bovendien maakt 
iedereen kans op unieke Tel-
star-prijzen. (foto: Telstar)
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Zondag 3 september 
publieksdag Forteiland

IJmuiden - Bijna 1200 broed-
paren van de Kleine Mantel-
meeuw en de Zilvermeeuw 
hebben  samen met hun jon-
gen de beschermde broedko-
lonie op het Forteiland verla-
ten. Volgend jaar komen ze 
wel weer terug.
Lang voor de meeuwen, wa-
ren er andere gasten. Die zijn 
gelukkig niet meer terugge-
komen. Ze hebben wel wat 
achter gelaten. 30 enorme 
betonnen bunkers. Toen in de 
zestiger jaren het Noorder-
buitenkanaal verdiept en ver-
breed moest worden werden 
er grote delen van het Fortei-
land afgegraven. De twintig 
daar staande bunkers wer-
den opgeblazen. De grootste 
brokken beton werden ge-
bruikt als versteviging van de 
pieren. Met de rest van het 
puin is het eiland een beetje 
opgehoogd.
De tien overgebleven bun-
kers, waaronder enkele heel 
bijzondere, staan over het he-
le eiland verspreid, waarvan 
de helft in het nu toeganke-
lijke meeuwengebied. Het is  
dus mogelijk om naast de ge-
wone Fortexcursie ook een 
aparte bunkertour te ma-

ken. Gegadigden dienen na 
aankomst van de boot naar 
de rechts van de steiger op 
de heuvel staande bunker te 
klimmen. Naaldhakken, rol-
lators en rolstoelen kunnen 
jammergenoeg niet mee.
De overtocht naar het Fort-
eiland wordt verzorgd door 
het ms Koningin Emma van-
af de Kop van de Haven. De 
vertrektijden zijn 10.45, 12.45 
en 15.10 uur. Retourvaart 
naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur. De rondleiding 
door ervaren gidsen is in de 
prijs inbegrepen. Men kan in 
de Koepelzaal van het fort of 
op het aangrenzende buiten-
terras genieten van een hap-
je en een drankje. Er kan he-
laas niet gepind worden. Voor 
mindervaliden is het fort met 
zijn nauwe gangen en trapjes 
moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor over-
tocht en rondleiding kos-
ten 12,50 euro per persoon. 
Kaarten kunnen vooraf wor-
den besteld via internet www.
ijmuidenserondvaart.nl of te-
lefonisch: 0255-511676. Ook 
aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten wor-
den gekocht.

Bloemendaal - Agenten 
controleerden zaterdag rond 
02.30 uur een automobilist op 
de Zeeweg in Bloemendaal. 
De bestuurder, een 66-jari-
ge man uit Santpoort, bleek 
onder invloed van alcohol. 
Op het bureau blies de man 
470 ug/l: ruim twee keer te-
veel. Hierop is de Santpoorter 
aangehouden.

Man onder 
invloed

IJmuiden - Op het Cano-
pusplein in IJmuiden is ter 
hoogte van de Lidl, een nieu-
we, bovengrondse container 
geplaatst voor het inzame-
len van textiel. De opbrengst 
komt ten goede aan OIG-IHD 
die de opbrengst inzet voor 
het bekostigen van haar ac-
tiviteiten en evenementen   
Zeker nu door bouwwerk-
zaamheden aan het Zeewijk-
plein de container bij de De-
kamarkt langdurig buiten ge-
bruik is, is deze nieuwe aan-
winst meer dan welkom.

Textielcontainer 
Canopusplein

DCIJ trapt af met
Kerst de Jong toernooi

IJmuiden - Na een zomer-
stop van drie maanden be-
gint vrijdag 1 september het 
nieuwe seizoen van Dam-
club IJmuiden (DCIJ). In een 
sneldamtoernooi vernoemd 
naar oud-voorzitter Kerst de 
Jong kunnen in een onge-
dwongen sfeer de hersenen 
weer opgewarmd worden. 
Om 19.00 uur gaat de jeugd 
van start, waarna rond 20.00 
uur de volwassenen volgen. 
Net als vorig seizoen wordt 
er gespeeld in de Jan Cam-
pertschool in Driehuis. Ook 
niet-leden zijn van harte 
welkom om kennis te maken 
met het damspel en de club. 
Een paar weken later wacht 
de teams van DCIJ een eer-
ste beproeving. DCIJ 1 start 
een nieuw seizoen in de na-
tionale hoofdklasse B met 
een thuiswedstrijd tegen het 
Geleense CEMA/De Vaste 
Zet. De doelstelling is recht-
streekse handhaving, wat 
vorig seizoen met de nodige 
moeite behaald werd. 

DCIJ 2 vormt ook dit sei-
zoen een combinatieteam 
met Zaanstreek. Na een on-
wennige start kwam dit team 
vorig seizoen tot een aan-
tal spectaculaire resultaten. 
Met een paar mutaties hoopt 
het dit seizoen mee te doen 
voor de prijzen in de tweede 
klasse C.
Tijdens de zomerstop heb-
ben niet alle DCIJ’ers ove-
rigens stilgezeten. Zo deed 
een aantal mee aan het zo-
mertoernooi in Heerhugo-
waard. Jan-Maarten Koorn 
wist in zijn ratingcategorie 
een tweede plaats te ver-
overen, waar Martin van Dijk 
met een achtste plaats de 
beste DCIJ’er was. 
Een maand later wist Bram 
van Bakel bij het zomer-
toernooi in Hoogeveen een 
fraaie plusscore neer te zet-
ten. Ook wist Klaas de Krij-
ger bij een toernooi voor 
duo’s in Waddinxveen een 
knappe tweede plaats te be-
halen. 

Inschrijving Gieteling 
Open Gemengd
Velsen-Noord - Van don-
derdag 14 tot en met zon-
dag 24 september wordt op 
de kunstgrasbanen van TC 
de Gieteling in Velsen-Noord 
het derde Gieteling Open Ge-
mengd georganiseerd. 
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 competitiewedstrijden, 
toernooien en clubkampi-

oenschappen wordt rekening 
gehouden. Naast de tennis-
wedstrijden is er een veelzij-
dig programma om ook an-
dere belangstellenden prima 
te vermaken. Inschrijven kan 
via www.toernooi.nl. 
Heb je (nog) geen partner? 
Stuur dan een mailtje naar 
tcdegietel ing@hetnet .nl . 
Wellicht kan het ‘GO-bemid-
delingsbureau’ iets beteke-
nen. De inschrijving sluit op 
8 september. 

Textielcontainer 

IJmuiden - De bestuurder 
van een scooter is maandag-
avond rond 23.00 uur onder-
uit gegaan op de Julianabrug 
in IJmuiden. Toevallig voorbij-
rijdende agenten zagen hoe 
de man net weer wilde op-
stappen om verder te rijden. 
De 31-jarige IJmuidenaar 
bleek fl ink onder invloed van 
alcohol. Op het bureau blies 
hij 890 ug/l - vier keer teveel. 
Daarnaast bleek de man niet 
in het bezit te zijn van een 
geldig rijbewijs. De drankrij-
der ontvangt een dagvaar-
ding van het OM en zal zich 
later voor de rechter moeten 
verantwoorden.

Scooterrijder 
onder invloed

IJmuiden - Veteranen Heren 3 van LTC De Heerenduinen is 
kampioen geworden in de 2e klasse. Op de foto staan van-
af links Aad Schaaper (non-playing captain), Gerrit van de 
Vijver, Leo Kuipers, Peter Bout, Koen Koelemeijer, Gerard 
Schaaper, Bert Hoek en Klaas Blok. Zie ook www.ltcdehee-
renduinen.nl.
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Jazz, blues, soul en 
food in Santpoort

Santpoort-Noord - Santpoort 
Jazz krijgt een ander en vooral 
lekkerder jasje. Het festival op 
vrijdag 1 en zaterdag 2 septem-
ber wordt verrijkt met een aan-
tal foodtrucks. Het is een com-
binatie van het food truck festi-
val dat dit voorjaar voor de eer-
ste keer werd georganiseerd 
en Santpoort Jazz, blues en 
soul, dat dit jaar zijn zevende 
editie beleeft. 
Het gratis evenement, dat bei-
de dagen om 17.00 uur begint, 
is het Santpoortse toetje aan 
het einde van de zomerperiode. 
Nog even genieten en vakan-
tieverhalen uitwisselen op het 
gezellige plein aan de Broek-
bergenlaan voordat maandag 
de scholen weer beginnen. Er 
komen foodtrucks met aan-
sprekende namen als Car-Pac-
cio, Renzo’s on Wheels, Curry-
Up, Spelty pannenkoeken en 
Pas the Peas. Daarnaast komt 
primeurshop Bol met pizza’s uit 
de houtoven en Wijnhuis Ten 
Wijn met een wijn- en prosec-
cobar.
Wat hetzelfde is gebleven, is 
de nadruk op blues op vrijdag 
en de jazz en soul op zaterdag. 
Op vrijdag bestaat het muzika-
le hoofdgerecht uit spetteren-
de blues- & rootsmuziek, op-
gediend door zanger en mond-
harmonicaspeler Thomas Tous-
saint (foto) en zijn band. Tho-
mas, die zijn roots in Velser-
broek heeft liggen, kreeg in 

maart een Award van de Dut-
ch Blues Foundation voor bes-
te Blues Harmonicaspeler van 
Nederland. Vooraf zijn er sup-
port-acts van het akoestisch 
cover-duo Better Together (Fa-
bienne Dammers en Jelle Vis-
ser) en een trio rond slide-gita-
rist Dennis Verkerk.
Op zaterdag bestaat het voor-
gerecht uit Tiri Bowi; afgeleid 
uit de voornamen Thijs, Rinke, 
Boaz en Willem. Deze talentvol-
le jonge muzikanten uit Haar-
lem en Velsen improviseren er 
flink op los en zetten beken-
de nummers van onder andere 
Herbie Hancock, Miles Davids 
en Marcus Miller naar hun ei-
gen hand. Daarna speelt saxo-
fonist Willem Hellbreker met 
zijn trio. Hellbreker, die al meer-
dere cd’s uit heeft gebracht en 
eerder op North Sea Jazz speel-
de, is geïnspireerd door saxofo-
nisten als Stan Getz, Hank Mo-
bley en Dexter Gordon. Hij to-
vert een warm en expressief 
geluid uit zijn saxofoon, van 
sterk swingend tot verstild me-
lancholiek.
Het smakelijke tussendoortje 
is zaterdag Ampless, een se-
mi-akoestisch ensemble dat de 
pauzes tussen de andere acts 
opvult, en het grand dessert de 
Van Lent Band. De drie uit Vel-
sen afkomstige broers Van Lent 
en twee vrienden hebben el-
kaar gevonden in de blues, soul 
en funk. (foto: Dennis Koomen)

IJmuiden - Het voetbalsei-
zoen gaat weer beginnen en 
dat wordt 10 september van 
10.00 tot 16.00 uur gevierd 
bij Stormvogels. De ope-
ning van het jeugdseizoen 
wordt een dag vol leuke ac-
tiviteiten, voor zowel leden 
als niet-leden. Gewoon lek-
ker met zijn allen voetballen, 
dat wil toch iedere voetbal-
liefhebber? Ben je tussen de 
4 en 14 jaar, meld jou en je 
vrienden dan nu gratis aan, 
voor een groot voetbalfeest. 
Voetbal City is aanwezig, er is 
een grote stormbaan, een lo-
terij, ijs, suikerspin, schmink 
en een gratis lunch voor alle 
deelnemers. Locatie: Sport-
complex Stormvogels, Zui-
derkruisstraat 72, IJmuiden. 
Deelname is gratis. Opge-
ven kan door een mail te stu-
ren naar jeugdactiviteiten@
stormvogels.nl of te bellen 
of appen naar Sandra via 
06-20219803 of Andrea 06-
49816162 met de volgen-
de gegevens: naam, tele-
foonnummer, e-mail en leef-
tijd. Inschrijven kan nog tot 4 
september. Het voetbalfeest 
wordt gesponsord door  Ze-
bra Uitzendbureau BV.

