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Lange Nieuwstraat 
anderhalf jaar dicht

BAM Infra Wegen start 
maandag met de groot-
schalige reconstructie van 
de Lange Nieuwstraat. Het 
project wordt in zes fasen 
uitgevoerd en duurt tot fe-
bruari 2017. Na de Lange 
Nieuwstraat wordt ook het 
velserduinplein opnieuw 
ingericht.

De gehele Lange Nieuw-
straat krijgt nieuwe bestra-
ting. Gelijktijdig wordt de ri-
olering vervangen en wor-
den er maatregelen getrof-
fen om wateroverlast tijdens 
hevige regenbuien te be-
perken. Hiervoor wordt over 
de hele lengte een apart in-
filtratieriool aangelegd.
Na de herinrichting heeft 
de Lange Nieuwstraat één 
nieuw wegprofiel met vrij-
liggende fietspaden aan 

beide zijden van de weg. 
De veiligheid voor fietsers 
verbetert hierdoor aanzien-
lijk én de snelheid van het 
wegverkeer neemt af door 
het versmallen van de rij-
baan. Ook wordt het win-
kelgebied vernieuwd en ko-
men er nieuwe haltes voor 
de lijnbussen.
De werkzaamheden starten 
maandag aan de westkant 
van de Lange Nieuwstraat. 
In fase 1 gaat de straat tus-
sen de rotonde Planeten-
weg en de kruising met de 
Scheldestraat open. Deze 
werkzaamheden duren tot 
begin december. Daarna 
start direct fase 2 tussen de 
Scheldestraat en het Markt-
plein. Hier wordt gewerkt 
tussen december 2015 en 
maart 2016. 
Vanaf Plein 1945 richting 

Zeewijk wordt het autover-
keer omgeleid via de Lan-
ge Nieuwstraat, de Merwe-
destraat en de Heerenduin-
weg. Verkeer vanuit Zee-
wijk wordt omgeleid via het 
Gijzenveltplantsoen en de 
Heerenduinweg. Ook de 
buslijnen 3, 75 en 82 wor-
den omgeleid. Zie www.
connexxion.nl en www.vel-
sen.nl.
Fietsers en bromfietsers 
worden via de omliggen-
de wegen omgeleid. Op het 
deel waar gewerkt wordt, 
kunnen voetgangers langs 
het werk lopen om wonin-
gen en winkels te bereiken.
Met de werkzaamheden 
is een bedrag van 12 mil-
joen euro gemoeid, maar 
voor dat geld krijgt de Lan-
ge Nieuwstraat tevens een 
flinke kwaliteitsimpuls.  

velsen - ,,Ik neem veel van 
velsen mee in mijn hart.’’ 
Dat waren de laatste woor-
den van Franc Weerwind 
als burgemeester van vel-
sen. Woensdag werd hij ge-
installeerd als burgemees-
ter van Almere.

Dinsdag was het officiële af-

scheid tijdens een buitenge-
wone raadsvergadering. Com-
missaris van de Koning, Johan 
Remkes, raadslid Henk Wijk-
huisen, burgemeester Bal-
tus van Heemskerk, Ton van 
der Scheer van OV IJmond 
en wethouder Baerveldt spra-
ken lovende en ware woor-
den. Franc Weerwind sprak 

zijn waardering uit voor alle 
mensen waarmee hij samen-
werkte. Ook bedankte hij zijn 
vrouw voor alle steun. Na de 
raadsvergadering was het af-
scheid in de Felison Cruise 
Terminal.
Elders in deze editie: ‘Doen 
en kennis delen, dat is vel-
sen.’ (foto: reinder Weidijk)

DEZE WEEK IN DE KRANT
Ralph Moorman: mannen en buikvet

Wij wensen alle 
deelnemers aan de 
Rabobank Fietsdag 
veel plezier!

Kijk op www.rabobank.nl/ijmond 

Een aandeel in elkaar.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Driehuizerkerkweg 48 • 1985 EM Driehuis
Tel. (023) 5100 200 • info@zelfdriehuist.nl 

www.zelfdriehuis.nl 

September, 
maand van de 
ontspanning

De Vitaliteitswinkel

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

ALL YOU CAN EAT
Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur  €22,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur  €24,50

Kinderen 
van 4 t/m 11 jaar  €11,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant

 zondag 13 september
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen de Kennemers
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Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Als je langs de Trawlerka-
de loopt, wordt de aandacht 
vooral getrokken naar de 
schepen aan de kant en de 
typisch IJmuidense bedrijvig-
heid daaromheen. Maar het 
loont de moeite om ook de ge-
bouwen aan de zuidzij – zoals 
de “overkant” van de vissers-
haven door Oud-IJmuidenaren 
werd en wordt genoemd – wat 
aandacht te schenken. Zo tus-
sen 1900 en 1930 zijn er, grof-
weg van west naar oost, aller-
lei bedrijfsgebouwen, pakhui-
zen, scheepswerkplaatsen en 
kantoren gebouwd. Op oude 
ansichten van de Trawlerkade 
en in het monumentenrapport 
IJmuiden Havens en Sluizen 
zien we dat er de meest prach-
tige gebouwen zijn verrezen.
Als we er vandaag de dag 
langs lopen, blijken veel van 
die gebouwen er nog wel te 
staan maar van het moois is 
nagenoeg niets meer te vin-
den. Nagenoeg, want als je af 
en toe stilstaat en even goed 

kijkt, kun je nog juweeltjes van 
weleer vinden. Opvallend is 
natuurlijk het fraaie gebouw 
van ‘Ymuiden Stores’. Maar de 
oplettende wandelaar kan nog 
wat kleinere pareltjes aan de 
Trawlerkade tegenkomen.
De foto toont een voorbeeld: 
de ‘kantoor’-ingang op num-
mer 32b. Als je dit beeld goed 
tot je laat doordringen, zie je 
in gedachten de hoge heren 
van de N.V. Industrie en Han-
dels Maatschappij, voorzien 
van hoge hoeden en goed-
verzorgde baarden, het sta-
tige pand uit 1909 in- en uit-
lopen. In 1915 is het pand al 
gemoderniseerd en verfraaid, 
en is de voorgevel verhoogd 
om de fi rmanaam over de vol-
le breedte van het gebouw aan 
te brengen. 
De fi rma hield zich bezig met 
de handel in en vervaardi-
ging van technische artike-
len voor fabrieken, schepen, 
enz. In 1943 is de fi rma opge-
heven. Zoals veel IJmuidena-
ren zich nog kunnen herinne-
ren is het pand later in gebruik 
geweest door onder andere de 
Nederlandse Visconservenfa-
briek ‘Neco’. Hoewel de gevel 
en de ingangpartij wel een op-
knapbeurtje zouden kunnen 
gebruiken, hebben ze zelfs in 
de huidige staat een typisch 
IJmuidense uitstraling.

Nog geen regionale 
ombudsman

IJmond – Op verzoek van 
GroenLinks is onderzocht of 
een regionale Ombudsman 
meerwaarde zou hebben bij 
klachten in het sociaal domein 
binnen de IJmond. Per 1 janu-
ari 2015 zijn er veel taken bij-
gekomen in het sociaal domein 
van gemeenten. Dan gaat het 
ondermeer over de jeugd, zorg 
en wmo. In de IJmond werken 
Velsen, Heemskerk en Bever-
wijk samen in het sociaal do-
mein. Dat geldt ook voor de 
klachtenafhandeling. Uit het 
onderzoek blijkt dat bij alle 
jeugdhulp- en zorgaanbieders 

een goede klachtafhandeling 
is geregeld. Geadviseerd wordt 
klachten bij de betreffende or-
ganisatie neer te leggen, of bij 
de gemeente. Als iemand niet 
tevreden is over de afhande-
ling van de klacht kan men 
naar de nationaal ombudsman. 
Aangeraden wordt de versla-
gen van klachtencoördinato-
ren over 2015 af te wachten. 
Over de nieuwe decentralisa-
ties zal uitgebreide monitoring 
en rapportage plaatsvinden. 
Dan pas kan duidelijk worden 
of regionale ombudsfunctie 
meerwaarde heeft.

IJmond - De ongenaakba-
re Donate Groenhof en pi-
keur Jaap van Rijn pakten 
donderdag de hoofdprijs bij 
de 90e kortebaandraverij in 
Heemskerk. In de fi nale was 
de 5-jarige merrie, die vier 
van haar laatste vijf korte-
banen won, te sterk voor 
Dimanche Fortuna, de gro-
te verrassing van de dag 
met Jolanda van Strien op 
de sulky. 
Zenito Hanover en Frans 
van der Blonk werden der-
de en Viva’s Limburgia ein-
digde na een spectaculaire 
rentree, gereden door Ma-
non Pools, als vierde. 
Voor Van der Blonk was er 
nog een andere prijs, want 
zijn derde plaats was ruim 
voldoende om zijn koppo-
sitie in het klassement voor 
de Rabobank Pikeursprijs 
van de IJmond te verzilve-
ren. Hij ontving een cheque 
van 1.000 euro en een for-
se bokaal voor de beste pi-
keursprestatie in de vier 
IJmond-kortebanen van dit 
seizoen.
Frans van der Blonk sneu-
velde met zijn tweede paard 
Elma Alki in de tweede om-
loop, maar Zenito Hanover 

–winnaar in Santpoort en 
vierde in Beverwijk– drong 
door tot de laatste vier. In-
tussen zag Van der Blonk 
zijn medestrevers voor de 
Pikeursprijs stuk voor stuk 
afvallen terwijl die toch al-
lemaal met toppaarden aan 
de start waren verschenen. 
Jan-Thijs de Jong (Tamburi-
ni en Cesc Boko), Aad Pools 
(Uno des Jacquets en Or-
goglio del Nord) en Wim 
van der Mespel (Casanova 
en Erica di Quattro) werden 
uitgeschakeld zodat Frans 
van der Blonk onbedreigd 
aan kop bleef. Met maar 
liefst 39 gewonnen ritten in 
vier IJmond-draverijen en 8 
punten voor het kampioen-
schap kwam hij op een sco-
re van 47 punten. 
Na de prijsuitreiking van de 
Heemskerkse draverij door 
burgemeester Mieke Bal-
tus in chateau Marquette, 
overhandigde directievoor-
zitter Jakob Klompien van 
Rabobank IJmond de pi-
keursprijs aan een gelukki-
ge Frans van der Blonk, die 
dus een kofferbak vol prij-
zen mee terug naar Assen-
delft mocht nemen. (foto: 
Maartje Brakenhoff)

Wethouder Verkaik 
naar off-shorebeurs
Velsen – Wethouder Ver-
kaik bezoekt deze week 
een off-shorebeurs in Aber-
deen, Groot-Brittanië. In deze 
beurs komen allerlei bedrij-
ven, organisaties en overhe-
den uit Europa die te maken 
hebben met off-shore. Van-
uit het Noordzeekanaalge-
bied wordt de beurs bezocht 
door vertegenwoordigers van 
Amports/AYOP. Voor Velsen 
liggen er veel kansen, zo-
als werk dat gerelateerd is 

aan gas- en oliewinning op 
zee. Maar ook op het ge-
bied van logistieke dienstver-
lening aan off-shore liggen 
kansen voor uitbreiding. Ook 
voor innovatieve off-shore in-
dustrieën is Velsen/IJmuiden 
interessant. Daarnaast liggen 
er veel kansen in de ‘nieuwe 
offshore’, oftewel de bouw en 
onderhoud van windmolen-
parken op zee. Hiervoor ligt 
een interessant marktper-
spectief voor IJmuiden. 
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Donderdag 
10 september

Expositie Jan Willem Wou-
ters in de Centrale Biblio-
theek IJmuiden. De gehele 
maand september.
Informatieavond over pijn 
bij kanker. Inloophuis Ken-
nemerland, Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord. Van 
19.30 tot 21.00 uur. Aanmel-
den via 023-8885367 of in-
fo@inloophuiskennemer-
land.nl. 
Musicalhit Grease van 
Joop van den Ende en Albert 
Verlinde. In Stadsschouw-
burg Velsen. Zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Vrijdag
11 september 

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Duo Kaleidoscope in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

Zaterdag 
12 september

Open Monumentendagen. 
Zie www.dorpvelsen.nl. Zie 
ook www.openmonumenten-
dagen.nl
Rabobank Pierloop Velsen. 
Zie ook www.pierloop.nl.
Woningbedrijf Velsen, Lan-
ge Nieuwstraat 630 IJmuiden 
organiseert Dag van het Hu-
ren met projectpresentaties, 
films en 3D experience.
Cavia keuren op verzor-
ging en gezondheid bij Klein-
diersportvereniging IJmond, 
Heerenduinweg 6B IJmuiden. 
Inschrijven kan op de dag zelf 
tussen 09.45 en 10.30 uur. De 
show duurt tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Opening expositie foto-
graaf Niels Watermulder in 
de Ruïne van Brederode in 
Santpoort- Zuid. Vanaf 13.00 
uur. Zie ook www.watermul-
der.com.

Verhalen- en filmmiddag 
over het werk van de Vletter-
lieden in het Zee- en Haven-
museum IJmuiden. Aanvang 
13.30 uur.
Zeewegbar’s Summer-
party. 14.00 uur: Zeephel-
ling, Spijkerbroekhangen etc. 
Springkussen. 20.00 uur: live 
optreden BounZe.
Viva La Vida bij Perron Zee 
in IJmuiden. Van 17.00 tot 
22.00 uur.

Zondag
13 september

Open Monumentendagen. 
Zie www.dorpvelsen.nl. Zie 
ook www.openmonumenten-
dagen.nl
Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan 
Zee van 8.00 tot 16.00 uur. 
Meer informatie op www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Wandeling door Oud-IJmui-
den. Wandeling start om 
11.00 en om 14.30 uur. Deel-
name gratis, aanmelden ver-
plicht via info@beleefou-
dijmuiden.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Vital Stahievitch (piano) in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Opening tentoonstelling 
‘Paradijs’ van 15.00 tot 17.00 
uur, Buitenplaats Beeckes-
tijn, Rijksweg 134 Velsen-
Zuid.

Maandag
14 september

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
het ‘nieuwe’ Terras, Dinkgre-
velaan 27 Santpoort-Noord. 
Vanaf circa 19.00 uur.
Lezing over de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie door de 
heer Kees Schipper in de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
Velserbroek. Aanvang 20.00 
uur. 

Dinsdag
15 september

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Amsterdams Kleinkunst 
Festival in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
16 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Tover-
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.
Open repetitieavond bij 
zanggroep Sparkle in de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 
227 Velserbroek. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
The Junction (muziek) in 
het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 
17 september

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Velserbroek - Zaterdag 12 
september is van 10.30 tot 
16.00 uur een mini snuffel-
markt in en ten behoeve van 
Woongemeenschap De Zil-
vermeeuw aan Ans Rosen-
dahlstraat 22 in Velserbroek.  
Op deze snuffelmarkt vindt 
u nu een keer geen kleding, 
maar wel een groot assorti-
ment leuke spulletjes, waar-
onder veel legpuzzels van de 
merken Wasgij en van Haas-
teren. 

Mini 
snuffelmarkt

Special Health Santpoort
Al 5 jaar exclusief 
sporten in Santpoort
Santpoort-Noord - Special 
Health heeft 5 september het 
5-jarig jubileum gevierd. Bij 
deze sportschool, aan Cro-
cusstraat 1e, sport menigeen 
met veel plezier en enthou-
siasme zodat Special Health  
is uitgegroeid tot een gere-
nommeerd beweegcentrum 
door de goede begeleiding 
die niet vanzelfsprekend is 
en waardoor je gemotiveerd 
wordt om deel te nemen aan 
het gevarieerde programma. 
Je kunt hier individueel spor-
ten met een persoonlijk 
schema maar ook deelnemen 
aan de diverse groepslessen. 
Voor een specifieke sporttrai-
ning op maat kun je er fijn 
maar ook fanatiek terecht 
voor welke tak van sport dan 
ook. Dit alles met een per-
soonlijk trainingsschema. De 
leden vinden het prettig dat 

het beweegcentrum klein-
schalig is. Dit zorgt ervoor dat 
deelname laagdrempelig is. 
Na de training kan men ge-
zamenlijk gratis een heerlijk 
kopje koffie of thee nuttigen. 
Special Health is al 5 jaar  
goed voor lichaam en geest. 
Wil je met dit alles kennisma-
ken ga gerust langs en proef 
de sfeer of doe mee met een 
proefles naar keuze. Je wordt 
dan voldoende geïnformeerd 
naar de mogelijkheden en 
trainingen die bij je passen.
Kortom: het team van Spe-
cial Health staan alweer klaar 
voor de leden voor de vol-
gende vijf jaar. Ook u bent 
van harte welkom.
Het team van Special Health 
bestaat uit: Richard de Jon-
ge, Martijn Bussen, Tom Glas,  
Jeremy Sodusta en John Pa-
trick Bandemoy.

Ventilatiegebouw 
Velsertunnel zondag open

Velsen-Zuid - Rijkswater-
staat opent vanwege Open 
Monumentendag op zon-
dag 13 september de deu-
ren van het ventilatiegebouw 
aan de Oude Pontweg 1 in 
Velsen-Zuid. De karakteris-
tieke hyacinthvormige venti-
latietorens, die als bakstenen 
bloemen boven de Velser-
tunnel uittorenen, zijn daar-
mee het 14de monument van 
Rijkswaterstaat dat komend 
weekend te bezoeken is.
Zondag tussen 13.00 en 
16.00 uur zijn de torens in 
Velsen-Zuid van dichtbij te 
bekijken en worden er door-

lopend rondleidingen gege-
ven door het binnenste van 
de tunnel. Geïnteresseerden 
krijgen zo de kans om onder 
meer de oude bedienings-
ruimte, het ondergrondse 
bluswaterreservoir en ver-
schillende technische ruim-
tes te bekijken. Per rondlei-
ding kunnen maximaal 10 
personen mee. Aanmelden is 
niet nodig. De tunnelbuis is 
geen onderdeel van de rond-
leiding, omdat de Velsertun-
nel gewoon open is voor ver-
keer.  
Zie ook www.rijkswaterstaat.
nl/openmonumentendag.
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IJmuiden - Janus Makelaar-
dij en Vastgoedbeheer is al 
ruim 90 jaar actief in de ge-
meente Velsen en wijde om-
geving. ,,We zijn daarmee één 
van de oudste makelaarskan-
toren in de IJmond en ken-
nen de regio als geen ander’’, 
vertelt Dimitri van den Raadt, 
de huidige eigenaar. Hij was 
zo’n 12 jaar werkzaam bij Ja-
nus Makelaardij toen zich de 
gelegenheid voordeed om de 
makelaardij over te nemen. 
Sinds 1 november 2013 mag 
hij zich nu de nieuwe eige-
naar noemen.
,,Als gerenommeerd kan-
toor zijn wij gespecialiseerd 
in woonhuizen, garageboxen 
en winkel- en kantoorpanden 
in de regio IJmuiden, evenals 
daarbuiten. Ons jonge, dyna-
mische team bestaande uit 
Marielle Peters, Britt Nelis 
en natuurlijk mijn persoon-
tje staan woningzoekenden 
vanzelfsprekend graag te 
woord voor advies en infor-
matie.’’
Hij vervolgt: ,,Wat betreft die 
adviserende rol wil ik graag 

onze startersbegeleiding be-
nadrukken. Voor jongeren 
die voor de eerste keer de 
huizenmarkt opgaan komen 
er heel veel zaken op hun 
pad waar ze nog nooit van 
gehoord hebben. Tegen een 
heel scherp full-service /all-
in tarief nemen wij ze als het 
ware bij de hand en begelei-
den ze het hele traject van fi-
nanciën tot en met notaris. 
Hierbij bieden wij een, geheel 
gratis, intake gesprek waarbij 
we onze diensten eerst uit-
voerig bespreken en toelich-
ten.’’
Woningzoekenden en na-
tuurlijk ondernemers die in 
een bedrijfsobject geïnteres-
seerd zijn, kunnen voor infor-
matie en advies terecht aan 
de Dokweg 27-A in IJmui-
den, maar natuurlijk staat 
het aanbod ook op de web-
site: www.janusgroep.nl. Via 
de website kan ook de gratis 
Janus App worden gedown-
load die tevens actuele in-
formatie biedt. Tenslotte kan 
ook gewoon gebeld worden 
met 0255-547575.

Open dagen Muzenhuis
Regio - Muziek- en Pop-
school ’t Muzenhuis houdt 5 
en 12 september open dagen 
in Haarlem -Noord en Velser-
broek. Wie zich nu inschrijft 
krijgt naar keuze een gitaar, vi-
ool of keyboard cadeau.  
Zaterdag 5 september tus-
sen 11.00 en 16.00 uur zijn be-
langstellenden van harte wel-
kom aan Jan Gijzenkade 409a 
te Haarlem-Noord en op 12 
september in Velserbroek aan 
Zeilmakerstraat 50 tegenover 
Jongerencentrum ‘de Koe’. 
Loop je al een tijdje rond met 
het idee om een instrument te 
leren bespelen? Dan zijn deze 
open dagen geschikt om een 
gratis proefles te nemen of af 
te spreken om op die manier 
de juiste keus te maken. Alle 
hoofdvakdocenten zijn die dag 
aanwezig, van piano tot cel-
lo, van viool tot contrabas, van 
trompet tot basgitaar en van 
zang tot slagwerk. Om het ex-
tra leuk te maken, heeft ‘t Mu-
zenhuis ook deze open dagen 
weer een speciale actie. Bij in-
schrijving voor of tijdens de-
ze open dagen voor een jaar-
cursus (instrumentale/voca-
le privé-, duo- of groepsles-
sen) krijgt bij aanvang van de 
cursus, een gitaar, viool of key-
board cadeau!
Tussen de proeflesjes door, 

kunt je deze dagen ook genie-
ten van een speciaal program-
ma. Tussen 11.00 en 13.00 uur 
laten viooldocente Franciska 
Simonis en cellodocent Bas de 
Rode het publiek kennismaken 
met hun instrumenten. Tussen 
13.00 en 15.00 uur laat gitaar-, 
basgitaar en contrabasdo-
cent Luc van Ruler horen wat 
er allemaal met een basgitaar 
en contrabas mogelijk is. Tus-
sen 15.00 en 16.00 uur geeft 
drumdocent Tjalling Schrik een 
drumdemonstratie voor zowel 
pop als jazzliefhebbers. 
Zangpedagoge Janine Pas, te-
vens operazangeres met een 
internationale ervaring, zal 
om 14.00 uur een openbare 
les ‘Stemvorming’ verzorgen. 
Spreekt je dit aan, kom dan 
zeker meedoen!   Een unieke 
kans om dit ook eens mee te 
maken. Vind je ongecompli-
ceerd zingen ook leuk, Jani-
ne heeft namelijk ook de lei-
ding van de wekelijkse ‘Sing-
In’ op de dinsdagmorgen tus-
sen 10.00 en 11.45 uur. Ga ge-
woon eens een keertje mee-
doen om te zien of dit mis-
schien iets voor je is!
Zie ook www.muzenhuis.nl 
voor het complete programma. 
Of bel voor informatie met 023-
5360525 of e-mail naar: info@
muzenhuis.nl.

Bewoners zijn houding 
overheid over HOV beu

Velsen - De afgelopen weken 
is de ergernis van de belan-
gengroepen van inwoners te-
gen het HOV tracé verder op-
gelopen. Het bestuur van de 
gemeente Velsen negeert   in 
hun ogen de rechtsgang.
Woordvoerder Aad van der 
Aar licht namens de belan-
gengroepen toe: ,,Wij heb-
ben altijd aangegeven dat wij 
niet tegen HOV zijn in Vel-
sen, maar wel tegen het tracé 
over de oude spoorbaan. Wij 
zijn steeds de dialoog aange-
gaan met de gemeente en pro-
vincie en hebben de mogelijk-
heid om naar de Raad van Sta-
te te kunnen gaan aangepakt. 
De rechter moet nog met zijn 
oordeel komen aangaande de 
bestemmingsplanwijziging. De 
gemeente Velsen respecteert 
de inwoners en de rechterlij-
ke macht niet: zij gaan gewoon 
door alsof er niets aan de hand 
is. Dat maakt heel veel mensen 
onrustig en moedeloos. Dat 
horen wij om ons heen en zien 
we onder meer terug op onze 
Facebook pagina. Dat kan toch 
niet anno 2015? Staan de lo-
kale en provinciale overheid 
boven de wet?” Van der Aar 

noemt de voorvallen: werk-
plaatsen worden ingericht (te-
genover Telstar), werkzaamhe-
den bij Westerveld begonnen, 
informatieavonden gaan, on-
danks verzoek van inwoners 
om dit na de uitspraak van de 
rechter te doen, gewoon door 
en zijn incompleet. Verder is 
er een kapvergunning aange-
vraagd voor 217 bomen en is 
onduidelijk wat daarvoor in 
de plaats komt. Hier zijn zelfs 
raadsvragen door Velsen Lo-
kaal over gesteld omdat de 
verantwoordelijke wethouder 
niet met een tevredenstellend 
antwoord komt. Van der Aar: 
,,Daarnaast is het bedenkelijk 
dat bij een privaat bedrijf als 
Westerveld vanuit het HOV-
budget parkeerplaatsen wor-
den opgeknapt die ook nog 
buiten het oorspronkelijke be-
stemmingsplan vallen. Kort-
om: er zitten nog heel wat ha-
ken en ogen aan dit hele ge-
beuren, waarbij inwoners als 
onderdanen worden behan-
deld in plaats van respectvol 
en met een dienstbare opstel-
ling van de verantwoordelij-
ke overheid. Veel inwoners zijn 
het met recht beu.”

Velserbroek - Maandag 14 
september, uur zal de heer 
Kees Schipper een lezing 
houden over de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. De heer 
Schipper is sinds 2000 actief 
als gids op forteiland Pampus 
en heeft zich in de afgelo-
pen jaren verdiept in de his-
torie van dit fort en de com-
plete Hollandse Waterlinie. 
De Nieuwe Hollandse Water-
linie was een verdedigings-
linie met water als verdedi-
gingswapen. Kwam de vij-
and er aan, dan konden stro-
ken weiland tussen Muiden 
en de Biesbosch onder wa-
ter worden gezet. Het land 
werd daardoor voor de vijand 
moeilijk begaanbaar. De linie 
deed dienst van 1815 tot on-
geveer 1940. De heer Kees 
Schipper zal bij de presen-
tatie veel gebruik maken van 
mooie video-animaties waar-
door u een goed beeld krijgt 
van hoe het onder water zet-
ten, ook wel inundatie ge-
noemd, in z’n werk ging. Kort-
om, het belooft een bijzonder 
interessante lezing te wor-
den. De lezing vindt plaats 
in Wijkcentrum De Hofstede, 
Velserbroek. Aanvang 20.00 
uur. Zaal open 19.30 uur. Toe-
gang leden gratis, niet-leden  
betalen 2,50 euro. Koffie is 
voor eigen rekening.

Lezing Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Santpoort-Noord - Maan-
dag 14 september is er weer 
een gezellige bijeenkomst van 
Postzegel Vereniging Sant-
poort. Deze avond wordt ge-
houden in het ‘nieuwe’ Ter-
ras aan Dinkgrevelaan 27, 
Santpoort-Noord. Vanaf circa 
19.00 uur kan men er terecht. 
Er zal een veiling zijn, waarvan 
men de kavels hieraan voor-
afgaand, rustig kan bekijken. 
Voldoende parkeergelegen-
heid en gratis toegang. Meer 
weten: het telefoonnummer is 
023-5382274 (na 18.00 uur). 

Postzegelavond

Klaverjassen 
IJmuiden - Iedere woens-
dagmiddag is er klaverjas-
sen in De Spil, aan de Frans 
Halsstraat in IJmuiden. Er zijn 
binnenkort enkele vrije plaat-
sen bij deze club. Klaverjas-
sen is van 13.45 tot ongeveer 
16.15 uur. Inschrijven kan van-
af 13.30 uur. Heeft u belang-
stelling dan kunt u op woens-
dag langskomen of bellen met 
Jaap Tuijn via 06-51759456. 

Musical Company
laat van zich horen

Velsen - Zaterdag 29 au-
gustus werden gasten en 
vrijwilligers van diverse af-
delingen van vereniging de 
Zonnebloem getrakteerd 
op een spectaculair optre-
den door de Musical Com-
pany. Het verhaal over de 
ondergang van de ‘Titanic’ 
werd op een professionele 
en muzikale wijze ten tone-
le gebracht. De zaal van de 
stadsschouwburg was goed 
gevuld. 
Alle toeschouwers geno-
ten van de musical die on-
der leiding van Sjoerd Jan-
sen muzikaal begeleid werd. 
In de pauze kwam de vraag; 

‘hoe hebben zij ooit zo’n 
schip kunnen bouwen?’ Na 
de pauze kwam hier duide-
lijkheid in. Zowel de bouwer 
als de kapitein en de rede-
rij hadden verwijten over en 
weer. Macht, geld en aan-
zicht waren hier debet aan! 
Deze machtsstrijd kostte 
aan maar liefst 1519 mensen 
het leven waarvan de mees-
te in de lagere klasse van 
de maatschappij. Zang, mu-
ziek en ook de decors maak-
te diepe indruk op het pu-
bliek. Om 16.30 uur viel het 
doek en werden de gasten 
weer veilig naar hun woon-
plek gebracht.