Opening 
jeugdvoetbal 
Stormvogels

Feestelijke start nieuw 
seizoen Kunstencentrum

Velsen - Traditiegetrouw 
wordt het nieuwe seizoen van 
het Kunstencentrum feeste-
lijk geopend tijdens de jaar-
lijkse Open Dag. Op zondag 3 
september van 13.00 tot 17.00 
uur presenteren de verschil-
lende afdelingen zich met 
korte workshops, proeflessen 
en demonstraties. 
Jong en oud is van harte wel-
kom om sfeer te komen proe-
ven en kennis te maken met 
het nieuwe cursusaanbod. 
Niet alleen het Kunstencen-
trum, maar ook de Volksuni-
versiteit Velsen is deze dag 
vertegenwoordigd. Voor ie-
dereen die enthousiast is, lig-
gen de inschrijfformulieren 
voor het aankomende cur-
susjaar direct klaar. De re-
guliere lessen starten vanaf 
maandag 4 september.
Wil jij een keertje break-
dancen? Ben je nieuwsgie-
rig naar hoe jouw teken- of 
schilderwerk beoordeeld zou 
worden door een echte vak-
docent? Zin om getuige te 
zijn van een theatraal hoor-
spel? Of toch liever een keer-
tje blazen op een echte saxo-
foon? Gedurende de Open 
Dag worden er, binnen en 

buiten op het terrein, activi-
teiten georganiseerd voor al-
le leeftijden. Daarnaast lopen 
de docenten de gehele dag 
rond om alle vragen te beant-
woorden. Vanaf september 
biedt het Kunstencentrum te-
vens weer lessen aan in het 
Polderhuis te Velserbroek!
Let op: voor danstalenten tus-
sen de 10 en 15 jaar die het 
al aandurven, is er om 17.00 
uur de mogelijkheid auditie 
te doen voor de vooroplei-
ding van DanceWorks. Neem 
hiervoor geschikte danskle-
ding en schoenen mee.
Binnenkort verschijnen de 
meest actuele informatie en 
het gehele programma op 
onze website en social me-
dia. We hopen jou en je he-
le familie te mogen verwel-
komen!
Kunstencentrum Velsen is 
een door de gemeente Velsen 
gesubsidieerde, rijks erken-
de en door Kunstkeur gecer-
tificeerde instelling en werkt 
uitsluitend met bevoegde do-
centen. Directie en admini-
stratie zijn gevestigd in het 
hoofdgebouw. Hier worden 
verreweg de meeste lessen 
en cursussen gegeven.

Herinnert u zich deze 
nog? in Noordzee

IJmuiden aan Zee - Be-
leef het mee in Paviljoen 
Noordzee. Op zondagmid-
dag 10 september vanaf 
15.00 uur gezellige muziek-
herinneringen uit de tijd 
van de Poort van Velsen, de 
jaren ‘60 en ‘70, dit alles in 
de grote zaal van Paviljoen 
Noordzee.
Op deze middag wordt de 
muziek verzorgd door de  
diskjockey Frans Koks die 
bijna met pensioen gaat. 
Met zijn ‘gouwe ouwen’ 

uit deze jaren en natuurlijk 
met zijn Spaans kwartiertje, 
voor het zomergevoel en de 
voetjes van de vloer.
Tevens is er een live optre-
den van Cock Zwanenburg. 
Ook is er een rock & roll-
danswedstrijd voor de lief-
hebbers met leuke prijzen. 
De deelnemers zullen wor-
den beoordeeld op hun 
danskwaliteiten en origina-
liteit en de uitstraling van 
kleding en dans.
Om de sfeer van toen weer 

te doen beleven geldt tij-
dens deze middag de dres-
scode jaren ‘60 en ‘70. Dat 
is niet verplicht, maar zou 
erg leuk zijn.
Tijdens deze middag zullen 
er ook nog een aantal ver-
rassingen zijn en worden 
gasten  verwend met lek-
kere hapjes. De toegang is 
geheel gratis. U vindt Pavil-
joen Noordzee op het Ken-
nemerstrand 178 te IJmui-
den. Email: post@paviljoen 
Noordzee.nl.

IJmuiden - Zaterdag wordt 
alweer de laatste kofferbak-
markt gehouden op Plein 
1945. Van 09.00 tot 16.00 uur 
is iedereen van harte wel-
kom. Wie ook zijn overtolli-
ge spullen wil verkopen kan 
voor informatie contact ope-
nemen met telefoonnummer 
0255-53233 of 06-10475023. 

Kofferbakmarkt 
Plein 1945
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Repaircafé Het Terras 
voortaan op zaterdag
Santpoort-Noord - Het Re-
paircafé in Het Terras gaat 
naar de vierde zaterdag van 
de maand, om ook mensen 
die werken of op een ande-
re manier verhinderd zijn op 
werkdagen langs te komen in  
Dorpshuis Het Terras tussen 
14.00 en 16.00 uur. De eerste 
keer is op zaterdag 23 sep-
tember. 
De reparateurs staan dan 
klaar om kleine reparaties te 
verrichten of advies te geven.
Men kan hier terecht met 
kleine elektrische appara-
ten,  fietsen (geen elektri-
sche), horloges en klokken, I-
pad of laptop. Ook is er een 
handige meubelmaker in het 
team die goed raad weet met 
klein meubilair. Als er een on-
derdeel vervangen moet wor-
den, moet u zelf het materiaal 
mee nemen. Vakkundige vrij-
willigers helpen gratis bij alle 
mogelijke reparaties. Samen 

met de bezoeker proberen 
ze een oplossing te vinden. 
50% van de bezoekers wordt 
geholpen. Het overige deel 
heeft uitsluitsel waarom iets 
stuk is, vaak zijn onderdelen 
dan te duur ten opzichte van 
het product of niet meer ver-
krijgbaar. Met een gerust hart 
brengt men dan het apparaat 
naar een recycling bedrijf. 
Ter aanvulling van het team is 
het Repaircafé nog op zoek 
naar een hersteller van kle-
ding, sieraden of telefoon, et-
cetera. Bent u handig en wilt 
u een keer per maand een 
bijdrage leveren, ga dan ge-
rust langs om kennis te ma-
ken.
Terwijl u wacht kunt u genie-
ten van een kopje koffie en 
kunt u in contact komen met 
uw buurtgenoten. Dorpshuis 
Het Terras, Dinkgrevelaan 
17 in Santpoort-Noord, 023-
3031228.

Bibliotheek Velsen en 
SeniorWeb partners
Velsen - Bibliotheek Velsen 
gaat een nieuw partnerschap 
aan met SeniorWeb IJmond. 
Voor het komende seizoen 
zijn de  activiteiten en lezin-
gen flink uitgebreid in de bi-
bliotheek. Veel cursussen en 
lezingen voor verschillende 
digitale activiteiten worden 
gegeven door de docenten 
van Seniorweb IJmond. 
Seniorweb wil cursisten in 
een rustig tempo en in be-
grijpelijke taal vertrouwd ma-
ken met computers, tablets 
en smartphones. In de ko-
mende maanden verzorgen 
zij de volgende cursussen in 

de bibliotheek: Orde op uw 
PC, Werken met de ‘cloud’, 
Leuk en veilig online, Foto en 
film op tablet of PC, Cursus 
smartphone en Hoe en wat 
op de iPad.
Voorafgaand aan de cursus is 
vaak een lezing over het on-
derwerp die je gratis kunt bij-
wonen en waar je kunt in-
schrijven voor de cursus. 
Ook is er een digitaal inloop-
spreekuur in Bibliotheek Vel-
serbroek waar je terecht kunt 
met je vragen over tablets, 
smartphones en PC. 
Zie ookwww.bibliotheekvel-
sen.nl.

Senioren 
klaverjasreis

Velsen - De traditionele na-
jaarsreis van Senioren Ver-
eniging Velsen gaat dit keer 
naar hotel ‘t Trefpunt in het 
Brabantse Made. De reis is 
van 30 oktober tot en met 3 
november en kost 395 euro 
per persoon voor een twee-
persoonskamer. De toeslag 
voor een eenpersoonska-
mer is 50 euro. Ook niet-kla-
verjassers zijn welkom. Het 
is een all-inclusive reis van-
af de koffie met gebak op 
maandagmorgen tot en met 
het driegangendiner op de 
terugreis. Ook ‘s avonds tus-
sen 18.00 en 22.00 uur zijn de 
drankjes gratis. Bij eventuele 
excursies zijn de kosten voor 
eigen rekening. De vertrektij-
den zijn nog niet precies be-
kend. Informatie daarover la-
ter. U kunt zich nog inschrij-
ven bij: Minke Uijtendaal 
023-7522153 en Tiny Groot, 
0255-755461.

Santpoort-Noord - Op veler 
verzoek organiseert Senioren 
Vereniging Velsen op 22 ok-
tober een klaverjasmarathon. 
Deze wordt gehouden in het 
Terras. Aanvang is om 10 uur. 
Zaal open om 9.30 uur. De 
kosten zijn 10 euro inclusief 
lunch. Het is geen koppel-
kaarten. De klaverjasmara-
thon duurt tot circa 17.00 uur. 
Informatie bij Minke Uijten-
daal, via 023-7522153.