Janus al sinds 1923 
een gevestigde naam
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Open dag bij Hippisch 
Centrum Velsen

Velsen-Zuid - Zondag 20 
september is vanaf 12.00 uur 
de jaarlijkse, gezellige én leer-
zame open dag bij Hippisch 
Centrum Velsen. Medewer-
kers en leerlingen laten u die 
dag graag kennismaken met 
Hippisch Centrum Velsen,  dat 
prachtig gelegen is tussen de 
landgoederen Velserbeek en 
Beeckestijn. Er zijn diverse 
activiteiten, zoals rondleidin-
gen door het bedrijf, een dres-
suurclinic, het poetsen van 
een manegepony, een kennis-
quiz, een kür op muziek van 
Romy Pielanen met haar sub-
top paard Adagio, een car-
rousel 14-tal demonstratie, 
een voltige demonstratie, een 
dressuur- en een springde-
monstratie en meer.  
Tevens is er verkoop van ge-
bruikte ruitersportartikelen 
zoals zadels, laarzen, banda-
ges, hoofdstellen en trailers. 
Kortom alles dat met de rui-
tersport te maken heeft. Aan-

leveren kan vrijdag 18 en za-
terdag 19 september bij Hip-
pisch Centrum Velsen. De prijs 
mag u uiteraard zelf bepalen, 
wel vraagt HCV van dit bedrag 
10% voor stichting ALS.  
Vanuit de sfeervolle foyer kunt 
u onder het genot van een 
hapje en een drankje kijken 
naar de diverse demonstra-
ties van leerlingen en instruc-
trices.  Speciaal voor de kin-
deren en ouders zijn er gra-
tis kennismakingslessen po-
ny- en paardrijden.   
Voor meer informatie Hippisch 
Centrum Velsen, Driehuizer-
kerkweg 13, te Velsen-Zuid, 
tel. 0255-534309, info@hip-
pischcentrumvelsen.nl, www.
hippischcentrumvelsen.nl,
Zondag 20 september wordt 
van 10.00 tot 17.00 uur ook een 
kofferbakmarkt gehouden op 
het terrein van HCV. Een plek 
kan vooraf worden gereser-
veerd via Nikki Pielanen 06-
41436768.

Nieuwe buitenaula 
Duinhof in geest Dudok

IJmuiden - Op begraaf-
plaats Duinhof heeft wethou-
der Floor Bal vrijdag de nieu-
we buitenaula geopend. 
Omdat zowel het park als 
de aula uit de pen van ar-
chitect Marinus Dudok ko-
men, heeft men de buitenau-
la ook in zijn geest ontwor-
pen. De gedachte van Du-
dok was dat de natuur kan 
helpen je met het lot te ver-

zoenen. De buitenaula is een 
ovale ruimte geworden, met 
meubilair dat gemaakt is van 
hout uit de parken van Vel-
sen, gemaakt door medewer-
kers van de gemeente Velsen 
en naar een idee van Marcel 
van Soest, begraafplaatsbe-
heerder van Duinhof.
De aula is een lommerrijke 
maar wel lichte plaats met 
vrij uitzicht naar de hemel.

Monumentendagen 
in dorp Oud Velsen
Velsen-Zuid - Het thema 
van de Monumentendagen 
is dit jaar Kunst & Ambacht. 
Ter gelegenheid van het Mo-
numentenweekend houdt de 
stichting Het Dorp Velsen op 
zaterdag 12 en zondag 13 
september een wandeling 
door het dorp onder leiding 
van deskundige dorpsbewo-
ners.
In het dorp Oud Velsen is op 
verschillende plaatsen het 
thema Kunst & Ambacht te-
rug te vinden. Denk hier-
bij aan de bouwkunst van 
verschillende monumenta-
le gebouwen (kerk, voorma-
lig raadhuis, woningen). In de 
nabije omgeving valt te ge-
nieten van tuinkunst van de 
buitenplaatsen Beeckestijn, 
Waterland en Velserbeek. Er 
is beeldende kunst in de En-
gelmunduskerk (Christus-
beeld kerktoren) en op een 
aantal plekken zijn gevelste-
nen-, ornamenten en versie-
ringen zichtbaar. Eind 19de 
eeuw was in de Meervliet-
straat uitgeverij Nauta geves-
tigd (boekdrukkunst) en op 
hetzelfde adres, Meervliet-

straat 60, woonde schrijfster 
Anna van Gogh-Kaulbach 
zodat ook de schrijfkunst 
in het dorp vertegenwoor-
digd was. Het dorp kende 
door de eeuwen heen talrij-
ke werk- en ambachtsplaat-
sen.  De nabije ligging van 
grote buitenplaatsen zorgde 
voor werkgelegenheid voor 
schoenmakers, metselaars, 
timmermannen, wagenma-
kers, smidsen, vleeshouwers, 
schilders, glazenmakers en 
natuurlijk baard- en haarsnij-
ders. Aan een aantal gevels is 
nog zichtbaar welk ambacht 
in het pand is uitgeoefend.
De wandelingen starten za-
terdag en zondag om 11.00 
uur. Verzamelen op het Kerk-
plein, voor de toren van de 
Engelmunduskerk. Deelname 
is gratis. Zie ook www.dorp-
velsen.nl.
Buitenplaats Beeckesteijn, 
de Engelmunduskerk, de Lo-
ge van de Metselaars en het 
Raadhuis voor de Kunst zijn 
tijdens de Monumentenda-
gen eveneens geopend voor 
een bezoek. Zie ook www.
dorpvelsen.nl.

Sociaal wijk-
team groet u

Velsen-Noord - Het Sociaal 
wijkteam van Velsen-Noord/
Velserbroek ging woensdag 
2 september de straat op om 
zogenaamde ‘Ik groet-but-
tons’ uit te delen. Dit zijn but-
tons die aangeven dat de 
drager anderen zal groe-
ten. Uit onderzoek is geble-
ken dat wanneer buurtbewo-
ners elkaar groeten er een ge-
voel van veiligheid ontstaat 
en men sneller een praat-
je maakt met elkaar. Eén van 
de opdrachten van het Sociaal 
wijkteam is om de verbinding 
tussen bewoners te bevorde-
ren en daartoe zijn de buttons 
een beginnetje. Ook staat het 
wijkteam klaar om u te hel-
pen met een hulpvraag. Dat 
kan bij allerlei zaken zijn, zo-
als eenzaamheid, boodschap-
pen doen, overbelasting, of de 
zorg voor een ander. Het team 
is bereikbaar via 088-8876970.

Topkokwedstrijd bij 
IJmondtrekkers

IJmuiden - Zondag 6 sep-
tember vond de vierde editie 
van de IJmondtrekkers Top-
kokwedstrijden plaats. Tij-
dens dit evenement komen 
scoutinggroepen uit heel 
Nederland naar IJmuiden 
om een middag te koken op 
houtvuur. 
Elk jaar wordt er in het the-
ma van een bepaald land ge-
kookt. Dit jaar moesten de 
deelnemers Marokkaanse 
gerechten bereiden. Net als 
bij de tv-programma’s kregen 
de deelnemers een mystery 
box waarmee ze het voorge-
recht moesten maken. In de 
doos zat onder andere bla-
derdeeg, verse spinazie, krui-
den en verse kaas. Alle groe-
pen maakten hier lekkere 
pakketjes van maar zonder 
oven is het toch wat anders 
om te bakken dan thuis.
Voor het hoofd- en nage-
recht waren een aantal in-
grediënten voorgeschreven, 
de overige ingrediënten kon-
den de teams er zelf bij ver-
zinnen. Ook moesten er mi-
nimaal drie verschillende be-
reidingswijzen gebruikt wor-
den. Dit leverde heel afwis-
selende en heerlijke gerech-
ten op. De jury had een zware 

taak om alles te proeven en 
een oordeel te vellen.
Uiteindelijk ging de eind-
strijd tussen een team van de 
IJmondtrekkers zelf en een 
team van Scouting Rijssen 
(Overijssel). Het oordeel viel 
met eentiende punt net in het 
voordeel uit van het thuis-
team en zij ontvingen de wis-
seltrofee. Volgend jaar sep-
tember zal er weer een top-
kokwedstrijd georganiseerd 
worden.

Week van het 
Badminton

IJmuiden – Het badminton-
seizoen is ook bij BC IJmond 
weer begonnen. Van 14 tot 
en met 20 september worden 
in het hele land activiteiten in 
het kader van de Week van 
het Badminton georganiseerd. 
Ook BC IJmond zet de deu-
ren van de sporthal open om 
mensen te laten kennisma-
ken met badminton. Op dins-
dag 15 en donderdag 17 sep-
tember organiseert BC IJmond 
twee open avonden. Tijdens 
deze avonden kun je kennis-
maken met het badmintonnen 
bij deze vereniging, waar zo-
wel recreanten als competitie-
spelers actief zijn. BC IJmond 
speelt op dinsdag- en donder-
dagavond van 20.00 tot 23.00 
uur in sporthal IJmuiden-Oost. 
Ben je na de introductie en-
thousiast en wil je lid worden 
dan kun je nu profiteren van 
de speciale actie: ieder nieuw 
lid ontvangt een dinerbon ter 
waarde van 50 euro te beste-
den bij restaurant Bos Kookt! 
In IJmuiden. Zie ook www.bc-
ijmond.nl.
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Goede start IJmondloge
Velsen - Na een verdiende 
zomervakantie zijn de leden 
van de IJmondloge weer van 
start gegaan met de gebrui-
kelijke gezamenlijke maal-
tijd in hun logegebouw aan 
de Stationsweg 95 in Velsen-
Zuid. 
De voorzitter heette ieder-
een hierbij van harte wel-
kom, speciaal een viertal ge-
nodigden, die zodanige be-
langstelling hadden getoond 
voor deze Odd Fellow-loge 
dat hoogstwaarschijnlijk nog 
dit jaar hun lidmaatschap te-
gemoet kan worden gezien. 
De voorzitter prees de noes-
te werkers die gedurende de-
ze zomervakantie een nieu-
we keuken hadden geplaatst. 
Verder memoreerde hij dat 
de IJmondloge komend na-
jaar een vol programma staat 
te wachten met veel activitei-
ten, zoals de toetreding van 
nieuwe kandidaten, de Pier-

loop op 12 september en de 
fietstocht op 13 september. 
Aan deze sportieve activitei-
ten zal door vele Odd Fellows 
worden deelgenomen en de-
ze zullen sbehalve publiciteit 
ook het nodige geld opbren-
gen voor het gekozen goe-
de doel voor dit jaar, namelijk 
de Stichting Vienna, die zich 
inzet om gehandicapte kin-
deren te laten genieten van 
paardrijden.
De IJmondloge houdt op 
donderdag 26 november 
weer een introductieavond 
voor belangstellenden, niet 
alleen uit de gemeente Vel-
sen, maar ook uit de gehe-
le IJmond en Zuid-Kenne-
merland. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen 
met B. Wellink, telefoonnum-
mer 0251-228268, H. Bouma, 
06-5369.8497 of G. Stet, 06-
5337.8768. Zie ook www.odd-
fellows-velsen.nl.

Zorg naar gemeenten: 
meld uw ervaringen
Velsen - Wat zijn uw ervarin-
gen met het geven van buren-
hulp, vrijwilligerswerk en man-
telzorg? Doe mee aan het on-
derzoek Zorg naar gemeen-
ten: Goed voor elkaar? en laat 
het weten. Krijgt u zorg en on-
dersteuning via uw gemeente? 
Dan horen ze ook graag van u.
In het nieuwe zorglandschap 
wordt van burgers een grotere 
bijdrage verwacht in de vorm 
van burenhulp, mantelzorg 
en vrijwilligerswerk. De Koe-
pel Wmo-raden en acht an-
dere cliëntenorganisaties zijn 
benieuwd naar uw ervaringen 
met het geven van deze hulp. 
Krijgt u zorg en ondersteuning 
via de gemeente, dan willen ze 
ook graag weten of u tevreden 
bent over het contact met de 
gemeente, onafhankelijke cli-
entondersteuning en de uit-
komst van het gesprek met de 
gemeente.
U kunt de vragenlijst invullen 
via www.zorgnaargemeenten.
nl. Dat duurt ongeveer 10 mi-
nuten. Mensen die geen in-
ternet hebben, kunnen tele-
fonisch hun ervaringen mel-
den: op werkdagen tussen 9 

en 17 uur via 0900-235 67 80 
(20 cent per gesprek). Mee-
doen kan van 3 september tot 
5 oktober.  
De vragenlijst op www.zorg-
naargemeenten.nl is bedoeld 
voor mensen die zorg en on-
dersteuning nodig hebben én 
voor mensen die vrijwilliger 
zijn of onbetaald hulp (kun-
nen) bieden. 
Door de vragenlijst in te vul-
len, helpt u mee de zorg door 
gemeenten te verbeteren. De 
resultaten van het onderzoek 
worden gebundeld voor loka-
le belangenbehartigers, Wmo-
raden en gemeenten. De ne-
gen betrokken cliëntenorga-
nisaties zijn: ouderenorga-
nisaties CSO, Ieder(in), Koe-
pel Wmo-raden, LPGGz, Mez-
zo, patiëntenfederatie NPCF, 
Oogvereniging, Per Saldo, en 
Zorgbelang Nederland. Zij 
werken samen in het pro-
gramma Aandacht voor ieder-
een. Zie www.aandachtvoor-
iedereen.nl, dat wordt betaald 
door het ministerie van VWS 
en afgestemd met de Vereni-
ging van Nederlandse Ge-
meenten.

Velsen - Deze week is de 
grootste collecte van Neder-
land aan de gang. Met maar 
liefst 120.000 vrijwilligers 
heeft KWF Kankerbestrijding 
het grootste aantal vrijwilli-
gers op de been wat resul-
teert in de hoogste collecte 
opbrengst. Al meer dan zes-
tig jaar is bewezen dat collec-
teren heel succesvol is.
KWF Kankerbestrijding gaat 
al 66 jaar voorop in de strijd. 
Sinds de oprichting in 1949 
is de vijfjaarsoverleving ge-
stegen van 25 naar 55 pro-
cent, echter wel afhankelijk 
van de soort kanker en het 
stadium van ontdekking. Die 
successen halen we als KWF 
Kankerbestrijding niet alleen, 
maar samen. Met collectan-
ten, donateurs, wetenschap-
pers, artsen, verpleegkundi-
gen, patiënten, bedrijven en 
heel veel vrijwilligers. Samen 
strijden ze voor minder kan-
ker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. De 
strijd tegen kanker is nog niet 
gestreden. Ondanks de goede 
resultaten is er nog een lan-
ge weg te gaan want er over-
lijden jaarlijks nog veel te veel 
mensen aan kanker. Weten-
schappelijk onderzoek blijft 
daarbij nog steeds heel hard 
nodig. Maar zonder geld geen 
onderzoek! Geef daarom gul 
aan KWF Kankerbestrijding 
en help mee in de strijd voor 
gezondheid. De collectant van 
KWF Kankerbestrijding komt 
in de week van 6 tot en met 12 
september weer bij u aan de 
deur. Elke collectant kan zich 
legitimeren. KWF Kankerbe-
strijding is te herkennen aan 
het rood-wit-blauwe logo.

Grootste KWF-
collecte ooit 
blijft nodig

Driehuis - 1 oktober is Dag 
van de Ouderen. De geza-
menlijke ouderenbonden 
KBO, PCOB en ANBO orga-
niseren dit jaar voor het eerst 
gezamenlijk de Dag van de 
Ouderen. Van 13.00 tot 17.00 
uur zijn senioren van har-
te welkom in de parochie-
zaal van de Engelmundus-
kerk aan Driehuizerkerkweg 
113 in Driehuis. De zaal gaat 
om 13.00 uur op. De voorzit-
ter zal om 13.30 uur een ope-
ningswoordje doen. Er zijn 
verschillende activiteiten, zo-
als een wensboom, een mo-
deshow, loterij, muziek, rum-
mykubtafel en informatie van 
verschillende sociale organi-
saties. De entree is gratis.