Klaverjas-
marathon

Velserbroek - Bij VSV is dit 
seizoen weer meisjesvoetbal. 
13 meiden in de leeftijdsca-
tegorie 13 tot 15 jaar hebben 
zich aangemeld en willen dit 
seizoen lekker sportief voet-
ballen en heel veel plezier 
hebben. Zo hebben zij in ju-
ni al flink getraind om klaar te 
zijn voor het nieuwe seizoen. 
Zij beginnen weer met trai-
nen op 31 augustus om top 
aan het seizoen te starten en 
hebben er heel veel zin in. 
Mede door het goede voetbal 
van het Nederlandse vrou-
wenteam leeft het vrouwen- 
en meisjesvoetbal helemaal. 
Heb jij ook zin om te ko-
men voetballen meld je dan 
aan via de VSV-site (www.
vsv1912.nl) of vraag informa-
tie aan op het volgende num-
mer 06-26170406. 

Meidenvoetbal 
bij VSV

Velsen-Zuid - Net als vo-
rig jaar augustus loopt er een 
hertje tussen de paarden in 
een weiland langs de A22 
nabij de Velsertunnel. 
Vorig jaar ging het om een 
jong hert dat de naam Bam-
bi Berend kreeg. Dat diertje 
volgde paarden naar de stal. 
Er waren toen zorgen over de 
winterperiode dat de paar-
den op stal zouden gaan. Uit-
eindelijk verdween Bambi 

Berend nog voor de winter-
periode uit zichzelf.
Dit hertje is wat schuwer en 
blijft op het weiland nabij de 
Rijksweg en de Velsertunnel 
in Velsen-Zuid. Het komt va-
ker voor dat herten die geen 
aansluiting vinden bij hun 
soortgenoten het gezelschap 
van koeien of paarden zoe-
ken. Of het om hetzelfde hert 
als vorig jaar gaat is niet dui-
delijk. (foto: Reinder Weidijk)

Loop mee met
de Walk of Peace

IJmuiden - Op zaterdag 23 
september organiseert Am-
bassade van Vrede IJmuiden 
voor alle bewoners de Walk 
of Peace. Deze vredeswan-
deling is ongeveer 3 kilome-
ter lang en staat in het teken 
van ontmoeting, bezinning 
en nadenken over wat vrede 
voor jou betekent. De Walk 
of Peace is onderdeel van de 
landelijke Vredesweek, een 
initiatief van PAX. Aanmelden 
kan via walkofpeacevelsen@
gmail.com. 
De wandelroute begint op 
Plein 1945 met een start-
sein door de burgemeester 
en gaat vervolgens langs het 
Kennemerplein (met Street 
Art). Via de Oud-Katholieke 
kerk aan de Koningin Wilhel-
minakade eindigt de route bij 
de Kuba moskee aan de Pla-

netenweg, waar de deelne-
mers welkom zijn bij een cul-
tureel evenement. De wande-
laars worden onderweg voor-
zien van een hapje en drank-
je. Iedereen is welkom aan 
de wandeling mee te doen 
en met elkaar in gesprek te 
gaan. De route is rolstoel- en 
scootmobielgeschikt.
De Walk of Peace begint om 
13.30 uur. Na 16.00 uur is er 
gelegenheid tot napraten bij 
het culturele evenement bij 
de moskee. De wandeling is 
een gezamenlijk initiatief van 
Vrouwen voor Vrede IJmond, 
Oud-Katholieke Kerk IJmui-
den, Kuba moskee IJmuiden, 
Zarai Media Productions en 
Ambassade van Vrede IJmui-
den van het Apostolisch Ge-
nootschap. Zie ook www.vre-
desweek.nl.
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Velsen-Zuid - Dit jaar krijgt 
het dorp Velsen tijdens de 
Open Monumentendagen op 
9 en 10 september bijzonde-
re aandacht. Ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van 
de stichting Het Dorp Velsen 
organiseert deze stichting 
een fototentoonstelling over 
een halve eeuw dorp Velsen.
De tentoonstelling laat zien 
hoe het dorp de afgelopen 
vijftig jaar is veranderd. Als 
gevolg van de verbredingen 
van het Noordzeekanaal in 
de zestiger jaren van de vori-
ge eeuw is ongeveer een der-
de van het aantal woningen 
gesloopt; van de resterende 
panden stond een groot deel 

leeg en was niet bewoon-
baar. 
De in 1967 opgerichte stich-
ting Het Dorp Velsen heeft in 
samenwerking met de ge-
meente Velsen bijgedragen 
aan de restauratie van bouw-
vallige panden en het her-
stel van het dorpsgezicht. Het 
dorp kreeg in 1970 de sta-
tus van Beschermd Dorpsge-
zicht.
Voor de expositie zijn tiental-
len foto’s van panden, aan-
zichten en sfeerbeelden uit 
particulier bezit bij elkaar ge-
bracht. Deze laten zien hoe 
het dorp er voor, tijdens en 
na de sloopwerkzaamhe-
den bij staat. Zo wordt goed 

zichtbaar hoe de krotten en 
bouwvallen van weleer zijn 
veranderd in monumentale 
panden, waarvan een groot 
aantal rijksmonument is.
Ter gelegenheid van de ex-
positie is een magazine ge-
maakt met informatie over 
een aantal panden, verschil-
lende interieurs, verhalen van 
kinderen die er hebben ge-
woond en het wel en wee van 
de stichting Het Dorp Velsen. 
Het blad wordt bij de opening 
van de expositie op 9 sep-
tember gepresenteerd en zal 
tevens te koop zijn bij de lo-
kale boekwinkel.
De expositie wordt gehouden 
van 9 september tot en met 

1 oktober in het Raadhuis 
voor de Kunst, Torenstraat 7 
in Velsen Zuid. De openings-
tijden zijn vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Op zaterdag 9 september 
is de tentoonstelling vanaf 
12.00 uur te bezoeken; op za-
terdag 30 september, ter ge-
legenheid van de Jaarmarkt, 
vanaf 10.00 uur.
Ter gelegenheid van de Open 
Monumentendagen op 9 en 
10 september zijn er rond-
leidingen door het dorp. De-
ze starten op beide dagen 
om 12.00 en 15.00 uur voor 
de ingang van de Engelmun-
duskerk, Kerkplein 1 in Vel-
sen Zuid.

Driehuis - Bridge is ‘fi tness for 
the mind’. Al ruim 12 jaar or-
ganiseert bridgevereniging De 
Jump een cursus bridge voor 
beginners. Een cursus waar in-
middels zelfs mensen van bui-
ten de gemeente Velsen op af 
komen. Zo heeft De Jump in de 
afgelopen jaren meer dan 300 
mensen de basiskennis van 
het bridge bijgebracht. De pas 
opgedane bridgekennis kan 
vervolgens op de club zelf, on-
der begeleiding, verder worden 
uitgediept. Ook voor mensen 
die ooit wel eens hebben ge-
bridged maar waar het speel- 
en biedniveau is weggezakt is 
deze cursus een goede opfris-
ser. De cursus begint op maan-
dag 18 september om 19.30 
uur en wordt vervolgens weke-
lijks op maandagavond gege-
ven (tot ongeveer 22.00 uur) in 
de kantine van voetbalvereni-
ging Waterloo in Driehuis. In 
totaal volgt u 12 lessen, zodat 
u tegen de kerstdagen de be-
ginselen van dit mooie spel on-
der de knie heeft. Op de laat-
ste lesavond speelt u met uw 
medecursisten een echte ‘slot-
drive’ in de bridgezaal bij De 
Jump zelf. Het inschrijfgeld be-
draagt 50 euro. Zie ook www.
dejump.nl, mail naar info@
de jump.nl of bel met Robert 
Stroet: 06-10335940.

Beginnerscursus 
bij De Jump

IJmuiden - Op maandag 4 
september is er weer een 
ruilbeurs voor de liefhebbers 
van legpuzzels. De beurs 
wordt van 10.00 tot 11.00 uur 
gehouden in het wijkcentrum 
voor ouderen in Zeewijk. Er is 
gelegenheid om naar harten-
lust te ruilen.

Ruilbeurs 
legpuzzels

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 3 september wordt er 
weer een rommelmarkt voor 
AMREF gehouden in de re-
creatiezaal van Velserhooft 
aan de Valckenhoefl aan18 
(tegenover Speeltuin Sant-
poort). Er zijn weer allerhan-
de spullen te koop. De toe-
gang is gratis. De zaal is ge-
opend van 9.00 tot 17.00 uur. 
De opbrengst komt geheel 
ten goede aan AMREF/Fly-
ing Doctors. Dit is een on-
afhankelijke organisatie, die 
zich inzet voor een betere ge-
zondheidszorg in Afrika.

Rommelmarkt 
voor AMREF

Driehuis - Heb je duo-expo-
sitie ‘poepgoed/scheid goed’ 
nog niet hebt gezien? Ga dan 
deze week nog snel naar het 
Pieter Vermeulen Museum. Tot 
en met zondag 3 september 
kun je er nog terecht voor de-
ze superleuke tentoonstelling 
voor groot en klein over duur-
zaamheid, afval en poep in de 
ruimste zin van het woord. 
Duurzaamheid lijkt een las-
tig begrip maar het PVM is 
niet voor niets Kidsproof mu-
seum 2016 en maakt het heel 
tastbaar met allerlei spellen en 
doe-dingen! Zo leer je over vie-
ze en schone energie via expe-
rimenten met zonne-energie-
raceauto’s en zonne-energie 
-dieren, een windtunnel en zelf 
energie opwekken. Met het af-
valgrijpspel ga je bezig met 
zwerfafval, afvalscheiding en 
recycling. En er is poep. Dat 
is ook afval. Poep lijkt gek, er 
wordt vaak lacherig over ge-
sproken maar alles over poep 
wordt in deze expositie op een 

vrolijke en uitdagende ma-
nier gepresenteerd. Met de 
kijkwijzer (voor de kleintjes) 
en de speurtocht (voor oude-
re kinderen) bekijk je alles over 
poep, afval en duurzaamheid. 
Zie ook www.pietervermeulen-
museum.nl.