Dag van de 
Ouderen

IJmuiden - Op zaterdag 12 
september kun je je cavia la-
ten keuren op verzorging en 
gezondheid. Voor de best 
verzorgde knuffelcavia’s zijn 
leuke prijzen beschikbaar! 
Deze keuring is onderdeel 
van de Noord-Hollandse ca-
viashow van de Nederlandse 
Caviafokkers Club, waar ras-
cavia’s van fokkers worden 
gekeurd. Ook kun je hier te-
recht als je vragen hebt over 
de verzorging van cavia’s of 
nagels knippen.
De keuring begint om 10.00 
uur en vindt plaats in het 
clubgebouw van Kleindier-
sportvereniging IJmond en 
omstreken, Heerenduinweg 
6B (achter het zwembad). In-
schrijven kan op de dag zelf 
tussen 9.45 en 10.30 uur bij 
het secretariaat in het club-
gebouw. Kosten 2 euro per 
cavia. Voor iedere inschrij-
ving is er een leuke attentie 
beschikbaar. Op deze show 
zijn er ook veel uiteenlopen-
de rassen en kleuren rasca-
via’s te bewonderen. Heeft 

u wel eens een Zilveragou-
ti (cavia met ticking) of een 
Merino (langhaar met krul-
len) cavia gezien? De ge-
showde cavia’s worden hob-
by-matig gefokt en de mooi-
ste worden door de fokkers 
geshowd. Een bonte verza-
meling dieren die de Neder-
landse rassenstandaard zo 
veel mogelijk benadert. Ook 
zijn er cavia’s van verschil-
lende rassen en cavia-arti-
kelen te koop. De show duurt 
tot 16.00 uur en de toegang 
is gratis. De Nederlandse Ca-
viafokkersclub (NCC) organi-
seert een paar keer per jaar 
op verschillende plaatsen in 
Nederland keuringen van ca-
via’s voor haar leden en lief-
hebbers van cavia’s. De NCC 
is een club van liefhebbers 
die zich inzet voor de cavia in 
Nederland in de breedste zin 
van het woord. 
De doelstelling is om de ge-
zondheid en welzijn te bevor-
deren zodat we gezonde en 
mooie cavia’s kunnen hou-
den, fokken en showen.

Expositie ‘Paradijs’ op 
Buitenplaats Beeckestijn

Velsen-Zuid - Op de 18de 
eeuwse buitenplaats Beec-
kestijn in Velsen-Zuid, één 
van de best in zijn geheel be-
waard gebleven buitenplaat-
sen van Nederland, komen 
cultuur, natuur en historie 
samen. Na een historische 
tentoonstelling over de 18de 
eeuwse bewoners ligt bij ‘Pa-
radijs’ de nadruk op heden-
daagse kunst en de natuur. 
Gastcurator Tanya Rumpff 
heeft deze intrigerende ten-
toonstelling samengesteld. 
Tanya Rumpff’s ‘Paradijs’ is 
een mysterie, een surreële 
wereld waarbinnen de be-
zoeker verdwijnt in spelon-
ken, wouden en buitenaard-

se landschappen. Deze fan-
tasiewereld toont wild be-
wegende vogels, doolhoven 
en mysterieuze planten- en 
bloemenweelde. Landschap 
en Natuur zijn de centrale 
thema’s van deze tentoon-
stelling, waarin een wereld 
vol fantasie wordt gecreëerd. 
De kunstwerken die in de 
tentoonstelling ‘Paradijs’ 
worden getoond laten de 
bezoeker ontsnappen aan 
de realiteit van alledag. Met 
werk van Elspeth Diederix, 
Heringa/Van Kalsbeek, Hans 
van Hoek, Hidenori Mits-
ue, Erik Odijk, Wouter Vene-
ma, Anne Wenzel en Hans de 
Wit.
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Jeugddag Smashing Velsen
Velsen - Afgelopen zon-
dag vond de eerste team-
buildingsdag voor de mini’s 
(6-12 jaar) en jeugd (12-18 
jaar) van Smashing Velsen 
‘96 plaats. 
De ochtend begon met al-
lerlei teamopdrachten. Zo 
moesten de kinderen een 
stormloop doen, geblind-
doekt door een mijnenveld 
lopen en door een spinnen-

web heen kruipen. Voor de 
oudere jeugd was er een Es-
caperoom waar ze door mid-
del van vragen over het eigen 
team uit moesten zien te ko-
men. 
In de middag werd er voor 
ouders uitleg gegeven over 
de spelregels van de mini’s 
en de jeugd mocht zelf fl ui-
ten. 
Daarnaast waren er twee cli-

nics, die gegeven werden 
door externe trainers. Een 
ging over de verdediging 
en de ander over de aan-
val. De kinderen hebben hier 
weer veel nieuwe dingen ge-
leerd. Ze zijn nu in ieder ge-
val goed voorbereid op het 
aankomende wedstrijdsei-
zoen. Lijkt jou dit ook leuk? 
Kijk dan op www.smashing-
velsen.nl/jeugd.

Afscheid op middenstip
Velsen-Zuid - Onder grote 
belangstelling is maandag-
avond afscheid genomen van 
Han de Haan. Zijn kist stond 
op de middenstip van het Tel-
star-stadion in Velsen-Zuid.
De Haan, de man met de ka-
rakteristieke blonde krullen-
bos, ras-Haarlemmer, voet-
baldier en zeer geliefd bin-
nen de regionale prof- en 
amateurvoetbalwereld en ver 
daarbuiten, overleed vorige 

week woensdag na een kort, 
maar hevig ziekbed op 73-ja-
rige leeftijd.
De Haan was al jarenlang een 
begrip bij Telstar. In de jaren 
80 en 90 was hij elftalleider 
bij de Witte Leeuwen en ver-
overde hij een plek in vele 
harten. De laatste jaren nam 
De Haan de begeleiding van 
de KNVB-offi cials op zich. 
Han en zijn vrouw Beppie 
waren altijd graag geziene 

gasten in het Telstar-stadion. 
Op zondag was hij regelma-
tig rapporteur voor Haarlems 
Dagblad bij de Wedstrijd van 
de Week. Haarlem zat bij Han 
in zijn bloed. Met zijn geliefde 
Bep bestierde hij jarenlang in 
de stad een bedrijf in zonwe-
ringen.
’Han de lamellenman’, zo-
als hij werd genoemd, is niet 
meer. (bron: RTV Seaport/
Ron Pichel)

Kids Top 20 in Velserbroek
Velserbroek - Afgelopen 
dinsdag werd het populai-
re kindertelevisieprogram-
ma Kids Top 20 in Velser-
broek opgenomen. Voor de 
start van het nieuwe seizoen 
heeft dit programma twee 
basisscholen uit Velserbroek 
gekozen. De kinderen van 
De Hoeksteen en De West-
broek waren de gelukkigen. 
Zij mochten samen met ver-
schillende bekende artiesten 
de nieuwste liedjes meezin-
gen. Het was een groot feest. 
De opname ging vroeg in de 
ochtend van start met een 
‘overval’ in groep 6/7 van De 
Westbroek aan de Platbo-
dem. 
De kinderen wisten natuurlijk 
wel dat ze die dag mee moch-
ten doen aan dit programma 
dat in de gymzaal zou wor-
den opgenomen. Ze waren 
echter niet op de hoogte van 
het feit dat er plotseling een 
professionele cameraploeg 
tussen de schoolbanken zou 
verschijnen. Vol enthousias-
me nodigde de nieuwe pre-
sentator, Buddy Vedder (be-
kend van Goede tijden Slech-

te Tijden), de kinderen uit om 
lekker te gaan dansen en zin-
gen. 
Later op de ochtend werden 
de kinderen op De Hoek-
steen verrast. Zij waren best 
een beetje zenuwachtig, 
maar hadden er vooral veel 
zin in. En toen begon het 
feest. In een gloednieuw de-
cor dansten de kinderen sa-
men met onder andere Kenny 
B, Dre Hazes, Sara & Julia, DJ 
Tony Peroni jr. en de kinderen 
van het junior songfestival. 
Naast het ontmoeten van ve-
le artiesten was het voor de 
kinderen bijzonder om te er-
varen hoe zo’n televisiepro-
gramma wordt gemaakt. Ge-
lukkig hoeven de kinderen 
niet lang te wachten op het 
eindresultaat. 
De opnames van De Hoek-
steen en De Westbroek zijn 
de eerste twee afl everingen 
van het nieuwe seizoen. Op 
de site www.kidstop20.nl zijn 
de twee Velserbroekse basis-
scholen al een beetje te zien. 
Maar natuurlijk zitten we za-
terdagochtend allemaal voor 
de buis.

Watermulder exposeert 
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Vanaf 
12 september exposeert de 
Haarlemse fotograaf Niels 
Watermulder in de Ruïne 
van Brederode. Niels is der-
de jaars deeltijd student aan 
de Fotoacademie. Daarnaast 
is hij ook al jaren lid van de 
Haarlemse Fotogroep. Niels 
zegt hier zelf over:  ,,Na ja-
ren als hobbyfotograaf be-
zig te zijn, wil ik me met de 
fotoacademie verder onder-
scheiden. Ik wil door middel 
van de Fotoacademie ont-
dekken wat mijn sterke kan-
ten zijn. Ik vind het leuk om 
een bijzonder situatie te cre-
eren of op te zoeken. Ik neig 
nu naar de atonome fotogra-
fi e maar daarnaast zijn re-
portages ook erg leuk om te 
doen en is het ook erg fi jn om 
een mooi portret te maken. Ik 
verwacht me in het derde se-
mester verder te  ontwikkelen 
en te ontdekken welke kant 
mijn fotografi e verder opgaat 
om me uiteindelijk te speci-
aliseren. Door de Fotoacade-
mie ben ik me nog meer gaan 
realiseren dat fotografi e echt 
een vak is en vooral ook een 

heel mooi vak. Hoe toegan-
kelijk het fotograferen ook 
geworden is, om een bijzon-
dere foto te maken komt er 
meer bij kijken dan een goed 
toestel en een druk op de 
knop. Om je te onderschei-
den moet je iets extra kunnen 
brengen.’’ Op de expositie zie 
je een selectie van mijn werk.
De opening van de exposi-
tie is op 12 september vanaf 
13.00 uur. Zie ook www.wa-
termulder.com.
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Velserbroek - Velserbroek 
zonder kerk - dat kan niet. 
Dat vonden ruim 20 jaar gele-
den zowel de katholieken als 
de protestanten en ze gingen 
een bijzondere samenwer-
king aan. Onder de bezielen-
de leiding van pastoor Cees 
Harte en de Santpoortse do-
minee Henk Reefhuis en met 
veel helpende handen verrees 
bij de ingang van Velserbroek 
een bijzonder gebouw. Het is 
een ontwerp van het architec-
tenbureau Atelier Pro, die ook 
het winkelcentrum ontwierp. 
Zo kwam er een modern ont-
moetingscentrum met een bij-
zondere lichtinval en gebo-
gen vormgeving. Deze week 
precies twintig jaar geleden 
opende het Kruispunt haar 
deuren. Hoewel de parochie 
het gebouw inmiddels alleen 
nog als huurder gebruikt, wil-

den ze dit jubileum toch sa-
men vieren. Pas recentelijk 
zijn er letters op de gevel aan-
gebracht: kerkelijk centrum 
het Kruispunt. Vorig jaar zijn 
er zonnepanelen geplaatst en 
onlangs zijn ook het orgel en 
de stoelen vernieuwd. Bewo-
nersverenigingen, wijkteams, 
een schilderclub, een koor en 
zelfs de politie maken regel-
matig gebruik van de verhuur-
mogelijkheden. 
De kerkelijke gemeente die er 
bijeenkomt is gastvrij en veel-
kleurig. Mensen met aller-
lei opvattingen en levenskeu-
zes zijn er welkom. Honder-
den kinderen zijn hier bekend 
gemaakt met de christelijke 
traditie. Inmiddels zijn de ve-
le jonge gezinnen van het be-
gin in een andere levensfase 
gekomen. Naast de ontmoe-
ting met anderen is er meer 

behoefte gekomen aan ver-
dieping en bezinning. Het ko-
mende jaar zijn er speciale ju-
bileumactiviteiten open voor 
heel Velserbroek. Het begint 
met een braderie op zaterdag 
26 september en eindigt met 
een gospelconcert in Zorgvrij 
in juni volgend jaar. Andere 
plannen zijn een ‘engelontbijt’ 
voor grootouders en kleinkin-
deren, workshops, klooster-
weekend en kunst in de kerk.
Na afloop van de jubileum-
viering op zondag 6 septem-
ber onthulde Willem Mees-
ters (coördinator beheer) een 
mozaïek van het logo van de 
kerk, naar een ontwerp van 
Klaas Eldering en uitgevoerd 
door Renée Wouwenaar. Open 
en kleurrijk, met in het midden 
het kruis als verbinding tussen 
hemel en aarde. 20 jaar Kruis-
punt: een feestje waard!

Selecties Stormvogels
zijn klaar voor de start

IJmuiden - De selecties van 
Stormvogels zondag en za-
terdag zijn klaar voor de start 
van de competitie, beide met 
een nieuwe trainer. Bij de zon-
dagselectie heeft hoofdtrainer 
Jeroen Kroes, de ‘broer van’, 
door het IJmuidense bestuur 
de opdracht gekregen na de 
ongelukkige degradatie naar 
de tweede klasse het verloren 
gegane terrein zo snel moge-
lijk terug te winnen. Oud-eer-
ste-elftaltrainer Marco Adema 
is na een verblijf van een paar 
jaar als trainer bij buurman 
SVIJ de aangewezen persoon 
de zaterdagselectie, gepromo-
veerd naar de derde klasse, 
minimaal een periodekampi-
oenschap te schenken.
Na het Zilveren Trawler-toer-
nooi deed Stormvogels-Zon-
dag mee aan de KNVB-be-
ker. Het eerste duel was te-
gen zondagderdeklasser VVH/
Velserbroek en na een mati-
ge wedstrijd won Stormvogels 
met 2-0 door doelpunten van 
David van der Kolk en
Etkin Zivkara. 
Tweedeklasser EDO Zater-
dag was 26 augustus de te-
genstander in Haarlem en na-
dat Etkin Zivkara Stormvogels 
de leiding liet nemen, EDO 
door Joost Kuhlman op gelijke 
hoogte kwam, brak een nood-
weer los. Giano Bonam liet 
in de 25ste minuut doelman 
Danny van der Giezen kans-
loos, 1-2, waarna de scheids-
rechter het definitief voor ge-
zien liet. Gisteren zouden in 
Haarlem de resterende 65 mi-
nuten gespeeld worden.
Zaterdag werd de strijd aan-
gegaan met zaterdagderde-
klasser K.HFC en na een ma-
tig duel kon in de 75ste minuut 
invaller Denzel Sno de score 
openen. Nadat Rowan van Eijk 
onderuit werd geschoffeld kon 
Mart Willemse via een straf-
schop de marge vergroten en 
even later bracht Etkin Zivkara 
de eindstand op 3-0. Zondag 

is de eerste competitiewed-
strijd in en tegen Den Helder. 
De selectie van de zaterdag-
senioren deed medio augus-
tus mee aan een door De Me-
teoor (Amsterdam) georgani-
seerd toernooi. Tegen zondag-
derdeklasser IVV werd met 1-1 
gelijk gespeeld om vervolgens 
de strafschoppen slecht te ne-
men. Door een 5-1 overwin-
ning op DRC werd de derde 
plaats behaald. Een week later 
werd tegen SV Leiden met 2-4 
gewonnen. 
Dinsdagavond 1 september 
stond in Haarlem het restant 
van de gestaakte bekerwed-
strijd tussen EDO zaterdag en 
Stormvogels zondag op het 
programma. Omdat EDO geen 
volwaardig elftal op de been 
kon brengen, werd de tus-
senstand van 1-2 omgezet in 
de eindstand. Hierdoor gaat 
Stormvogels naar de knock-
outfase van de KNVB-beker.
Stormvogels deed mee aan de 
Haarlems Dagblad Cup. Met 
5-0 werd gewonnen van DSK 
(vierdeklasser zondag). Doel-
puntenmakers: Mitchell Wes-
seling, Tim Binkhorst, Rick 
Kluijskens, Patrick Pronk en 
Mustafa Yanik. Vervolgens 
werd tegen Hoofddorp Zater-
dag met 1-4 gewonnen. Doel-
puntenmakers: Rick Strij-
land (2x); Riley Oudshoorn en 
Mitchell Wesseling. De laat-
ste wedstrijd werd heel on-
gelukkig met 1-0 verloren te-
gen VVH/Velserbroek. Nadat 
doelman Sebastiaan de Lijzer 
met rood werd weggezonden, 
maakte VVH/V in blessuretijd 
het enige doelpunt. Als beste 
tweede kan het team van Mar-
co Adema alsnog de volgende 
ronde van de HD Cup halen.
Tegen Wasmeer in Hilversum 
werd na een zeer matige pot  
met 1-0 verloren. Een slech-
te generale is een goede pre-
mière. Dat moet zaterdag  blij-
ken in Amsterdam tegen ZS-
GO/WMS.

Donna Lynton 
te gast in SpiritualiTijd

Velsen - Maandagavond 14 
september is zangeres Don-
na Lynton te gast in radio-
programma SpiritualiTijd 
op Seaport FM. Geboren in 
Brooklyn, New York trad zij 
eind jaren zestig op met trio 
The Ronettes. Al snel begon 
ze een solocarrière. Ze groei-
de uit tot een wereldster.  
Mark Metselaar praat met 
Donna Lynton over haar le-

ven, levensbeschouwing -en 
spirituele ervaringen. 
‘SpiritualiTijd’ is elke maan-
dagavond van 21.00 tot 22.00 
uur op Seaport FM (107.8), 
Ziggo kabelfrequentie 89.0 
en Ziggo digitaal 780 of 
‘live-streaming’ via: http://rt-
vseaport.nl/liveradiopopup.
php Terug luisteren kan via: 
www.rtvseaport.nl/uitzen-
ding-gemist-radio/.

St. Radboud bestaat 70 jaar

Santpoort-Zuid - Het was 
een wat ongebruikelijk gezicht 
afgelopen zaterdagmiddag: 
maar liefst tweehonderd leden 
van scoutinggroep St. Rad-
boud die rond het kampvuur 
zaten. Maar het was dan ook 
een bijzondere dag: op de kop 
af zeventig jaar geleden werd 
deze scoutinggroep opgericht.
Op diverse momenten in het 
jaar 2015 wil de groep het 
70-jarig jubileum vieren. El-
ke maand wordt er onder de 

leiding van tijdreizigersscouts 
een ander decennium aan-
gedaan. Afgelopen zaterdag 
speelde zich dan ook af in de 
jaren veertig waar oudholland-
se spellen centraal stonden. 
Van de maffia in de 50´s tot 
knallend de zeroos in.
De scouting zal zich dit sei-
zoen ook meer in Santpoort 
vertonen. In november staat 
er een Santpoort Meets Rad-
boud-dag op het program-
ma, een dag die in het teken 

zal staan van wat de vereni-
ging nu eigenlijk precies doet 
en wat een diverse activiteiten 
er voor alle leeftijden georga-
niseerd worden.
Wat er voor de rest het aanko-
mende scoutingseizoen op de 
planning staat houdt de het 
comité dat zich over het jubile-
umjaar buigt nog even geheim.
Zie ook www.scouting-rad-
boud.nl of volg @Radboud-
groep op Twitter. (foto: Roy 
Kramer)

10 september 2015 41



 
42  10 september 2015

Franc Weerwind kijkt terug op prachtige periode als burgemeester

‘Doen en kennis delen, dat is Velsen’
Velsen - Gisteren begon 
Franc Weerwind in zijn 
nieuwe ambt als burge-
meester van Almere. Een 
dag eerder, dinsdag, was 
in Felison Cruise Terminal 
zijn offi ciële afscheid als 
burgemeester van Velsen. 
De grote opkomst bewees 
de waardering die men 
heeft voor deze burger-
vader die het woord ‘ver-
binding’ hoog in het vaan-
del draagt. Maar hoe kijkt 
Weerwind zelf terug op 
zijn zes jaar in Velsen?

Door Karin Dekkers

,,Het was een prachtige pe-
riode, waarin ik veel heb ge-
leerd’’, begint hij te vertel-
len. ,,Velsen is een dynami-
sche gemeente, een krachti-
ge samenleving. Ik heb altijd 
veel contact gehad met de 
inwoners en het bedrijfsle-
ven. En ondanks het feit dat 
wij een aantal lastige dos-
siers hadden, zoals de koop-
goot, het HOV en het gasin-
cident in Velsen-Noord, was 
het in politiek opzicht een 
rustige periode. Dat is om-
dat wij samen met het colle-
ge en de raad een construc-
tieve politiek hebben be-
dreven. Ik heb drie colleges 
meegemaakt: ik heb nog ge-
werkt met wethouders Ineke 
Edzes, AnneMieke Korf, Ka-
rel Ockeloen en Wim Wes-
terman. Elke keer weer heb 
ik fantastisch en collegiaal in 
een goede sfeer kunnen sa-
menwerken met mensen met 
veel kennis en betrokken-
heid. Mensen waarbij de ge-
meente centraal staat. Ja, er 
wordt regelmatig gelachen. 
Humor is belangrijk, het rela-
tiveert. En het tekent de goe-
de sfeer waarin we werken.’’

Verbinden
,,Het was ook een mooie pe-
riode omdat we veel suc-
ces hadden. Er kwamen 
veel nieuwe bedrijven bij. 
Kijk eens hoe snel de Feli-
son Cruise Terminal werd 
gerealiseerd. En we heb-
ben laten zien dat Velsen er-
toe doet. De maakindustrie 
is goed gelinkt aan het on-
derwijs. En nu wordt gewerkt 
aan Techport waarin men-
sen zich kunnen ontwikkelen 
tot de arbeidskracht die wij 
in de IJmond nodig hebben. 
Het bedrijfsleven krijgt daar-
mee een enorme slagkracht. 
De visindustrie en de rederij-
en werken samen met Ima-
res Wageningen. Dat doen 

en kennis delen, dat is Vel-
sen. We worden nu gezien in 
de metropoolregio, we heb-
ben een duidelijk profi el.’’

Overheidsdienaar
,,Waar ik trots op ben is dat 
de Visie op Velsen zo breed 
wordt gedragen. De leus 
‘Rauw aan Zee’  wordt her-
kend. Het is iets van de in-
woners en van de onderne-
mers. We hebben er allemaal 
aan meegewerkt om die visie 
te formuleren. Ik ben maar 
een overheidsdienaar. Het 
gaat om wat de Velsenaren 
willen. Maar de Visie op Vel-
sen is nog lang niet klaar. 
Velsen staat voor een revita-
lisering van het havengebied. 
De mensen denken mee met 
de visie maar het moet nog 
meer ingebed worden. Er 
moet nog toekomstgerich-
ter gewerkt worden. Aan Vel-
sen-Noord, de Brede School 
en het Wijkeroogpark dat 
doorgebouwd moet worden.’’

Velsen-Noord
,,Voor de mensen in Vel-
sen-Noord heb ik veel res-
pect. Kijk naar het gasinci-
dent eerder dit jaar, waarbij 

1300 mensen zonder gas en 
elektra kwamen. De mensen 
toonden zo’n veerkracht. Ze 
hielpen elkaar, dag en nacht. 
Tata Steel was er ook bij be-
trokken. De deuren werden 
opengezet zodat de men-
sen konden douchen. Ge-
weldig. Hetzelfde gebeurde 
na de brand in De Mel. Na-
tuurlijk was er verdriet. Maar 
de Velsen-Noorders gingen 
niet droeftoeteren. Kansen 
werden gepakt. Er komt een 
mooie Brede School en uit-
eindelijk is de situatie verbe-
terd.’’

Terugkijken
,,Ik herinner me nog goed 
met hoeveel warmte ik au-
gustus 2009 in Velsen werd 
ontvangen. Dat was nog 
voor ik offi ciëel burgemees-
ter werd. Ik liep, verkleed als 
Desiderius Erasmus, met het 
toenmalige college rond in 
Santpoort tijdens het 250-ja-
rige jubileum van de Hard-
draverij. Die warmte heb ik 
vaak ervaren en zal me altijd 
bij blijven. Met plezier denk 
ik ook aan het team dat al ja-
renlang het stratenvoetbal-
toernooi in Velserbroek or-

ganiseert. De sociale cohe-
sie in Velserbroek is daar-
door enorm toegenomen. 
Een van mijn mooiste her-
inneringen is de brief die ik 
kreeg van een 95-jarige in-
woonster. Die kreeg ik na-
dat ik mijn tweede ambts-
termijn in Velsen al had aan-
vaard. Zij schreef mij: ‘Nu wil 
ik wel 100 worden als u bur-
gemeester blijft, want dan 
komt u op bezoek.’ Ik heb 
haar toen een brief gestuurd 
met de uitleg dat ik naar Al-
mere zou gaan. Maar ik ben 
ook bij haar op bezoek ge-
weest, met bloemen. En het 
was een geweldig bezoek, 
zij had een gedicht voor mij 
gemaakt en ik kreeg een in-
gelijste oude foto van  mo-
len De Zandhaas van haar. Ik 
kijk met veel plezier terug op 
al de huisbezoeken aan se-
nioren. Je leert er zoveel van, 
mensen vertellen hun ge-
schiedenis en over van alles 
wat hen dierbaar is.’’

Het mooiste van Velsen
,,Wat ik ga missen is de eer-
lijkheid van de IJmuidenaren. 
En de havens hier in IJmui-
den. Die heb je nergens an-

ders. En de eerste blik op 
het Noordzeekanaal en Tata 
Steel als ik Velsen inrijd. Daar 
geniet ik elke keer weer van.’’

Toch naar Almere
,,Ja, waarom dan toch naar 
Almere? Ik ben een ambi-
tieus man, een realist. In 
Niedorp, waar ik eerst bur-
gemeester was, wonen 
12.000 mensen. Hier in Vel-
sen 67.500. In Almere wo-
nen 200.000 mensen in een 
betrekkelijk nieuwe stad met 
een centrum dat door Rem 
Koolhaas is ontworpen. In de 
Duitse plaats Rostock willen 
ze een kopie van het cen-
trum van Almere maken. En 
ook Chinezen zijn gek op Al-
mere, ze bouwen dijken en 
polderen land in, maar dan is 
het nog niet het succes van 
Almere. Ze willen van ons le-
ren. Maar ook is Almere een 
gigantisch project, een stad 
die nog steeds in ontwikke-
ling is. Met een enorme po-
pulatie agrarische studen-
ten die je moet inpassen in 
het geheel. Het zijn nieuwe 
vraagstukken voor mij. En 
het is een eer dat ik ben be-
noemd.’’

CV Franc Weerwind

1964  Op 22 september geboren in
 Amsterdam
1983 Atheneum Heemstede
1989 Bestuurskunde Universiteit Leiden
1990-2000 Diverse functies als 
 organisatieadviseur 
2000 Adjunct-
 gemeentesecretaris Leiderdorp
2004 Burgemeester van Niedorp
 (12 duizend inwoners)
2009 Burgemeester van Velsen
 (70 duizend inwoners) 
2015 Burgemeester van Almere
 (200 duizend inwoners)

bron: de Volkskrant
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Ladies Day LTC Hofgeest 
in teken van Pink Ribbon
Velserbroek – High tea, ten-
nissen en gezelligheid wat 
hadden de dames van LTC 
Hofgeest meer kunnen wen-
sen voor zaterdag 5 septem-
ber? Zaterdag stond op het 
prachtige tenniscomplex in 
Velserbroek de tweede Ladies 
Day in het teken van Stichting 
Pink Ribbon, de organisatie 
die wetenschappelijk onder-
zoek en projecten naar borst-
kanker financiert. Er werd een 
mooi bedrag bijeengebracht 
van 1065 euro. Het bestuur 
van Ltc Hofgeest doneerde 
daarvan 500 euro. En in het 
kraampje van Pink Ribbon 
werd bovendien voor 446 eu-
ro verkocht. 
Trix Barnhoorn en Lies Lacroix 
van LTC Hofgeest vertellen 
dat zij gekozen hebben voor 
Pink Ribbon omdat borst-
kanker zoveel voorkomt. ,,Bij-
na iedereen kent wel iemand 
met borstkanker of heeft er 
zelf mee te maken gehad’’, al-
dus Trix. ,,Vorig jaar, tijdens de 
eerste Ladies Day, hadden we 
meerdere kraampjes staan 
speciaal voor de dames. Ook 
hebben we Joyce toen leren 
kennen, die daar ook aan-
wezig was namens Pink Rib-
bon.’’ Joyce Brand is ambas-
sadeur van de stichting. Joyce 
heeft zelf borstkanker gehad 
en is bekend van haar blog op 
de website van Pink Ribbon. 

,,Ondanks het feit dat borst-
kanker een ernstige ziekte is, 
weet Joyce er toch een posi-
tief relaas van te maken’’, al-
dus Trix. ,,Daarom hebben wij 
haar gevraagd haar verhaal 
hier te vertellen.’’
,,De droom van Pink Ribbon 
is dat in 2030 niemand meer 
sterft aan borstkanker’’, zegt 
Joyce. ,,Nu krijgen in Neder-
land jaarlijks 16.000 mensen, 
waaronder 87 mannen, de di-
agnose. Er is onderzoek nodig 
op het gebied van behande-
ling, nazorg en lange termijn 
effecten van borstkanker, met 
als doel een beter en langer 
leven voor de borstkanker-
patiënt. Oktober is borstkan-
kermaand, wij verkopen in de 
kraam o.a. geluksarmbandjes, 
sjaals en sieraden. Dit jaar is 
het thema van de borstkan-
kermaand: jonge vrouwen 
met borstkanker.’’ Zie ook 
www.pinkribbon.nl.
De opbrengst voor Pink Rib-
bon kwam uit de inschrijfgel-
den van het tennistoernooi 
en de inzameling in de box 
van Pink Ribbon die al enke-
le weken in de kantine van 
LTC Hofgeest staat. Tijdens 
de tweede Ladies Day werd 
er in vier rondes genoten van 
heerlijke (deels zelfgemaakte) 
hapjes bij de high tea en werd 
er door de 60 deelnemers drie 
wedstrijden getennist.