Lezingen over historie 
Duin & Kruidberg

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 10 september, 15 okto-
ber en 19 november neemt 
Landgoed Duin en Kruid-
berg bezoekers mee terug in 
de tijd tijdens een Royal High 
Tea op het landgoed. 
Kunsthistorica Renée Bor-
gonjen zorgt tussen de gan-
gen door voor ‘food for thou-
ght’ met een lezing in drie 
hoofdstukken over de ge-
schiedenis van het landgoed. 
Zij laat de pareltjes zien die zij 
in uiteenlopende archieven 
heeft aangetroffen. U waant 
zich honderd jaar terug in 

de tijd en ontdekt hoe het er 
destijds op Duin & Kruidberg 
aan toeging. Daarbij komen 
onder meer de inhuldiging 
van het gebouw aan de or-
de, het theeritueel, de jacht, 
openluchtvoorstellingen en 
het station op afroep. De ont-
vangst is om 14.00 uur, on-
der het genot van een glas 
champagne. Na de lezing is 
er gelegenheid voor een kor-
te rondgang door het land-
huis. De kosten bedragen 55 
euro per persoon. Reserveren 
is mogelijk via info@duin-
kruidberg.nl of 023–5121800.

www. .nl

www. .nl





Stormvogels wint 
Zilveren Trawler-toernooi

IJmuiden - Onder bijna tro-
pische omstandigheden 
werd zaterdag voor de 21ste 
keer het Zilveren Trawler-
toernooi gehouden. Voor de 
tweede keer in de historie 
kwam Stormvogels als win-
naar uit de bus. In 2007 werd  
de (toen nog) fusieclub 
StormvogelsTelstar eveneens 
de beste van het toernooi, 
dat nu in tegenstelling tot de 
voorgaande edities een regi-
onaal karakter had gekregen 
en waaraan ook de A-junio-
ren van Velsen, VSV, IJmui-
den en Stormvogels hun 
steentje bijdroegen.
In de jaren 1962 tot 1964 
slaagde De Kennemers er in 
de Zilveren Trawler driemaal 
op rij te winnen en krachtens 
de toenmalige reglementen 
mochten de Beverwijkers dit 
waardevolle kleinood in hun 
prijzenkast plaatsen. Daar-
mee kwam meteen een ein-
de aan het toernooi, ware 
het niet dat in het jaar 2000 

de heren Cor Vrolijk en Chris 
B. van der Zwan het bestuur 
van De Kennemers een heel 
goed bod deden waardoor 
de Zilveren Trawler na 36 
jaar IJmuiden weer als thuis-
basis kreeg. In datzelfde jaar 
werd een doorstart gemaakt.
Stormvogels had in haar eer-
ste wedstrijd het zaterdagte-
am van VSV als tegenstan-
der. Na een 2-0-ruststand 
boekte het team van trainer 
Sjaak Lettinga een 3-1-over-
winning. Voor Stormvogels 
scoorden Wago Matitaishvilli 
en Fernando Alphenaar (2x). 
Remco Knol wist het net voor 
VSV te vinden.
IJmuiden nam het op tegen 
het tweede elftal van Velsen. 
Het team van Anthony Cor-
reia had in de van Velsen af-
komstige Henk Swier een 
echte goaltjesdief; hij  nam 
alle drie de doelpunten voor 
zijn rekening.
In de fi nale stonden twee 
sterk gewijzigde teams te-

genover elkaar. Het du-
el werd door Stormvogels 
gewonnen: 4-0. Job Kuj-
ten opende de score, ge-
vold door twee doelpunten 
van Tom van Mierlo. Richie 
Boye  bepaalde de eindstand 
op 4-0.
Door een doelpunt van Daan 
Seppenwoolde behaalde Vel-
sen een 1-0-overwinning op 
VSV en eindigde daardoor 
op de derde plaats.
Door de fi nale met 3-0 van 
Velsen te winnen werden de 
A-junioren van Stormvogels 
de trotse winnaar bij de A-
junioren.
Na afl oop van het toernooi 
ontving de Stormvogels-se-
lectie uit handen van voorzit-
ter Nico Stoker een mooie in-
gelijste foto van de Zilveren 
Trawler (foto) plus een goed 
gevulde envelop, beschik-
baar gesteld door de spon-
sors Zeehaven IJmuiden, 
Cornelis Vrolijk en Swanlake 
Consulants.

Koert Heilig Toernooi 
terug van weggeweest

IJmuiden - Na een jaar af-
wezigheid organiseerde 
IJVV Stormvogels afgelo-
pen weekend  voor de der-
tiende keer het Koert Hei-
lig Toernooi voor teams 
O-13 en O-15. Het toernooi 
is vernoemd naar één van 
de steunpilaren uit het ver-
leden.
Voortbordurend op de for-
mule die in 2012 werd in-
gezet, werden zoveel mo-
gelijk regionale teams uit-
genodigd. Toch was de club 
verrast door de komst van 
twee teams uit Amersfoort. 
ASC Nieuwland en AFC 
Quick 1890 reisden van-
uit de Keistad naar Storm-
vogels. Daarnaast begroet-
ten zij teams van Bloemen-
daal, DEM, Velsen, De Ken-
nemers, DSS en IJmui-
den. Aangevuld met twee 
Stormvogels-elftallen was 
de bezetting compleet.
Het weer werkte prima 
mee. Er werd met veel in-
zet, enthousiasme en spor-
tiviteit gestreden om de 
prijzen. Gedurende de hele 
dag heerste er een gezel-
lige en gemoedelijke voet-
balsfeer op sportpark Zee-
wijk. Het voert te ver om al-
le uitslagen en wedstrijden 
te behandelen, maar na af-
loop bleken de teams van 
Bloemendaal O-13 en Vel-
sen O-13 het sterkst van 
hun poule. 
Bij de jeugd O-15 was DSS 
veruit de beste, alle wed-
strijden werden gewonnen 
en met ruime voorsprong 
bleven zij IJmuiden O-15 

voor. Derde werd het team 
van Stormvogels dat het 
gehavende De Kennemers 
achter zich liet.
De klassementen om de 
Fair Play Cup waren span-
nender dan de wedstrijden. 
Het toernooi kende een ui-
termate sportief verloop. 
Tijdens alle 27 wedstrij-
den is er nauwelijks een 
waarschuwing uitgedeeld! 
Een groot compliment 
aan spelers, trainers, coa-
ches en leiders is hier dan 
ook op zijn plaats. Bij de 
teams O-13 ontvingen ASC 
Nieuwland en AFC Quick 
1890 (beide uit Amers-
foort) de sportiviteitsprijs, 
de trofee bij teams O-15 
was voor IJmuiden.

3 tot en met 9 september

KWF-collecteweek 
Velsen - De collecteweek 
van KWF Kankerbestrijding 
vindt dit jaar plaats van 3 tot 
en met 9 september. Collec-
tanten gaan die week zowel 
huis-aan-huis als op straat 
collecteren. De organisatie in 
is in handen van KWF Kan-
kerbestrijding afdeling Vel-
sen. Bestuurslid Joske Ha-
ver vertelt enthousiast: ,,Met 
veel succes organiseren we 
al jaren deze KWF-collecte-
week. Met ongeveer 300 ge-
motiveerde vrijwilligers heb-
ben we vorig jaar ruim 30.000 
euro ingezameld voor KWF 

Kankerbestrijding. Maar on-
danks het grote aantal vrijwil-
ligers is er toch wel wat ver-
loop, onder andere vanwege 
vergrijzing, en daarom zou-
den aanmeldingen van nieu-
we vrijwilligers bijzonder wel-
kom zijn.’’
Joske, die naast haar be-
stuurslidmaatschap ook de 
coördinatie van de vrijwilli-
gers van de collecteweek on-
der haar hoede heeft, ver-
volgt: ,,De drie dames op de 
foto, Marjon Korving, Toos de 
Nijs en Marian Morees col-
lecteren al meer dan 20 jaar 

in Zeewijk, maar sinds drie 
jaar is er geen wijkhoofd 
meer en zij kunnen nog wel 
wat hulp gebruiken. 
Ook in Velserbroek, Velsen-
Zuid en Oud-Velsen zou extra 
ondersteuning zeer welkom 
zijn en het kost maar twee 
tot drie uurtjes lopen. Ik hoop 
van harte dat deze oproep 
mensen inspireert om zich 
op te geven als vrijwilliger om 
ons collecte-team voor KWF 
Kankerbestrijding te ver-
sterken.’’ Aanmelden kan via 
kwfvelsen@gmail.com of 06-
21603290.
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Van Kooten en Mann
in ‘Sweeney Todd’

Velsen - De muzikale en the-
atrale traktatie waarbij humor 
en horror hand in hand gaan, 
‘Sweeney Todd’, is op woens-
dag 27 september (20.15 uur) 
te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen. Na een succes-
volle serie in Amsterdam, kon 
een tournee niet uitblijven en 
gelukkig is IJmuiden daarbij 
ook aan de beurt. De musical 
van Stephen Sondheim vertelt 
het verhaal van de onterecht 
veroordeelde barbier Sweeney 
Todd (René van Kooten) en 
zijn buurvrouw mevrouw 
Lovett (Vera Mann), eigena-
resse van een bakkerswin-
kel. Ze komen tot een opmer-
kelijke samenwerking: hij ver-
moordt zijn klanten en zij ver-

werkt de lichamen tot de sma-
kelijkste pasteitjes in de stad. 
Maar of dat goed blijft gaan... 
De musical, die zowel grap-
pig is als gruwelijk, verover-
de louter vier en vijf sterren 
bij de première. Vera Mann 
speelt de rol van haar leven en 
kreeg een prestigieuze Mu-
sical Award voor haar ver-
tolking van mevrouw Lovett. 
Ook Marjolein Teepen, die een 
mysterieuze bedelares speelt, 
kreeg zo’n felbegeerd beeld-
je mee naar huis voor haar rol. 
Prijs: 36 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: ©Bob Bronshoff)

Stapel schittert met 
topcast in ‘Vastgoed BV’

Velsen - Het toneelseizoen 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen begint ijzersterk met de 
repetities en de allereerste 
voorstellingen van ‘Vastgoed 
B.V’. Op vrijdag 22 en za-
terdag 23 september (20.15 
uur) is de topcast met onder 
meer Huub Stapel, Jörgen 
Raymann en Frederik Brom 
te zien in de Nederlandse 
theaterversie van met de Pu-
litzer bekroonde toneelstuk 
‘Glengarry Glen Ross’ van 
David Mamet. 
Het gaat over een make-
laarskantoor vol alfaman-
netjes. Waar resultaten, bo-
nussen en geslaagde deals 
vele malen belangrijker zijn 
dan gunnen, vertrouwen en 
samenwerken. Maar de za-
ken gaan slecht en daar 
heeft het noodlijdende kan-
toor een simpele oplossing 
voor: de twee beste verko-
pers mogen blijven, de twee 
slechtste worden ontslagen. 
Tijd om te laten zien wie het 
in zich heeft…
Het toneelstuk is geschre-
ven in 1982, in een perio-
de waarin de Amerikaanse 
economie wankelde en de 
recessie groot was. Wat dat 
betreft is het weer uiterst ac-

tueel. Schrijver David Mamet 
vond inspiratie in zijn eigen 
werkervaring bij een ma-
kelaarskantoor in Chicago. 
‘Glengarry Glen Ross’ is in 
1992 ook verfi lmd met onder 
meer Kevin Spacey, Al Paci-
no en Ed Harris in de hoofd-
rollen. De onderlinge strijd 
tussen de verkopers drijft ze 
tot het uiterste om succes-
volle deals te sluiten.
,,Verkopen is een vak. Want 
als de klant nee zegt, begint 
de verkoop pas echt. Om 
echt succesvol te zijn, moet 
je alles geven wat je hebt. 