Vaarbewijs
Regio - Alle opleiders voor 
het Vaarbewijs kregen on-
langs een excuusbrief van de 
Vamex. Vamex is een officiële 
door de minister aangestel-
de organisatie die de men-
sen toetst op inzicht en vaar-
digheid in het varen met klei-
ne bootjes. Het excuus heeft 
te maken met het slagings-
percentage, dat onder de 70 
procent gezakt is. Daarom 
zijn de examenvragen ge-
controleerd op niveau Neder-
lands. Vamex houdt zich uit-
drukkelijk aan de inhoud van 
het Binnenvaart Politie Re-
glement. Geen vuiltje aan de 
lucht, zou je denken. Het la-
gere slagingspercentage zou 
te maken hebben met de op-
leiders en hun zelf geschre-
ven boeken, zegt de Vamex 
in de excuusbrief. Toch wordt 
deze excuusbrief ook als po-
sitief gezien, want Vamex 
geeft een opening voor over-
leg. Alle fout gemaakte vra-
gen worden in de brief door 
de Vamex toegelicht. De data 
bank van examenvragen (cir-
ca 800 stuks) blijft echter ge-
heim, dus voorlopig blijft het 
kritisch volgen van de exa-
menvragen lastig. Organisa-
ties hopen volgend jaar op 
meer overleg met Vamex.

Villa’s Taste of Lapland
Maak kennis met de 
smaak van Lapland

Velserbroek - Van 5 tot en 
met 11 oktober staat Villa 
Westend in Velserbroek volle-
dig in het teken van Lapland, 
het meest noordelijke punt-
je van Europa dat bij de pool-
cirkel ligt. Het evenement Vil-
la’s Taste of Lapland, dat in sa-
menwerking met Buro Scan-
brit wordt georganiseerd, laat 
bezoekers kennismaken met 
de sfeer én smaak van het 
echte Lapland. Dineren in een 
houten ‘kota’, een ontmoe-
ting met huskyhonden en re-
laxen in een Finse sauna; tij-
dens Taste of Lapland kan het 
allemaal.
Op het strand van Villa Wes-
tend komt een traditioneel 
houten huis te staan waarin 
maximaal 50 gasten per zitting 
de smaak van Lapland kunnen 
proeven. Twee Finse koks die 
speciaal voor dit evenement 
naar Nederland komen, scho-
telen de gasten een onverge-
telijke culinaire ervaring voor 
met onder andere verschillen-
de bereidingen van rendier en 
knisperend verse zalm. Het di-
ner wordt geserveerd in een 
sfeer van rendierhuiden, open 
vuur en het bijzondere verhaal 
over het leven van het inheem-
se Samivolk. Lunch (2 gangen 
inclusief koffie en thee met fri-
andises 31,50 euro p.p.) is da-
gelijks te reserveren om 12.00 
uur. Het diner (3-gangen 42,50 
euro per persoon) start om 

17.00 en 20.00 uur.
Maar Taste of Lapland heeft 
meer te bieden dan lekker 
eten en drinken. Op de win-
terse markt zijn talloze leuke 
cadeaus voor in huis of voor 
de feestdagen te vinden. Ver-
deeld over verschillende da-
gen kunnen bezoekers ken-
nismaken met rendieren en 
huskyhonden, een noorder-
lichtshow, sneeuwschoen-
wandelen en een Finse sau-
na met hot tub. Er wordt ook 
een cursus Fins koffiezetten 
gegeven. Onder de bezoekers 
wordt een volledig verzorgde 
reis naar Lapland verloot. Het 
volledige programma is vanaf 
begin september te vinden op 
www.villawestend.nl.
Taste of Lapland wordt geor-
ganiseerd in samenwerking 
met Buro Scanbrit, een reis-
bureau dat al 45 jaar op zoek 
gaat naar de leukste adressen 
in Scandinavië, IJsland, Ierland 
en Groot-Brittannië. Uniek is 
de Winter Adventure in Lap-
land, een week vol bijzonde-
re activiteiten zoals een hus-
kysafari, sneeuwscootertocht 
en noorderlichttour - inclu-
sief rechtstreekse vlucht naar 
Lapland. Op zaterdag en zon-
dag organiseert Buro Scan-
brit speciale informatiesessies 
van 14.00 tot 15.00 uur en van 
16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden 
kan via www.buroscanbrit.nl/
informatiedagen.

IJmuiden - In september ex-
poseert Jan Willem Wouters 
zijn mooiste werken in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den. Zijn werk heeft als uit-
gangspunt ‘de liefde’ in al 
haar zwaarte en lichtheid. De 
kunstenaar kiest altijd voor 
tegenstelde thema’s, zoals 
aandacht en afwijzing, luis-
teren en afsluiten en uitno-

digen en eisen. Daarbij ge-
bruikt hij bijpassende vormen 
die elk symbool staan voor de 
man en de vrouw. Wouters 
werkt onder andere met inkt, 
acrylverf, spuitbus en papier 
op katoen of linnen. De ex-
positie is de hele maand sep-
tember gedurende openings-
tijden te zien bij de Centrale 
Bibliotheek in IJmuiden.

Workshop dancetwirl
Santpoort-Noord - Op 
woensdag 16 september start 
TwirlTeamSoli met een gratis 
workshop dancetwirl. In 4 we-
ken tijd kun je ervaren wat je 
allemaal kan doen met deze 
sport. Dancetwirl is een show-
sport waarbij gymnastiek- en 
dansoefeningen op ritmische 
muziek worden gecombineerd 
met bewegingen van een ba-
ton (stok). Met de baton doe 
je verschillende twirls (draaien) 
of andere tricks. Voor de vari-

atie maken ze ook regelmatig 
gebruik van pompoms, vlag-
gen en andere attributen. Lijkt 
dancetwirl jou leuk, neem dan 
de uitdaging aan en kom lekker 
meedoen. Iedereen vanaf 7 jaar 
is van harte welkom. Trainings-
tijden zijn van 18.30 tot 19.30 
uur in het Solicentrum aan het 
Kerkpad 85 (naast station Drie-
huis). Opgeven en meer infor-
matie inwinnen via twirlteam-
soli@gmail.com. Zie ook www.
soli.nl of de Facebooksite.

Velsen–Zuid - Afgelopen 
zaterdag was het regenach-
tig, daardoor waren er maar 
elf klootschieters van s.v. Full 
Speed op de eerste wed-
strijddag. Het normale par-
cours in Spaarnwoude, heeft 
een tweede oogst aan on-
kruid opgebracht. Een be-
perkt deel is nog gemaaid, 
maar de rest maakte het zoe-
ken naar de ballen moei-
zaam. De score van de vier 
teams waren net onder de 
honderd. Team 3 met Willem, 
Jan St. en Sander, werd eer-
ste met 78 schoten en 28 me-
ter. Team 4 met Bertus en Pe-
ter werd tweede met 82–15. 
Team 2 met Ton, Harm en Ina 
werd derde met 92–20. Team 
1 met Dries, Rob en Lia werd 
vierde met 99–10. Voor ko-
mende zaterdag 12 septem-
ber is de koeien-route aan 
de beurt. Wilt u Spaarnwou-
de van de sportieve kant zien, 
ga dan om  10.30 uur naar de 
kantine van Full Speed aan 
de Tolsduinerlaan 8 a, ach-
ter de kantine van VV IJmui-
den. De barbecue op zater-
dag 26 september wordt om-
gezet naar een koud buffet 
dat men binnen kan consu-
meren. Voor info bel Ton Boot 
0255–510085  of mail naar: 
snelboot@planet.nl.

Klootschieten
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Velsen – Vanaf 1 maart 2014 
is het mogelijk een star-
terslening bij de gemeente 
aan te vragen als aanvulling 
op een hypotheek. De star-
terslening was bedoeld om 
de nieuwbouw in IJmuiden 
aan te zwengelen. De re-
geling gold dan ook alleen 
voor starters met nieuw-
bouw in IJmuiden met een 
maximale prijs van 220.000 
euro. Het maximale bedrag 
was 20.000 euro. De rege-
ling werd aangeboden via 
makelaars en aan kopers 
van nieuwbouwwoningen in 
oud-IJmuiden en het Stads-
park. Het aanvraagformulier 
voor de starterslening werd 
drie keer aangevraagd, 
maar slechts in een geval 
kwam het daadwerkelijk tot 
een starterslening. Nu is ge-
evalueerd wat het effect van 
de starterslening is, komt 
men met een aantal aanbe-
velingen. De gemeenteraad 
mag aangeven wat wense-
lijk is. Er zijn vier opties: de 
startersregeling onveran-
derd handhaven; stoppen 
met de regeling; de starters-
regeling uitbreiden met be-
staande bouw in IJmuiden 
of de starterslening uitbrei-
den met bestaande bouw 
in alle woonkernen. Daar-
bij wordt aangeraden wo-
ningen van corporaties uit 
te sluiten omdat corpora-
ties al een eigen systeem 
van starterslening aanbie-
den. De gemeente stelde in 
2014, 2015 en 2016 400.000 
euro beschikbaar voor star-
tersleningen. De evaluatie 
zal worden besproken met 
de gemeenteraad.

Evaluatie 
starterslening

Bannink kijkt vooruit
Na Prinsjesdag meer 
voordeel voor spaarders
IJmuiden - Er zijn inmiddels 
al Prinsjesdagplannen uitge-
lekt. Als kleine spaarder gaat 
u per 2017 minder belas-
ting over uw vermogen beta-
len. Op dit moment veronder-
stelt de Belastingdienst dat u 
4% rendement behaalt over 
uw vermogen. U betaalt daar 
dan 30% belasting over. In de 
plannen van het kabinet blijft 
die 30% belasting behouden, 
maar gaat de Belastingdienst 
niet langer uit van 4% rende-
ment.
Het fictieve rendement over 
de eerste 100.000 euro komt 
per 2017 uit op 2,9%. Er gaat 
een fictief rendement van 
4,7% gelden voor vermogen 
van 100.000 tot 1.000.000. 
euro. Voor vermogens boven  
1.000.000 euro geldt dan een 

fictief rendement van 5,5%.
Daarnaast verhoogt het kabi-
net het heffingvrije vermogen 
van 21.330 naar 25.000 euro 
per persoon. Tot aan dat be-
drag geldt dus een vrijstel-
ling voor box 3. Partners mo-
gen dit heffingvrije vermogen 
verdubbelen en betalen dus 
over de eerste 50.000 euro 
geen belasting over hun ver-
mogen.
Na Prinsjesdag zullen we 
zien hoe de plannen er daad-
werkelijk uit komen te zien. 
Voor alle vragen en adviezen 
op het gebied van belastin-
gen kunt u terecht bij Ban-
nink Accountants en Belas-
tingadviseurs, Kennemerlaan 
70, IJmuiden. Bel voor een af-
spraak 0255-525906. Zie ook 
www.banninkab.nl.

Zondag open dag bij 
d’Oude Proeftuyn

Regio - d’Oude Proeftuyn is 
vijftien jaar oud. Om dat te 
vieren wordt een open dag 
gehouden op dezelfde datum 
als de Kunstroute die plaats-
vindt op zondag 13 septem-
ber. d’Oude Proeftuyn is dan 
open van 10.00 tot 16.00 uur. 
Klanten die iets kopen in 
het winkeltje met gezellige 
woondecoraties of mensen 
die zich inschrijven voor een 
van de vele workshops die 
hier worden gegeven worden 
getrakteerd op een feestelij-
ke attentie. 
Tijdens de open dag is ook 
Joan Organics van de par-
tij die haar biologische ver-
zorgingsproducten aanbiedt. 
Speciaal voor deze dag heeft 
zij een aantal aantrekkelij-
ke aanbiedingen in petto. De 
bekende gitarist Adrie Win-
kelaar verzorgt de muzikale 
omlijsting. Voor het komende 
seizoen staan er weer nieu-
we workshops herfststukken 
en klassiekers op de agenda 
die zondag worden gepre-
senteerd. De bladboom met 
lichtjes bijvoorbeeld (foto), 
een schemerlamp gemaakt 
van gedroogd blad met klei-
ne lichtjes in de vorm van een 
dennenboom. ,,De deelne-
mers werken met natuurlijk 

materialen en dat werkt ont-
spannend”, zegt Frida Klomp 
die de workshops al vijf-
tien jaar begeleidt. ,,Het zijn 
vooral groepjes vrouwen die 
het leuk vinden om te wer-
ken aan een decoratie die ze 
daarna mee naar huis kun-
nen nemen. Het is ook moge-
lijk aan de gang te gaan met 
een eigen groepje. In sep-
tember, oktober, november 
en januari is het ook moge-
lijk een luncharrangement te 
boeken; eerst een workshop 
en daarna lekker eten bij 
restaurant Blond of Sonne-
vanck.” Het adres van d’Oude 
Proeftuyn is Zuiderwentweg 
1, Heemskerk.

Velsen-Zuid - Vorige week 
is in pARTerre aan Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid de 
tentoonstelling ‘Gemeente 
architecten’ van de gemeente 
Velsen te zien. Wethouder te 
Beest verrichtte de opening. 
Op de foto ziet men hem in 
gesprek met gemeente ar-
chitect Peters en rechts Siem 
Schaafsma, eveneens voor-
heen gemeente architect. 

De tentoonstelling is ook te 
bezoeken tijdens de Monu-
mentendagen op 12 en 13 
september, waarbij ook de 
oude Raadzaal te bezichti-
gen is, met uitleg over ver-
schillende kunstenaarstech-
nieken. De tentoonstelling is 
tot 4 oktober te bezoeken. 
Dat kan op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

IJmuiden - Enkele vrijwilli-
gers van afdeling IJmuiden-
Oost van De Zonnebloem, 
hebben laten zien dat zij ook 
sportief bezig kunnen zijn.   
Op uitnodiging van Wandel-
vereniging De Kennemer Ja-
gers hebben enkele spor-
tieveling als vertegenwoor-
digers van De Zonnebloem 
meegelopen met de zomer-
avondwandeling door IJmui-
den. Helaas was de belang-
stelling van de gasten en vrij-
willigers zeer beperkt, maar 
toch werd er door een paar 
doorzetters meegedaan. 
Mocht er volgend jaar weer 
een uitnodiging komen, dan 
hoopt de Zonnebloem op 
nog meer vertegenwoordi-
gers.