Stel je doel, ga ervoor en 
laat niks of niemand je tegen 
houden. Pas dan, en alleen 
dan, ben je een goede ver-
koper”, aldus een personage 
uit ‘Vastgoed B.V.” Job Gos-
schalk (onder andere ‘Jeuk’ 
op tv en ‘De Marathon’ in 
het theater) regisseert deze 
nieuwe versie.
Prijs: 32,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Mark 
Engelen)

Stadsschouwburg Velsen

Purper: theaterfeest 
van puur vakmanschap

Velsen - Wie vorig sei-
zoen geen gelegenheid had 
om bij de première van Pur-
per te zijn, krijgt op woens-
dag 13 september (20.15 uur) 
een herkansing in de Stads-
schouwburg Velsen. Want 
sommige voorstellingen zijn 
zo mooi, zo grappig en van 
zo’n hoog niveau dat ze ge-
woonweg opnieuw te zien 
moeten zijn. 
Kom dus genieten van het 
pure vakmanschap van Pur-
perveteranen Erik Brey, Al-
fred van den Heuvel en na-
tuurlijk Frans Mulder en het 
nieuwe muzikale multi-ta-
lent Diederick Ensink. In hun 
comebackvoorstelling ‘Vier 
jaargetijden’ brengen de vier 
rasartiesten een aaneen-
schakeling van mooie liedjes, 
hilarische scènes en af en 
toe een dansje. De heren ver-
staan duidelijk hun vak en in 

‘Vier jaargetijden’ komt niet 
alleen ouderdom als thema 
langs maar ook het verstrij-
ken van de tijd. Kolder over 
ouderdomskwaaltjes bijvoor-
beeld, satirisch commentaar 
op oudere mannen met ta-
toeages, maar ook een seri-
eus lied over de angst voor 

dementie of het verwateren 
van lange vriendschappen. 
En dat alles uiteraard, zoals 
altijd, in keurig rokkostuum. 

Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Roy Beusker)

Starfi sh met tweede
EP in Patronaat

Heemskerk - De Heems-
kerkse reggae-punkband 
Starfi sh staat op donderdag 
26 oktober in Patronaat in 
Haarlem voor de release van 
hun nieuwe EP ‘Sonic Fire’ op 
het nieuwe label Sunny Vibes
Records. De IJmonders heb-
ben de afgelopen tijd stad 
en land afgereisd met hun 
energieke liveshow en zul-
len deze avond zorgen voor 
een explosieve party waar-
bij de zomer weer even he-
lemaal terug is. Na een suc-
cesvol jaar met aandacht bij 
3FM , 3voor12 en Radio 1, 
clubshows met o.a. TenTem-
Pies, Patchanka, Caravã-
na Sun en Ocean Alley, fes-
tivals als Young Art Festi-
val, Pleuropsonic en Zand-
stock en shows in Londen en 

Zuid-Frankrijk, zijn de man-
nen weer de studio ingedo-
ken voor een tweede EP. ‘So-
nic Fire’ bestaat uit vijf fi jne 
tracks vol chille reggae, zon-
nige ska en knallende punk, 
omgesmolten in een
meer gelaagde sound met 
meer percussie, meer dub,
meer gitaren en zelfs ach-
tergrondzang van Charlot-
te Admiraal, het zusje van 
zanger Mats. De eerste sin-
gle ‘Another View‘ kwam in 
de lente uit en tikt al bijna 
de 5.000 plays aan op Spo-
tify. In september verschijnt 
de tweede single ‘Dangerzo-
ne‘ en een dag na de release-
show komt de EP offi cieel uit. 
Daarna volgen wederom vele 
energieke liveshows in bin-
nen- en buitenland.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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• De gemeente wil op verzoek van 
bewoners meer parkeergelegen-
heid maken bij de entree van het 
L. Zocherplantsoen te Velser-
broek. Zes huidige ‘langsparkeer-
vakken’ worden veranderd naar 
elf ‘haaksparkeervakken’. Ter 
compensatie worden de boom-
spiegels bij bestaande bomen op-
geknapt (groter en met meer be-
planting). Het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

• Er is een nieuw beleidsplan jeugd 
2018 - 2021 “Opgroeien in de 
IJmond” – versie Velsen. Daar-
in staat wat we in Velsen en de 
IJmond doen voor onze jeugd: van 
vrijetijdsbesteding tot preventie-
ve ondersteuning en specialisti-
sche jeugdhulp.

Informatie over collegeberich-
ten aan de raad: www.velsen.nl/ge-
meenteraad

Uit het college

Verkeerssituatie Zeeweg/
Waterloolaan gewijzigd
Het groene deel  van het verkeers-
licht bij de busbaan naar de nieu-
we rotonde Waterloolaan-Zeeweg 
is afgeplakt. Wat overblijft, is een 
tweekleurig verkeerslicht: geel  
en rood.

De passage van de busbaan was in 
eerste instantie beveiligd met drie-
kleurige verkeerslichten (rood, geel, 
groen).  Alleen rood en geel  is vol-
gens de provincie veiliger.  In de hui-
dige situatie brandt er geen licht. Het 
stoplicht wordt eerst geel en daar-
na rood als er een bus aankomt. Bij 
groen licht zouden de automobilis-
ten ten onrechte de indruk krijgen, 

dat zij ook met voorrang over de ro-
tonde kunnen rijden. Voor de fi etsers 
blijven de driekleurige verkeerslich-
ten overigens wel bestaan. Over drie 
weken zullen de nieuwe verkeers-
lichten worden geïnstalleerd, tot zo-
lang blijft het groene licht afgeplakt.

De provincie Noord-Holland is be-
heerder van de verkeerslichten. Bij 
een vergelijkbare situatie in Haar-
lemmermeer zijn met succes twee-
kleurige lichten (rood en geel) toe-
gepast. Om de afstand tussen de bus-
baan en de rotonde te vergroten is 
overigens afgezien van het geplande 
zebrapad.

Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie? 
Dinsdag 12 september a.s. is er 
in de Centrale Bibliotheek aan 
het Dudokplein in IJmuiden weer  
een Alzheimer Trefpunt. De bij-
eenkomst biedt openheid, goede 
informatie en contact met lotge-
noten. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Het onderwerp 
is ‘dementie en intimiteit’. Aan-
vang: 19:30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie 
neemt de komende jaren toe. Dat be-
tekent voor de toekomst meer man-
telzorgers en organisaties, die met 
deze ziekte te maken krijgen. Alz-

heimerpatiënten willen zo lang mo-
gelijk thuis wonen. Daarbij is hulp 
van hun omgeving en gemeente no-
dig. De gemeente Velsen heeft in 
2015 een intentieverklaring gete-
kend om zich samen met de regio 
en de netwerkpartners in te zetten 
voor een dementievriendelijke om-
geving. 

Stichting Alzheimer Nederland re-
gio Midden-Kennemerland heeft 
Trefpunten in de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Castricum, 
Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de 
volledige agenda op www.alzhei-
mer-nederland.nl/regios/midden-
kennemerland.

Fietspaden afgesloten
Fietspad Rijksweg
A.s. maandag en dinsdag (4 en 5 
september) is het fi etspad van 
de Rijksweg langs de landgoede-
ren Beeckestijn en Waterland af-
gesloten in verband met asfaltver-
nieuwing. (Brom-)fi etsers en voet-
gangers zullen moeizaam over het 
smalle naastgelegen tegelpad kun-
nen.  Voor paarden is hier zeker 
geen ruimte. Alle gebruikers van 
het fi ets-/voetpad worden aange-
raden tijdelijk een andere route te 
kiezen bijvoorbeeld via de Kweek-
ensteinsweg-Van Lenneplaan en 
Driehuizerkerkweg.
 
Fietspad Heerenduinweg
A.s. dinsdag t/m donderdag (5 t/m 
7 september) zijn de fi etspaden van 
de Heerenduinweg tussen het Gij-
zenveltplantsoen en het zwembad 
afgesloten. Fietsverkeer wordt om-
geleid via de Maasstraat en de para-
lelweg van de Heerenduinweg. Ook 
het autoverkeer ondervindt hin-
der van deze werkzaamheden. Dat 
komt vooral doordat de fi etspad-
kruising Spaarnestraat eveneens 
hersteld moet worden en daarvoor 
moet worden afgesloten. Het au-

toverkeer kan daardoor niet via de 
aansluiting Spaarnestraat-Heeren-
duinweg rijden. Ter plaatse van het 
zwembad is de Heerenduinweg al 
langer tijdelijk afgesloten. De om-
leidingsroutes hiervan zullen tij-
delijk worden uitgebreid. Autover-
keer naar de tennisbaan/scouting 
en naar de ingang van het Nationaal 
Park zal alleen via de kant van het 
Gijzenveltplantsoen kunnen rij-
den. Fietsers kunnen het Nationaal 
Park bereiken vanaf de Maasstraat 
via het Maasplantsoen en de over-
steek bij de ingang. De toegangs-
weg naar de tennisbaan is, ten tij-
de van het ter plaatse frezen en as-
falteren van het fi etspad, niet be-
schikbaar. Parkeren voor de tennis-
baan kan dan alleen op de parkeer-
plaats bij de toegang van het Natio-
naal Park of in de omgeving Maas-
straat, waarna lopend via het voet-
pad de tennisbaan kan worden be-
reikt. Het tennispark blijft lopend 
en met de fi ets (via het voetpad van-
af het Gijzenveltplantsoen) bereik-
baar. Het zwembad blijft, zoals nu al 
het geval is, tijdelijk alleen bereik-
baar via de paralelweg van de Hee-
renduinweg.



Infopagina

31 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

‘Wij gaan weer naar 
school’-campagne gestart
Komende week beginnen de 
scholen weer in onze regio. Met 
de start van het nieuwe school-
jaar wordt het vanzelf drukker in 
het verkeer.

Om weggebruikers aan te sporen ex-
tra alert te zijn op de aanwezigheid 
van kinderen in het verkeer, start de 
gemeente Velsen de ‘wij gaan weer 
naar school’ campagne. Vanaf 1 sep-
tember staan er langs de  belangrijk-
ste schoolroutes borden met aan-
sprekende tekeningen van Dick Bru-
na.

Wees alert
Aan het begin van het schooljaar 

zijn kinderen nog vol van hun vakan-
tie, tegelijkertijd hebben ze span-
ning vanwege het nieuwe school-
jaar. Sommige kinderen moeten ook 
een nieuwe route naar school nemen 
of voor het eerst zelfstandig naar 
school. Zij missen nog verkeerser-
varing en vaardigheden en  kunnen 
zich dus onvoorspelbaar gedragen. 
Bovendien zijn ze kleiner dan vol-
wassenen. Zij hebben daardoor min-
der overzicht dan u en zijn ook min-
der goed zichtbaar. Wees daarom 
alert. Want hoe beter iedereen reke-
ning houdt met elkaar, hoe beter het 
is voor de verkeersveiligheid. (foto: 
Tjinco bv - Illustraties Dick Bruna © 
copyright Mercis bv, 1953-2017)

Buurtbus 481
komt naar u toe!
Vanaf maandag 4 september 
gaat de buurtbus 481 Bloe-
mendaal/Santpoort iets an-
ders rijden. Deze rijdt niet 
meer over het Burgemeester 
Weertsplantsoen, maar over de 
J.T.Cremerlaan.

Er zijn haltes gemaakt op de hoek 
met de Hagelingerweg, op de hoek 
met de Patriciuslaan en daarna op 
de hoek met de Biallosterskilaan. 
Dan rijdt de bus verder naar de 
halte op de hoek  Roos en Beeklaan 
met de Kruidbergerweg. De nieu-
we  halte R-netlijn 385 (voorma-
lig bus 75) op de Hagelingerweg  

tegenover de Dekamarkt zal op de 
route naar het Delftplein de halte 
op de hoek van het Burg. Weerts-
plantsoen vervangen. Connexxi-
on hoopt zo de ouderen, die woon-
achtig zijn in het seniorencomplex 
Roos & Beek van dienst te kunnen 
zijn. Er zijn geen parkeerplekken 
opgeoff erd, die zijn alleen iets klei-
ner gemaakt.

Vrijwillige chauff eurs rijden de 
Buurtbus. Connexxion zorgt voor 
het materieel en de provincie 
Noord-Holland subsidieert. Kijk 
voor meer info op www.buurtbus-
bloemendaalsantpoort.nl.

Gratis aanhangwagen
Vanaf 1 september 2017 kunnen 
inwoners van Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen gratis een aan-
hangwagen gebruiken om grof af-
val naar het afvalbrengstation in 
Velsen of Beverwijk te brengen.

Gratis aanhangwagen gebruiken 
U kunt drie uur lang gratis gebruik 
maken van een aanhangwagen van 
Boedelbak om grof afval naar het af-
valbrengstation te brengen. De ser-
vice is uitsluitend voor particulie-
ren. Op verschillende plaatsen in de 
drie gemeenten ziet u vanaf 5 sep-
tember afb eeldingen met tijdelijk 
krijt. Vooral op plekken waar nu met 
regelmaat grof afval wordt neerge-
zet. Denk bijvoorbeeld aan meubi-
lair, kapotte huishoudelijke appara-
ten, grof tuinafval en bouwafval. De 
gemeenten willen met deze service 
haar inwoners extra stimuleren om 
hun grof huishoudelijk afval naar het 
afvalbrengstation van HVC te bren-
gen.

Reserveren aanhangwagen 
U kunt de aanhangwagen reserve-
ren via www.boedelbak.nl of bij een 
ophaallocatie van Boedelbak binnen 
Beverwijk, Heemskerk of Velsen. U 
betaalt wel eerst huur en de borg van 
75 euro. De borg krijgt u direct terug 
als u de aanhangwagen terugbrengt. 
Het huurbedrag wordt binnen ze-
ven werkdagen weer teruggestort als 

u voldoet aan twee voorwaarden: u 
heeft de Boedelbak niet langer dan 
3 uur geleend en u heeft een onder-
tekend huurformulier met stempel 
van het HVC afvalbrengstation. Het 
gestempelde huurformulier mailt u 
naar info@boedelbak.nl of stuurt u 
naar Boedelbak, antwoordnummer 
10503, 2130 VC Hoofddorp.

Ophaallocaties Boedelbak 
De aanhangwagen kan op de volgen-
de locaties opgehaald worden: BP 
Parallelweg 1 Beverwijk, Tinq Jan 
Ligthartstraat Heemskerk, BP de 
Baandert 3 Heemskerk, BP IJmui-
derstraatweg 120 IJmuiden en Total 
De Kamp Velserbroek.

Nieuwe dienstregeling 
bussen Connexxion
Vanaf zondag 3 september gaat 
de nieuwe dienstregeling van 
Connexxion in. Het huidige lijnen-
net blijft in stand, maar er gaan 
meer bussen rijden volgens een 
nieuwe, verbeterde dienstrege-
ling.

Lijn 75 en 82
Vanaf zondag 3 september a.s. gaan 
de buslijnen 75 en 82 door het leven 
als R-netlijn 385 en 382. De R-net-
lijnen hebben rode bussen. Lijn 385 
rijdt doordeweeks overdag minstens 
6 keer per uur en in de spits wel 8 tot 
10 keer per uur. Het is een hoogwaar-
dige verbinding tussen IJmuiden en 
Haarlem station. Deze bus maakt ge-
bruik van de nieuwe HOV-busbaan. 
Lijn 382 zorgt voor een rechtstreek-
se verbinding tussen IJmuiden en 
Amsterdam Sloterdijk. Deze gaat in 
de spits ook extra vaak rijden. Hier-
voor worden nieuwe bussen ingezet 

met comfortabele stoelen en extra 
veel beenruimte.

Lijn 3 en 74
Ook op de buslijnen 3 en 74 is er een 
verandering. Lijn 3 heeft voortaan 
niet meer het begin- en eindpunt bij 
de rotonde Stadspark,  maar op de 
Dennekoplaan zoals de meeste bus-
sen. Lijn 3 stopt op de route Plane-
tenweg-Lange Nieuwstraat bij alle 
haltes, ook op de haltes die niet door 
de R-netlijnen 385 en 382 worden 
bediend. Lijn 74 van IJmuiden naar 
Beverwijk en Heemskerk gaat in de 
spits vier keer per uur rijden en heeft 
zo een betere aansluiting op de trein-
verbinding in Beverwijk. 

Naast al deze veranderingen,  gaat 
Connexxion langzamerhand over op 
elektrische bussen. Meer informatie 
is te vinden op www.connexxion.nl/
mismniethij.

Grof afval?
Gebruik een gratis aanhanger!

Voor alle inwoners van gemeente Beverwijk, Heemskerk & Velsen 

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Lees de voorwaarden op www.hvcgroep.nl/aanhanger
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Open Monumentendag
Velsen viert de Open Monumen-
tendag op zaterdag 9 september 
2017. Deze dag staat in het teken 
van het landelijke thema ‘Boeren, 
Burgers en Buitenlui’. Diverse mo-
numenten in Velsen zijn open en 
gratis toegankelijk. Komt dat zien!

Thema
Het thema is ontleend aan de eeu-
wenoude uitroep waarmee de stads- 
of dorpsomroeper de aandacht van 
de bewoners van stad en land trok. 
Ook rondtrekkende mensen zonder 
vaste woonplaats kwamen op de lok-
roep af. Het thema legt de nadruk op 
de mensen en hun economische, cul-
turele relaties en is verbonden met 
talloze gebouwen en monumenten 
binnen de gemeente. De verweven-
heid in Velsen is terug te vinden in 
(voormalige) boerderijen, korenmolen de Zandhaas, (vroegere) melkfa-
brieken, veel buitenplaatsen en het voormalige en huidige gemeentehuis. 

Welke monumenten zijn open/ wat valt er te doen? 

Gemeentehuis Velsen: Geopend van 11.00-16.30 uur. Om 11.00, 13.30 en 
15.30 uur is er een rondleiding door het oorspronkelijk gebouw van het ge-
meentehuis, dat is ontworpen door de befaamde architect  Dudok. Hier-
voor dient u zich wel eerst aan te melden via www.velsen.nl/opengemeen-
tehuis. 

Dorp Oud-Velsen: Rondleiding door het dorp om 12.00 en 15.00 uur, 
start bij de Engelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend 
van 10.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid: Geopend van 
12.00-17.00 uur. Expositie ‘Slechte tijden, goede tijden’: de veranderingen 
in Oud Velsen vanaf de jaren ’60 tot nu.

Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-
Zuid: Geopend van 12.00-17.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid: Geopend van 11.00-16.00 
uur. Tentoonstelling ‘Dubbelportret’.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83, Santpoort-Noord: Geopend van 
10.00-17.00 uur. Bezoek de molen en de molenwinkel.

Landgoed Duin & Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, Sant-
poort-Noord: Rondleiding door het hoofdhuis elk uur tussen 11.00-16.00 
uur, start in de lobby.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend 
van 10.00-17.00 uur.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, IJmuiden: Geopend van 10.00-
14.00 uur. Tentoonstelling ‘Archeologische vondsten uit Oud-Velsen’ 
t/m 14 oktober te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek.

Meer informatie
In de brochure ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ staan de activiteiten en de 
openstellingen vermeld. Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero 
in Santpoort-Noord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de 
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Ook vindt u meer  informatie 
op www.openmonumentendag.nl.

Dag van de democratie
Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. De dag waar-
op we stilstaan hoe belangrijk het is om in vrijheid je stem te laten horen. 
Mooie gelegenheid om politiek Velsen dichter bij de inwoners te bren-
gen. Kom langs voor een rondleiding of een praatje met de gemeente!

Rondleiding
Onder de noemer ‘Open politiek in Velsen’  kunnen bezoekers een rondleiding 
krijgen in het oorspronkelijke gemeentehuis,  dat ontworpen is door architect 
Dudok. Het is tenslotte ook Monumentendag, de dag waarop onze monumen-
ten de aandacht krijgen die ze verdienen.  

Kom gewoon langs!
Verder is het mogelijk om met de gemeenteraad in de raadszaal in debat te 
gaan of in de burgerzaal met raadsleden te ‘speeddaten’. Wilt u alleen even een 
kijkje nemen of een praatje maken met collegeleden, raadsleden en ambtena-
ren van Velsen? Dat kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom in het ge-
meentehuis, ingang Plein 1945. 

Programma 
11.00 – 11.30 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
11.30 – 12.30 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat 
  over drie stellingen onder leiding van raadsleden
12.30 – 13.00 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
13.30 – 14.00 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
14.00 – 15.00 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat 
  over drie stellingen onder leiding van raadsleden
15.00 – 15.30 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden 
15.30 – 16.00 uur Rondleiding het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
16.00 – 16.30 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelden
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldfor-
mulier in te vullen op de website: www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de 
rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.

Informatieavond plan-
nen Brederoodseweg 41
Op woensdagavond  6 septem-
ber is er een informatieavond 
over de ontwikkellocatie Bre-
deroodseweg 41 in Santpoort-
Zuid. Deze wordt gehouden  in 
het dorpshuis Het Terras aan de 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. 