Zonnebloem 
wandelt mee

DCIJ-nieuws
Vader en zoon blunderen
IJmuiden - De onderlin-
ge competitie van ‘Damclub 
IJmuiden’ toonde in de twee-
de ronde al enkele opmerke-
lijke voorvallen: Marcel Doorn-
bosch blunderde tegen Jan 
Maarten Koorn in een stand 
die nog alle kanten op kon. 
Blunders zijn bij Doornbosch 
een zeldzaamheid. Maar op-
merkelijk was dat zoon Max 
eveneens en bijna gelijktij-
dig door een ernstige fout ver-
loor. Jesse Bos profiteerde er 
onmiddellijk van. Na de gelijk-
tijdige opgave liet Marcel zich 
tegen zijn zoon ontvallen: ,,In-
pakken en wegwezen.”
De partij tussen Jan Apel-
doorn en Harrie van der Vos-
sen liet een normale winstpar-
tij zien. Aanvankelijk verdedig-
de Apeldoorn zich listig maar 
verkreeg geen tegenkansen, 
In het gevorderde middenspel 
forceerde Van der Vossen een 

schijfwinst waarna de overga-
ve snel volgde. Willem Win-
ter had op meer gerekend dan 
een puntendeling tegen Bram 
van Bakel. Hij zette, zoals ge-
bruikelijk de partij scherp op. 
Maar Van Bakel, die de laatste 
jaren flink in speelsterkte is 
toegenomen, weigerde te wij-
ken en knokte zich in de par-
tij. Wat Winter ook probeerde, 
echte winstkansen kreeg hij 
niet en de remise was een lo-
gische uitslag.  
Piet Kok en Nicole Schouten 
moeten het beiden hebben 
van een aandoenlijk ogende 
inzet. Dammen is een denk-
sport maar bij hen heeft het 
veel weg van een vechtsport. 
Ondanks de energie waarmee 
ze de confrontatie aanpakten 
werd het evenwicht nauwe-
lijks verstoord. Kok en Schou-
ten waren dik tevreden met 
het eindresultaat; remise.





Zaterdag 12 september 2015

‘Wij hopen op zonnige Septemberdag’

Parcours 15, 8.2 en 3 kilometer

Zaterdag 12 september wordt voor de 25ste keer 
de Rabobank Pierloop georganiseerd. De oor-
sprong van deze loop was het 25-jarige stadhuis 
van Velsen. Het initiatief kwam van de gemeente 
Velsen. Zodoende werd op 22 september 1990 het 
startsein gegeven voor de eerste Pierloop, toen 
nog de Plein, Pier, Pleinloop geheten. Uiteindelijk 
heet dit geresulteerd tot de vijfentwintigste Pier-
loop op 12 september 2015.

De loop heeft ook dit jaar weer de vijftien kilometer als 
hoofdafstand, deze afstand is voor de wedstrijdlopers 
van de Atletiek Unie, de businesslopers en recreanten. 
De 8,2  kilometer is voor recreanten en businesslopers. 
De 2,7 kilometer is voor de jeugd tot en met twaalf jaar 
met daaraan verbonden de scholenloop. Al jaren strij-
den de kinderen om de beste school uit de gemeente 
Velsen te zijn. 

Nieuw dit jaar is de Guppenloop voor kinderen tot 
zeven jaar. Zij lopen een afstand van ongeveer 750 
meter over de Lange Nieuwstraat met als finish het 
Plein 1945.

De Rabobank Pierloop wordt mogelijk gemaakt door  
hoofdsponsors Rabobank IJmond en de gemeente 
Velsen. Daarnaast zijn er nog een aantal regionale be-
drijven die de Pierloop ondersteunen met hun donatie 
of een materiële bijdrage. Dit jaar zijn dit Kloosterboer, 
Rederij Vrolijk, Swier VOF, Tanger Advocaten, Select 
Windows BV, Windcat Workboats, Zeehaven IJmuiden, 
BK Groep, Ovenbouw Holland, Airborne Oil & Gas BV, 
De Klerk & Rozemeijer Advocaten, Gewoon Accoun-
tants en Adviseurs en Runnersworld Haarlem.

Om de organisatie in goede banen te leiden is er een 
enthousiast team vrijwilligers dat de Rabobank Pierloop 
organiseert. Op de dag zelf worden zij ondersteund 

door zo’n honderdtal vrijwilligers. Dit zijn mensen  op 
persoonlijke titel en verenigingen uit Velsen. Atletiek 
vereniging Suomi, Rode Kruis afdeling Velsen, Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers, IJmuider Reddingsbri-
gade en de zeeverkenners van Nannie van der Wiele.

Bij het verschijnen van deze editie is de voorinschrij-
ving al gesloten. Inschrijven op de dag zelf is mogelijk 
tot een half uur voor de start. De inschrijving vindt 
plaats in Sporthal IJmuiden Oost aan de Briniostraat 
waar ook de start plaats vindt. Voor de tijdwaarneming 
wordt gebruikt gemaakt van chips in het startnummer, 

RaceTimer Europa zorgt dat van elke loper zijn tijd 
wordt geregistreerd. Op de website van RaceTimer is 
op de dag na Rabobankloop van iedere deelnemer een 
finishvideo te bekijken.

Wij als organisatie hopen natuurlijk op een mooie zon-
nige septemberdag en hopen dat u in groten getale 
meedoet aan deze jubileumeditie van de Rabobank 
Pierloop Velsen.

Cor van der Giesen
voorzitter organisatiecomité

15 KM
Briniostraat-ra Stationsweg/Parkweg-bij ingang 
Velserbeek/Parkweg rd- fietspad Parkweg-ra Drie-
huizerkweg-ra fietspad Waterloolaan-rd fietspad 
Zeeweg-rd fietspad Heerenduinweg-rd IJmuiderslag 
voetpad bij fietsstalling-rd betonplatenbaan ri strand-
la fietspad ri strand-ra strand-ra NOORDELIJKE 
strandafslag bij paviljoen Zuidpier-ra over Kenne-
merboulevard (bovenlangs)-rd fietspad Badweg-rd 
fietspad Kromhoutstraat-rd Dokweg-oversteek Dok-
weg bij Loggerstraat-ra Havenkade-la Havenkade-ra 
Marconistraat- rd voetpad dwars door plantsoen bij 
Het Baken- ra Moerbergplantsoen voetpad woning-
zijde naar fietspad Lange Nieuwstraat- la fietspad 
Lange Nieuwstraat-Plein 1945 .

8.2 KM
Briniostraat-ra Stationsweg/Parkweg-bij ingang 
Velserbeek/Parkweg rd- fietspad Parkweg-ra Drie-
huizerkweg-ra fietspad Waterloolaan-rd fietspad 
Zeeweg-rd fietspad Heerenduinweg-10m na krui-
sing Gijzenveltplantsoen ra voetpad naar stadspark 
Gijzenveltplantsoen-rd voetpad door stadspark-la 
Mercuriusstr-bij Saturnusstr/Mercuriusstr schuin 
over grasveld en middenberm naar Linnaeusstraat-
ra Havenkade -ra Marconistraat- rd voetpad dwars 
door plantsoen bij Het Baken- ra Moerbergplantsoen 
voetpad woningzijde naar fietspad Lange Nieuw-
straat- la fietspad Lange Nieuwstraat-Plein 1945 .

3 KM
Briniostraat ri Platanenstraat-la Groeneweg- rd 
Meeuwenlaan-rd Kievitlaan-ra Nachtegaallaan-rd 
fietspad Zeeweg richting Heerenduinweg-rd fiets-
pad Heerenduinw-ra Spaarnestr-ra fietspad Lange 
Nieuwstr-Plein 1945.





Zaterdag 12 september 2015

Lopen voor Metakids
IJmuiden - Fay en Mick zijn 
allebei vier jaar. Beiden heb-
ben de stofwisselingsziekte 
MCADD. Elk jaar worden er in 
Nederland 800 kinderen ge-
boren met een aangeboren 
erfelijke stofwisselingsziekte. 
Van deze 800 kinderen heb-
ben 17 kinderen de stofwis-
selingsziekte MCADD. Het is 
dan ook bijzonder dat Fay en 
Mick allebei in de gemeenten 
Velsen wonen en op dezelfde 
school zitten.

Met Fay en Mick gaat het ge-
lukkig heel goed en ze hebben 
een mooie toekomst in het voor-
uitzicht, maar een hoop andere 
kinderen, hun  ouders en omge-
ving hebben dat niet. Ook is de 
stofwisselingsziekte van Fay en 
Mick nog vrij onbekend en moet 
er meer onderzoek naar gedaan  
worden. Bij de farmaceutische 
industrie en bij de Nederlandse 

overheid is er nog te weinig aan-
dacht voor deze ernstige ziekte. 
Gelukkig zijn er stichtingen zo-
als Metakids die zich sterk ma-
ken voor verder onderzoek naar 
stofwisselingziektes bij kinderen. 
Om geld op te halen voor meer 
onderzoek naar stofwisselings-
ziektes houden Riemert en Wen-
dy op 12 september tijdens de 
Pierloop een sponsorloop voor 
Metakids. Samen met familie, 
vrienden, kennissen en collega’s 
willen zij een mooi bedrag opha-
len voor Metakids.

Was je al van plan de Pierloop 
te gaan lopen? Mooi. Het is  
misschien nog mooier om dit 
dan te doen voor een goed 
doel! Meld je aan bij  Wendy van 
Zwieten (wendyvanzwieten@ 
gmail.com). Als je alleen wilt 
doneren dan kan dat via www. 
metakids.nl, > actie ‘Fay en Mick 
voor Metakids’

Bartlehiem is er klaar voor
IJmuiden - Al 25 jaar wor-
den de lopers van de Pierloop 
door de bewoners van de 
Marconistraat met veel en-
thousiasme ontvangen. Ook 
tijdens deze editie is de Mar-
conistraat weer omgedoopt 
tot Bartlehiem van IJmuiden. 

Dit jaar zal de Marconistraat nog 

mooier worden aangekleed, dit 
vanwege de sponsoring van 20 
eigen ontwerpvlaggen door Wil 
van Wetering, een 20-tal t-shirts 
door Rob Vreenegoor van Run-
nersworld en een 6 meter lang 
spandoek van Van der Heijden 
reclame. 
Uiteraard krijgt elke loper van de 
8 en 15 kilometer weer een ver-

koelende spons aangereikt en 
worden zij met een lekker stuk-
je muziek gemotiveerd om zo de 
laatste kilometers uit te kunnen 
lopen. 

,,Wij hopen dat deze jubileu-
meditie een groot succes wordt. 
In onze straat zijn wij er in ieder 
geval klaar voor!”

Kwart eeuw Pierloop
IJmuiden - Onder de titel ‘Een 
kwart eeuw Pierloop Vel-
sen’ is vorige week een jubi-
leumboek uitgebracht waar-
van het eerste exemplaar, vol 
met foto’s en leuke verhalen, 
in Sporthal IJmuiden Oost 
aan sportwethouder Annette 
Baerveldt werd uitgereikt. 

In haar dankwoord noemde 
Baerveldt het boek en de Pier-
loop ’een cultureel monument’. 
,,Het evenement voor jong en 
oud hoort bij het dna van Vel-
sen’’, aldus de wethouder.
De Pierloop is in 1990 ontstaan 
rond de feestelijkheden van het 
25-jarig bestaan van het Velsen-
se stadhuis. Wat begon als een 
idee om een loopfeestje voor het 
jarige stadhuis te organiseren, 
werd al gauw opgevolgd door 
een plan om het grootser aan te 
pakken, bijvoorbeeld een wed-
strijd te houden van stadhuis 
tot aan het begin van de Zuid-
pier. Zo is het loopevenement in 
Velsen ontstaan, maar nog niet 
onder de naam Pierloop. Eerst 
heette het Plein-Pier-Pleinloop. 
Het idee om de vele smakelijke 
verhalen en de foto’s te verza-

melen en in boekvorm uit te ge-
ven kwam van de man van het 
eerste uur, Co Vastenhouw. Hij 
slaagde erin om bij Govert Wis-
se, die net gepensioneerd was 
als sportverslaggever bij Haar-
lems Dagblad/IJmuider Cou-
rant, interesse te wekken om 
hem te helpen bij deze omvang-
rijke klus. Want dat is het zeker 
geworden met, over elk jaar, een 
uitgebreid verslag rond de gang 
van zaken en natuurlijk ook over 
de winnaars. En ook de selectie 

van het enorme aantal beschik-
bare foto’s heeft de nodige tijd 
en moeite gekost.
Het boek bevat vele interviews 
en honderden foto’s van deel-
nemers door de jaren heen. Een 
eerbetoon aan het evenement 
waar zoveel Velsenaren warm 
voor lopen. Deelnemers en vrij-
willigers krijgen het boek gratis 
uitgereikt. Andere belangstellen-
den kunnen het voor 10 euro be-
stellen via  voorzitterorg@pier-
loop.nl. (foto: Joop Waaijenberg)

VerKeersMaatregeLen
Voor een overzicht van de verkeersmaatregel  zie de website 
van de gemeente Velsen, http://www.velsen.nl/Artikel/ 
Verkeersmaatregelen-Pierloop-zaterdag-12-september.htm
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Buitenaula Duinhof geopend
De buitenaula op de begraafplaats Duinhof aan de Slingerduinlaan 6 in 
IJmuiden is vrijdag 4 september jl. o�  cieel geopend. Wethouder Floor Bal 
verrichtte de openingshandeling door het loslaten van een aantal witte dui-
ven. De aula bestaat uit een mooie, ovale ruimte met meubilair dat gemaakt 
is van hout uit de parken van Velsen. (foto’s: Reinder Weidijk)

Amy Koopmanschap
waarnemend burgemeester
De commissaris van de Koning in de 
provincie Noord-Holland, de heer J. 
(Johan) W. Remkes, heeft in over-
leg met de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad besloten mevrouw 
drs A.(Amy) E. Koopmanschap te 
benoemen tot waarnemend burge-
meester van Velsen. Zij is 9 septem-
ber jl. in dienst getreden.

Mevrouw Koopmanschap vult tijde-
lijk de vacature van burgemeester in, 

omdat oud burgemeester Franc Weer-
wind is vertrokken naar Almere. Amy 
Koopmanschap was van 2003 tot 2015 
burgemeester van Diemen. Zij was van 
1997 tot 2003 burgemeester van Zoe-
terwoude. Tussen 1990 en 1997 was 
zij eerst stadsdeelvoorzitter en daarna 
stadsdeelwethouder van de Amster-
damse deelgemeente De Pijp. De nieu-
we waarnemend burgemeester is 63 
jaar en lid van GroenLinks. (foto: Die-
derick Ingel)

Denk mee over
nieuwe burgemeester
Wilt u samen met de gemeen-
teraad meedenken over de pro-
fi elschets van de nieuwe burge-
meester voor Velsen? U bent van 
harte welkom op de bewoners-
avond op woensdag 23 septem-
ber vanaf 19.30 uur in de Burger-
zaal van het gemeentehuis.

Onder leiding van gespreksleider 
Gertjan Huijbens kunnen alle in-
woners van Velsen aangeven wat 
voor type burgemeester Velsen no-
dig heeft. Moet het een netwer-
ker zijn, die zich op de eerste plaats 
bezig houdt met het binnen halen 

van bedrijven of moet het iemand 
zijn, die zich richt op het welzijn 
van de inwoners van Velsen? Al-
le ingebrachte aanbevelingen wor-
den meegenomen door de gemeen-
teraad om tot een nieuwe profi el-
schets te komen.