Belangstellenden kunnen van 18.30 
tot 20.30 uur de ruimtelijke plan-
nen inzien en natuurlijk ook vra-
gen stellen. Ontwikkelaar Wibaut 
zal hierbij ook aanwezig zijn. Op 25 

juli 2017 hebben burgemeester en 
wethouders besloten om voor de lo-
catie Brederoodseweg 41 een ont-
werpbestemmingsplan, een ont-
werpbesluit omgevingsvergunning 
en een ontwerpbeeldkwaliteitsplan  
ter inzage te leggen. Hiermee wordt 
de bouw van drie woningen moge-
lijk gemaakt. Deze stukken zijn op 
31 augustus 2017 ter inzage gelegd. 
Gedurende de 6 weken dat de stuk-
ken ter inzage liggen heeft u de mo-
gelijkheid om hierop een zienswijze 
in te dienen.
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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

IJmuiden
Meeuwenlaan 47, vernieuwen en iso-
leren pannendak, plaatsen dakopbouw 
(23/08/2017) 18977-2017;  
Grevelingenstraat 13, plaatsen gla-
zen overkapping (28/08/2017) 13533-
2017;  
Oosterduinweg 35, plaatsen dakop-
bouw (28/08/201718348-2017. 

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 101, plaatsen vre-
despaal (25/08/2017) 18321-201.

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 12, vergroten woning 
(25/08/2017) 17628-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 162, plaat-
sen dakopbouw (23/08/2017) 17143-
2017.

Driehuis
Wolff  en Dekenlaan 1, plaatsen 4 
noodlokalen (tijdelijk) (22/08/2017) 
25814-2017.

Velserbroek
Tarweland 15, vergroten garage 
(25/08/2017) 19114-2017;   

Fregat 75 en 76, oprichten geschakel-
de berging (28/08/2017) 19104-2017.

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

Velsen-Noord
Circusvoorstellingen: 11 oktober van 
15.00 tot 17.00 uur, 13 oktober van 
17.00 tot 19.00 uur, 14 oktober van 
15.00 tot 17.00 uur, 15 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur, Locatie:  veld 
van de Grote Hout of Koningsstraat 
(22/08/2017) 19930-2017.

Santpoort-Noord
Porto Santo: kramen met hapjes en 
dranken, 23 september 2017 van 
10.00 tot 20.00 uur, diverse locaties 
winkelgebied (25/08/2017) 19408-
2017.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 19 augus-
tus 2017 tot en met 25 augustus 
2017 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Zandkuil 8, legaliseren schuur 
(20/08/2017) 22387-2017; 
Koningin Wilhelminakade 157, plaat-
sen aanbouw, vergroten 1e verdieping 
(21/08/2017) 22450-2017; 

Zeeweg 165B, kappen boom 
(21/08/2017) 22456-2017;  
Stephensonstraat 72, wijzigen be-
stemming detailhandel naar wonen 
(23/08/2017) 22698-2017.  

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 13, kappen boom 
(22/08/2017) 22628-2017;
Rijksweg 136, herstellen bloemperk 
(25/08/2017) 2840-2017 ( Rijksmo-
nument);
Rijksweg 136, plaatsen 7 entreehek-
werken (25/08/2017) 22852-2017 ( 
Rijksmonument).

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 56, plaatsen dakop-
bouw (21/08/2017) 22395-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg 57, plaatsen 
aanbouw (21/08/2017) 22470-2017.   

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, restaureren gevel 
(21/08/2017) 22471-2017.

Velserbroek
Hofgeesterweg 43, vervangen en ver-
groten 2 dakkapellen (22/08/2017) 
22537-2017.  

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

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 1, wij-
zigen constructieve situatie 
(24/07/201720716-2017;
Willem de Zwijgerlaan 57A, plaatsen 
jongerenontmoetingsgebouw (JOP) 
(25/08/2017) 13869-2017.

Aanvragen
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Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad van Velsen in zijn verga-
dering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan 
“Santpoort-Noord” (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1500SANTPOORTNO1-R001) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 
“Santpoort-Noord” heeft hieraan voorafgaand 
vanaf vrijdag 3 maart 2017, gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn 13 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging 
van (delen van) verschillende oudere bestem-
mingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planolo-
gische regeling te geven voor dit plangebied. Ook 
worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied omvat de woonkern Santpoort-
Noord en wordt begrensd door de Santpoort-
se Dreef aan de noord- en westkant, de N208 aan 
de oostkant en de Velserhooftlaan en Middendui-
nerweg aan de zuidzijde. Het gebied rond buurt-
centrum Het Terras is onlangs al opgenomen in 
het bestemmingsplan De Leck en De Bergen en 
is daarom in dit bestemmingsplan niet meegeno-
men.

Aanpassingen
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is 
het bestemmingsplan op diverse punten aange-
past.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan/wijzigingsplan “Santpoort-Noord” met in-
gang van 1 september 2017 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek, 
Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan 

digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de ge-
meenteraad kenbaar hebben gemaakt en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswij-
ze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen 
beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen 
zes weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de 
door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen 
kan door belanghebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de hier bovenge-
noemde termijn. Hiervoor is een griffi  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te 
worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking daags na afl oop van de ge-
noemde beroepstermijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit niet. Belang-
hebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de termijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Terinzagelegging besluiten Brederoodseweg 41
Terinzagelegging ontwerpbe-
stemmingsplan Brederoodseweg 
41 en ontwerpomgevingsvergun-
ning voor de bouw van 2 wonin-
gen op de locatie Brederoodse-
weg 41.

De gemeenteraad van de gemeente 
Velsen heeft op 24 november 2016 
besloten in te stemmen met de toe-
passing van de coördinatieregeling 
ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) voor de 
te voeren planologisch juridische 
procedures voor de realisatie van 
drie woningen aan de Brederoodse-
weg 41 te Santpoort-Zuid.

De gemeente is voornemens mee te 
werken aan het verzoek tot het rea-
liseren van drie woningen. De aan-
vraag omgevingsvergunning bevat 
twee woningen. In het bestemmings-
plan is de mogelijkheid opgenomen 
tot het realiseren van drie woningen. 

Ontwerpbesluiten 
Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht 
maken burgemeester en wethouders 
van Velsen bekend dat met ingang 
van 1 september 2017 gedurende zes 
weken de volgende ontwerpbeslui-
ten inclusief bijbehorende stukken 
voor een ieder ter inzage liggen:

1. Ontwerpbestemmingsplan ‘Bre-
deroodseweg 41’. Het bestem-
mingsplan (NL.IMRO.0453. BP-
0602BREDEROODSE1- O001) 
biedt het planologisch kader voor 
de bouw van drie woningen met 
bijbehorende bouwwerken. Het 
plangebied is gelegen in Sant-
poort-Zuid in de gemeente Velsen.

2. Ontwerp omgevingsvergunning. 
Voor het bouwen van twee wonin-
gen is op 30 juli 2017 een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning in-
gediend. Deze aanvraag is passend 
binnen het ontwerpbestemmings-
plan ‘Brederoodseweg 41’. 

3. Ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Voor 
de locatie is een beeldkwaliteits-
plan opgesteld waarin is vastge-

legd aan welke ruimtelijke kwali-
teitseisen een ontwikkeling op de 
locatie Brederoodseweg 41 moet 
voldoen. Het betreff en eisen ten 
aanzien van zowel de bebouwing 
als de inrichting van de onbebouw-
de ruimte. Het beeldkwaliteitsplan 
is een aanvulling op de voorwaar-
den die worden vastgelegd in het 
bestemmingsplan.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bre-
deroodseweg 41’ met alle bijlagen, 
de ontwerp omgevingsvergunning 
met bijlagen en het ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan liggen van 1 septem-
ber 2017 tot en met 12 oktober 2017 
tijdens openingstijden ter visie op 
het gemeentehuis aan het Dudok-
plein 1 in IJmuiden en in de centra-
le bibliotheek aan het Dudokplein 16 
in IJmuiden. Tegen betaling van le-
ges kan een afschrift verstrekt wor-
den van de ter visie gelegde stuk-
ken. Het ontwerpbestemmings-
plan kan daarnaast ook worden in-
gezien via de website http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze web-

site kan het tabblad ‘Bestemmings-
plannen’ worden gekozen, waarna 
het ontwerpbestemmingsplan kan 
worden opgeroepen via het invullen 
van de locatie, de naam van het be-
stemmingsplan of het planid-num-
mer NL.IMRO.0453.BP0602BRE-
DEROODSE1-O001.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van ter visie 
ligging kan een ieder (bij voorkeur) 
schriftelijk of mondeling een ziens-
wijze geven op het ontwerpbestem-
mingsplan en op het ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning. Dit doet 
u door een brief te richten aan: Het 
college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Of via ro@vel-
sen.nl. Onder vermelding van ‘ziens-
wijze coördinatieprocedure Bre-
deroodseweg 41’. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.  Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer M. Pijpers, tele-
foonnummer 0255 567200.
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Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 22 augus-
tus 2017 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘Orionweg te IJmuiden’.

De navolgende kadastrale percelen 

maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie L, num-
mers 5428, 5429, 6867 en sectie Q, 
nummer 2131.

De overeenkomst heeft betrekking 
op de realisatie van drie woontorens, 
de bijbehorende parkeervoorzienin-

gen en de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt vanaf 
4 september 2017 tot en met 13 okto-
ber 2017 ter inzage op het gemeente-
huis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het 
gemeentehuis is geopend van maan-

dag tot en met vrijdag van 08.00 
uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 
08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of 
beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.

Kapmelding
Straat    Plaats   Soort   Reden   
Rembrandtlaan thv huisnr.  36    IJmuiden  Kastanje   Vitaliteit slecht

Workshop herkennen laaggeletterdheid
Mensen die (online) formulieren 
niet invullen, niet op afspraken 
verschijnen, afspraken niet na-
komen, moeite hebben met het 
lezen van vacatures of met het 
schrijven van een sollicitatie-
brief.

Ze zitten vaak in een neerwaartse 
spiraal, zijn gefrustreerd en/of on-

zeker, hebben gezondheidsklach-
ten, forse betalingsachterstan-
den of opvoedproblemen. Heb je er 
wel eens aan gedacht dat mensen 
in jouw werkomgeving laaggelet-
terd kunnen zijn? 2,5 miljoen Ne-
derlanders hebben namelijk pro-
blemen met lezen, schrijven en/of 
rekenen en kunnen zich niet zelf-
standig redden in onze samenle-

ving. Wil je meer te weten komen 
over deze grote groep mensen? In 
deze workshop krijg je informatie 
over wat laaggeletterdheid inhoudt 
en hoe mensen (van Nederlandse of 
andere afk omst) daarmee leven. We 
zoomen in op hoe jij als werknemer 
binnen jouw organisatie deze pro-
blemen kunt herkennen en wat je 
daar vervolgens mee kunt. Ook on-

derwerpen als respectvol bespreek-
baar maken, communiceren met 
laaggeletterden en doorverwijs-
mogelijkheden komen aan de or-
de. De workshop wordt gehouden 
in het gemeentehuis, Dudokplein 
in IJmuiden op 8 september 2017. 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Graag 
voor 4 september aanmelden bij 
ddrenth@velsen.nl.
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Santpoort-Zuid - Zondag 3 
september om 11.30 uur is, 
na een korte zomerstop, weer 
het eerste koffieconcert in de 
Ruïne van Brederode aan 
Velserenderlaan 2. Deze keer 
met poëzie door Denise Dic-
tus, ingebed in flamencomu-
ziek door Rudi Thomassen op 
de gitaar. Beiden zijn afkom-
stig uit het Belgische Leuven.
Denise draagt gedichten 
voor van Federico Garcia Lor-
ca, een van de belangrijkste 
Spaanse dichters uit de vori-
ge eeuw. De teksten zijn poë-
tisch vertaald door Rudi.

Na de pauze vertelt Denise 
een verhaal van de zeer veel-
zijdige Vlaamse zanger, mu-
zikant, acteur, dichter/schrij-
ver en beeldend kunstenaar 
Wannes van de Velde. Ook 
hierbij zal de gitaar van Rudi 
het verhaal met flamencomu-
ziek van extra kleur voorzien.
Reserveren kan via www.
hoenu.nl, regio Haarlem.
Entree, inclusief een kop kof-
fie, 5 euro. Kinderen 3 euro, 
inclusief een glas limonade. 
Na afloop gaat de hoed rond 
voor de artiesten. Zie www.
ruinevanbrederode.nl.

Vragen over verkoop 
Witte Theater

IJmuiden - Waar moeten de 
huurders van het Witte Theater 
naar toe? En is er compensatie 
voor Seaport en het Decor-ate-
lier voor de verhuiskosten? Vel-
sen Lokaal-raadslid Marianne 
Vos vraagt aan het college in-
zicht in de voorgenomen ver-
koop van het Witte Theater-ge-
bouw. Onlangs meldde het col-
lege dat het pand via een extern 
bureau verkocht zal worden. De 
huidige huurders zijn per brief 
door de gemeente op de hoog-
te gebracht. Enkele huurders 
zijn direct in gesprek gegaan 
met de gemeente, omdat in de 
brief wordt gemeld dat het pand 
leeg zal worden aangeboden. 

Vos wil dan ook weten of B&W 
heeft onderzocht welke gevol-
gen een lege oplevering heeft 
voor de huidige huurders en de 
gemeente. Vos: ,,Het Decorate-
lier van de Velser Gemeenschap 
en de studio van Seaport zul-
len geconfronteerd worden met 
hoge kosten. Voor de verhuizing 
naar een ander pand en voor de 
inrichting. De vraag is wie dat 
gaat betalen, want wie breekt 
betaalt. Nog even daar gelaten 
of een nieuw onderkomen ge-
vonden kan worden.”
Ook vraagt Vos naar de ver-
koopprocedure en naar de uit-
breidingsmogelijkheden voor 
een kopende partij. 

Lotgenoten-
groep rouw

in De Brulboei
IJmuiden - Bent u iemand 
die graag wil praten over 
het verlies van uw partner 
met mensen die weten waar 
het over gaat? Dan is de lot-
genotengroep Rouw mis-
schien iets voor u. 
Een klein groepje komt eens 
in de 5 tot 6 weken bij el-
kaar om te praten en elkaar 
te steunen. 
Bent u geïnteresseerd? 
Kom dan op dinsdag 5 sep-
tember van 10.00 tot 11.00 
uur naar de Brulboei. Wilt 
u meer informatie of bent 
u wel geïnteresseerd maar 
de vijfde verhinderd? Neem 
dan contact op met Margit 
Kooter (ouderenadviseur bij 
Socius) 088-8876950 of Eli-
sabeth Hoekstra (Sociaal 
Wijkteam) 06-83231221 of 
ehoekstra@swtvelsen.nl. Of 
kom op één van de volgen-
de data: 10 oktober, 14 no-
vember, 12 december. Deel-
name is gratis en vrijblij-
vend.

Fly-in bij modelvliegclub
Velsen-Zuid - Op zondag 10 
september organiseert de Mo-
delvliegclub Spaarnwoude 
weer een fly-in. Op deze dag 
komen er veel leden vliegen 
met onder andere vliegtuigen 

en helikopters in alle soorten 
en maten. Ook zullen er deze 
dag veel drone-racers aanwe-
zig zijn; de nieuwste sport in de 
modelvliegerij. Zie www.fms-
spaarnwoude.nl.
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De gemeente heeft op 22 augus-
tus 2017 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
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De navolgende kadastrale percelen 

maken deel uit van het plangebied: 
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op de realisatie van drie woontorens, 
de bijbehorende parkeervoorzienin-

gen en de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt vanaf 
4 september 2017 tot en met 13 okto-
ber 2017 ter inzage op het gemeente-
huis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het 
gemeentehuis is geopend van maan-

dag tot en met vrijdag van 08.00 
uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 
08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of 
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komsten is niet mogelijk.
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Workshop herkennen laaggeletterdheid
Mensen die (online) formulieren 
niet invullen, niet op afspraken 
verschijnen, afspraken niet na-
komen, moeite hebben met het 
lezen van vacatures of met het 
schrijven van een sollicitatie-
brief.

Ze zitten vaak in een neerwaartse 
spiraal, zijn gefrustreerd en/of on-

zeker, hebben gezondheidsklach-
ten, forse betalingsachterstan-
den of opvoedproblemen. Heb je er 
wel eens aan gedacht dat mensen 
in jouw werkomgeving laaggelet-
terd kunnen zijn? 2,5 miljoen Ne-
derlanders hebben namelijk pro-
blemen met lezen, schrijven en/of 
rekenen en kunnen zich niet zelf-
standig redden in onze samenle-

ving. Wil je meer te weten komen 
over deze grote groep mensen? In 
deze workshop krijg je informatie 
over wat laaggeletterdheid inhoudt 
en hoe mensen (van Nederlandse of 
andere afk omst) daarmee leven. We 
zoomen in op hoe jij als werknemer 
binnen jouw organisatie deze pro-
blemen kunt herkennen en wat je 
daar vervolgens mee kunt. Ook on-

derwerpen als respectvol bespreek-
baar maken, communiceren met 
laaggeletterden en doorverwijs-
mogelijkheden komen aan de or-
de. De workshop wordt gehouden 
in het gemeentehuis, Dudokplein 
in IJmuiden op 8 september 2017. 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Graag 
voor 4 september aanmelden bij 
ddrenth@velsen.nl.
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Santpoort-Zuid - Zondag 3 
september om 11.30 uur is, 
na een korte zomerstop, weer 
het eerste koffieconcert in de 
Ruïne van Brederode aan 
Velserenderlaan 2. Deze keer 
met poëzie door Denise Dic-
tus, ingebed in flamencomu-
ziek door Rudi Thomassen op 
de gitaar. Beiden zijn afkom-
stig uit het Belgische Leuven.
Denise draagt gedichten 
voor van Federico Garcia Lor-
ca, een van de belangrijkste 
Spaanse dichters uit de vori-
ge eeuw. De teksten zijn poë-
tisch vertaald door Rudi.

Na de pauze vertelt Denise 
een verhaal van de zeer veel-
zijdige Vlaamse zanger, mu-
zikant, acteur, dichter/schrij-
ver en beeldend kunstenaar 
Wannes van de Velde. Ook 
hierbij zal de gitaar van Rudi 
het verhaal met flamencomu-
ziek van extra kleur voorzien.
Reserveren kan via www.
hoenu.nl, regio Haarlem.
Entree, inclusief een kop kof-
fie, 5 euro. Kinderen 3 euro, 
inclusief een glas limonade. 
Na afloop gaat de hoed rond 
voor de artiesten. Zie www.
ruinevanbrederode.nl.

Vragen over verkoop 
Witte Theater

IJmuiden - Waar moeten de 
huurders van het Witte Theater 
naar toe? En is er compensatie 
voor Seaport en het Decor-ate-
lier voor de verhuiskosten? Vel-
sen Lokaal-raadslid Marianne 
Vos vraagt aan het college in-
zicht in de voorgenomen ver-
koop van het Witte Theater-ge-
bouw. Onlangs meldde het col-
lege dat het pand via een extern 
bureau verkocht zal worden. De 
huidige huurders zijn per brief 
door de gemeente op de hoog-
te gebracht. Enkele huurders 
zijn direct in gesprek gegaan 
met de gemeente, omdat in de 
brief wordt gemeld dat het pand 
leeg zal worden aangeboden. 

Vos wil dan ook weten of B&W 
heeft onderzocht welke gevol-
gen een lege oplevering heeft 
voor de huidige huurders en de 
gemeente. Vos: ,,Het Decorate-
lier van de Velser Gemeenschap 
en de studio van Seaport zul-
len geconfronteerd worden met 
hoge kosten. Voor de verhuizing 
naar een ander pand en voor de 
inrichting. De vraag is wie dat 
gaat betalen, want wie breekt 
betaalt. Nog even daar gelaten 
of een nieuw onderkomen ge-
vonden kan worden.”
Ook vraagt Vos naar de ver-
koopprocedure en naar de uit-
breidingsmogelijkheden voor 
een kopende partij. 

Lotgenoten-
groep rouw

in De Brulboei
IJmuiden - Bent u iemand 
die graag wil praten over 
het verlies van uw partner 
met mensen die weten waar 
het over gaat? Dan is de lot-
genotengroep Rouw mis-
schien iets voor u. 
Een klein groepje komt eens 
in de 5 tot 6 weken bij el-
kaar om te praten en elkaar 
te steunen. 
Bent u geïnteresseerd? 
Kom dan op dinsdag 5 sep-
tember van 10.00 tot 11.00 
uur naar de Brulboei. Wilt 
u meer informatie of bent 
u wel geïnteresseerd maar 
de vijfde verhinderd? Neem 
dan contact op met Margit 
Kooter (ouderenadviseur bij 
Socius) 088-8876950 of Eli-
sabeth Hoekstra (Sociaal 
Wijkteam) 06-83231221 of 
ehoekstra@swtvelsen.nl. Of 
kom op één van de volgen-
de data: 10 oktober, 14 no-
vember, 12 december. Deel-
name is gratis en vrijblij-
vend.

Fly-in bij modelvliegclub
Velsen-Zuid - Op zondag 10 
september organiseert de Mo-
delvliegclub Spaarnwoude 
weer een fly-in. Op deze dag 
komen er veel leden vliegen 
met onder andere vliegtuigen 

en helikopters in alle soorten 
en maten. Ook zullen er deze 
dag veel drone-racers aanwe-
zig zijn; de nieuwste sport in de 
modelvliegerij. Zie www.fms-
spaarnwoude.nl.
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