Vanaf 10 september wordt ook aan 
alle deelnemers van het Burgerpa-
nel Velsen gevraagd om mee te den-
ken over een nieuwe burgemees-
ter.  Wilt u lid worden van het Bur-
gerpanel Velsen, mail dan naar Aart 
van Grootheest: a.van.grootheest@
duomarketresearch.nl

Open dag Sporthal Zeewijk
We hebben er naar uitgekeken: een 
nieuwe sporthal, sportcafé Samsh!, 
basisschool De Zefi er en peuter-
speelzaal Zoe� ! zijn geopend.

Wij nodigen u van harte uit voor de 
open dag op zaterdag 19 september 
2015 van 13.00 tot 16.00 uur. Het ge-
bouw is gelegen aan de Eenhoorn-
straat in IJmuiden.
De open dag begint spectaculair om 

13.00 uur. Voor diverse sporten, waar-
onder badminton (BC Velsen), korf-
bal (DKV) en volleybal (Smashing 
Velsen) zijn er clinics. Voor de jeugd 
staat er een groot springkussen klaar. 
Bovendien worden er diverse buiten-
activiteiten op het beweegplein ge-
houden.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Tot zaterdag 19 september! 
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Zondag 13 september in Velsen

Open Monumentendag
Op zondag 13 september aan-
staande is de landelijke Open 
Monumentendag met als thema 
‘Kunst en Ambacht’. Daarbij is 
er niet alleen aandacht voor de 
architectuur, maar ook de toe-
gepaste kunsten aan de binnen-
zijde. Bovendien worden de in-
vloeden van het monument op 
andere kunstvormen belicht.

Tijdens de Open Monumenten-
dag op zondag 13 september aan-
staande worden op verschillen-
de locaties speciale activiteiten 

voor publiek georganiseerd; de 
entree is gratis. Informatie hier-
over is te vinden in een brochu-
re getiteld: ‘Prachtwerk. Kunst en 
ambacht in Velsen’. Deze is gratis 
af te halen bij boekhandel Brede-
ro in Santpoort-Noord, boekhan-
del The Read Shop, het gemeente-
huis en de bibliotheken in IJmui-
den en Velserbroek. 

Ook vindt u nadere informatie op 
de website www.openmonumen-
tendag.nl.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Open van 
10.00-17.00 uur. Demonstratie van middeleeuwse ambachten.

Oud-IJmuiden. Rondleiding om 11.00 en 14.30 uur door Oud-IJmuiden 
a.d.h.v. het thema. Start bij café Kruiten, Kruitenstraat 1-3. Opgeven via in-
fo@beleefoudijmuiden.nl.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Open van 14.00-16.00 uur. Ope-
ning tentoonstelling ‘Paradijs’, hedendaagse kunst en de natuur.

Dorp Oud Velsen. Rondleiding om 11.uur door het dorp a.d.h.v. het the-
ma, start bij de Engelmunduskerk.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid. Open van 11.00-
17.00 uur. Tentoonstelling over gemeentearchitecten in Velsen. 

Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-Zuid
Open van 11.00-17.00 uur. Informatie over het gebouw en de vrijmetsela-
rij.

Begraafplaats Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 6, Santpoort-Noord
Rondwandeling door het park. Route verkrijgbaar in Petit Café Wester-
veld.

Landgoed Duin en Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord. Genieten van een Royal High Tea in het huis (reserveren verplicht) 
en ronddwalen door de beeldentuin.

Velsertunnel, Oude Pontweg 1, Velsen-Zuid. Open 13.00-16.00 uur. 
Rondleidingen door dienstgebouw en info over de tunnel (zie artikel 
rechtsboven).

Start voorbereiding 
renovatie Velsertunnel
Deze maand gaat Rijkswaterstaat 
starten met voorbereidingen voor 
de renovatie van de Velsertunnel. 
Het gaat om werkzaamheden in 
en rond het historische Velsertun-
nel-dienstgebouw aan de Oude 
Pontweg 1 in Velsen-Zuid. De tun-
nel is bijna 60 jaar oud en toe aan 
groot onderhoud. Daarom voert 
Rijkswaterstaat vanaf april 2016 
een grootscheepse renovatie uit. 
De Velsertunnel gaat dan negen 
maanden helemaal dicht.

Over de werkzaamheden
De aannemer richt een werkterrein 
in met een aantal bouwketen bin-
nen de omheining van het dienstge-
bouw aan de Oude Pontweg. Bij de 
werkzaamheden wordt het aanwe-
zige asbest in het dienstgebouw ver-
wijderd. Ook verwijdert de aanne-
mer aanlegsteigers aan het Noord-
zeekanaal. De werkzaamheden vin-
den allemaal plaats op het terrein 
van Rijkswaterstaat. Omwonenden 
zijn schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Rondleiding dienstgebouw 
Rijkswaterstaat opent vanwege 
Open Monumentendag op zondag 13 
september de deuren van het venti-
latiegebouw aan de Oude Pontweg 1 
in Velsen-Zuid. De karakteristieke 

hyacinthvormige ventilatietorens, 
die als bakstenen bloemen boven de 
Velsertunnel uitsteken zijn te bezoe-
ken tussen 13.00 en 16.00 uur.

Bouwverkeer
Tijdens de werkzaamheden krijgen 
bewoners te maken met enig bouw-
verkeer in de wijk. In totaal gaat het 
om ongeveer acht transporten met 
vrachtwagens per maand, naast de 
ritten van auto’s en kleinere bestel-
busjes. Dit kan enige hinder veroor-
zaken. De aan- en afvoerroute voor 
de werkzaamheden loopt via de ’s 
Gravenlust, Meervlietstraat, Oost-
einderweg en Oude Pontweg. 

Vervolg
De komende maanden gaan ook in 
de tunnel en ten noorden van het 
Noordzeekanaal de voorbereidin-
gen voor de renovatie van start. Het 
gaat onder meer om werkzaamhe-
den in de berm van de A22 (geen ver-
keershinder). Ook vinden er buiten 
het zicht van het verkeer werkzaam-
heden in de Velsertunnel plaats en 
wordt één tunnelbuis ’s nachts een 
aantal keer afgesloten, zoals ook ge-
beurt bij het regulier onderhoud. 
Verkeer kan dan omrijden via de 
Wijkertunnel. (foto: Rijkswater-
staat)

Bronzen beeld opgeslagen
Afgelopen vrijdag is het bronzen 
beeld ‘De ontmoeting’ aan het be-
gin (noordkant) van de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord verwijderd 
en tijdelijk opgeslagen. Dit in ver-

band met de plannen om de Hoofd-
straat hier opnieuw in te richten. De 
Kunstcommissie gaat zich bezinnen 
op een geschikte plek, waar het beeld 
kan worden teruggeplaatst.

Rectifi catie
Vorige week stond ten onrech-
te op de Infopagina van de ge-
meente, dat inzamelzakken voor 
plastic verpakkingsafval gratis 
zijn te bestellen bij de HVC. Dat 
geldt niet in de gemeente Velsen.

De zakken zijn alleen gratis ver-
krijgbaar in gemeenten waar HVC 
plastic afval in zakken ophaalt. Dat 
betekent dat u normale vuilniszak-

ken of plastic tassen kan gebruiken 
om uw plastic afval en lege pakken 
van sap en zuivel te deponeren in de 
verzamelcontainers bij supermark-
ten.

In de toekomst zal HVC in Velsen 
overigens plastic afval aan huis met 
minicontainers (kliko) ophalen. Per 
wijk of woonkern worden daarvoor 
plannen gemaakt.
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Boek over 25 jaar Pierloop
Op 12 september 2015 wordt de 
25ste Rabobank Pierloop Velsen 
gehouden. Ter gelegenheid van 
deze speciale editie heeft Cor van 
der Giessen(oud voorzitter Stich-
ting Rabobank Pierloop) donder-
dagmiddag  een jubileumboek 
uitgereikt aan sportwethouder 
Annette Baerveldt.

Het jubileumboek is samengesteld 
door Govert Wisse uit Santpoort-

Noord en Co Vastenhouw uit Vel-
serbroek. Het boek kijkt terug op een 
kwart eeuw loopplezier in en rond 
IJmuiden. In 1990 werd het initi-
atief genomen voor de allereerste 
Pierloop. Het evenement groeide 
al snel uit tot het grootste eendaag-
se sportevenement van Velsen voor 
jong en oud. Op de foto (van Ko van 
Leeuwen) vlnr: Cor van der Giessen, 
wethouder Annette Baerveldt, Go-
vert Wisse en Co Vastenhouw.

Verkeer tijdens Pierloop
Op zaterdag 12 september is de 
25e editie van de Rabobank Pier-
loop. Zoals gebruikelijk heeft de-
ze feestelijke loop fl inke conse-
quenties voor het verkeer in de 
zuidelijke helft van IJmuiden en 
voor verkeer tussen het noorden 
en zuiden van IJmuiden. Hieron-
der de belangrijkste gegevens.

Zoals gebruikelijk heeft deze feeste-
lijke loop fl inke consequenties voor 
het verkeer in de zuidelijke helft van 
IJmuiden en voor verkeer tussen 
het noorden en zuiden van IJmui-
den. Hieronder de belangrijkste ge-
gevens. 

Dit jaar is de 25ste editie van de Ra-
bobank Pierloop Velsen. Honder-
den enthousiastelingen – jong en 
oud, mannen en vrouwen, particu-
lieren en bedrijventeams – lopen 
van de start in de Briniostraat in een 
grote lus naar de fi nish in de Lange 
Nieuwstraat. Sportwethouder An-
nette Baerveldt geeft het startschot 
en reikt de prijzen uit.

Stremmingen
Er zijn die dag veel mensen op de 
been. Niet alleen deelnemers, maar 
ook publiek en mensen van de or-
ganisatie. De verkeerssituatie is als 

volgt: verkeer dat van de noord- naar 
de zuidkant van IJmuiden gaat (en 
andersom) moet rekening houden 
met fl inke stremmingen. Dat geldt 
vooral voor hen die tussen 15.00 en 
16.30 uur de lijn Kromhoutstraat-
Dokweg-Havenkade-Marconistraat-
Moerbergplantsoen-Lange Nieuw-
straat kruisen. Stremming geldt ook 
voor hen die rond 15.10 uur in de 
buurt zijn van de Waterloolaan-Zee-
weg-Heerenduinweg; zij moeten re-
kening houden met ongeveer 15 tot 
20 minuten stilstaand verkeer. Het 
beste is het om tussen circa 14.00 en 
16.30 uur vooral de Lange Nieuw-
straat en het gebied ten zuiden daar-
van met de auto te mijden. 

Door de inzet van veel vrijwilligers 
als verkeersregelaar kan het verkeer 
van zoveel mogelijk straten gebruik 
blijven maken, maar moet wel regel-
matig gewacht worden tot passeren-
de lopers voorbij zijn. De verkeers-
regelaars doen hun uiterste best om 
de veiligheid te bewaken van lopers, 
toeschouwers en verkeerdeelne-
mers. Graag uw begrip voor de moei-
lijke taak van deze vrijwilligers.

Info
Alle verkeersmaatregelen staan op  
www.velsen.nl.

Wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 29 september 2015 brengt het 
college een bezoek aan Velsen-
Noord omdat de bestuurders graag 
in gesprek willen komen met bewo-
ners en ondernemers die iets wil-
len vertellen over wat ze belangrijk 
vinden in hun directe omgeving.

Het college fi etst door de wijk van 
13.45 uur tot 15.15 uur. Na afl oop is er 
een gezamenlijke afsluiting in Wijk-
centrum ‘De Stek’, Heirweg 2, 1951 CD 
in Velsen-Noord. Hierbij zijn bewo-
ners uit Velsen-Noord van harte wel-
kom.

Wilt u het college iets laten zien waar 
u trots op bent of wilt u juist laten zien 

wat er nog beter kan in de wijk? Dan 
is dit het moment om u aan te melden 
via communicatie@velsen.nl of bel-
len via 140255. Graag vóór 19 septem-
ber 2015. Uit alle aanmeldingen wordt 
dan een keuze gemaakt. Wordt uw 
aanmelding gehonoreerd dan krijgt u 
van te voren bericht. Vergeet dus niet 
uw telefoonnummer in uw aanmel-
ding te zetten! Graag tot ziens in... Vel-
sen- Noord.

Op de foto (Reinder Weidijk) ziet u 
van links naar rechts wethouders Ar-
jen Verkaik, Floor Bal, Ronald Vennik, 
Annette Baerveldt, gemeentesecreta-
ris Koen Radstake en wethouder Ro-
bert te Beest.

Primeur voor IJmuiden

Beton van olifantengras
Wist u dat de vloeren en de zit-
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weg zijn gemaakt van speciaal be-
ton van olifantengras? En dat hier 
het duurzame bouwmateriaal Xi-
riton voor het eerst in grote hoe-
veelheid is toegepast?

Landschapsontwerper Berrie van 
Elden van V-eld heeft het idee voor 
dit materiaal ingebracht. Xiriton is 
een bouwmateriaal op basis van oli-
fantengras (miscanthus). Door de 
C4-grasssoorten ontstaat de meest 
ecologische vorm van CO2-reduc-
tie. Xiriton weegt maar de helft van 
beton, is stevig als tuftsteen, vuur-
bestendig en zeer eenvoudig te be-
werken. Hierdoor ontstaan nieuwe 

bouwtechnieken voor waterkering, 
wegenbouw en aardbevingsbesten-
dige gebouwen. Om deze reden heeft 
Xiriton vorige week dinsdag de Cli-
mate Runner Up prijs op de Duurza-
me dinsdag in Den Haag gewonnen.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
augustus 2015 tot en met 4 sep-
tember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Edisonstraat 51, plaatsen personen-
lift (04/09/2015) 14491-2015;
Marktplein 33, aanbrengen gevelre-
clame (04/09/2015) 14494-2015;
Kruitenstraat 1-3-5-9 en 13, ge-
bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (04/09/2015) 14511-2015;
Radarstraat 159, plaatsen dakop-
bouw (04/09/2015) 14507-2015;

Dudokplein 1, herzien brandcom-
partimentering (03/09/2015) 
14465-2015;
Pruimenboomplein 81, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14448-
2015;
Pruimenboomplein 66, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14449-
2015;
Pruimenboomplein 61, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14459-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelma-
chine (03/09/2015) 14457-2015;
Hagelingerweg 160, kappen boom 
(01/09/2015) 14506-2015;
Burgemeester Enschedelaan 66, ge-

bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (01/09/2015) 14352-2015;
Molenstraat 11, restauratie gemeen-
telijk monument (01/09/2015) 
14350-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 319, kappen boom 
(01/09/2015) 14362-2015;
Linie 37A, plaatsen schuur 
(03/09/2015) 14625-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Velserduinweg 170, plaatsen dakop-
bouw (01/09/2015) 11061-2015;
Zeeweg 5, revitaliseren benzinesta-
tion (08/09/2015) 11950-2015.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 

via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Duinstraat ong., aanleggen 10 par-
keerplaatsen (03/09/2015) 8505-
2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 45 en 47, plaat-
sen gecombineerde dakkapel voorzij-
de en dakkapel zijgevel (04/09/2015) 
10941-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid

Amsterdamseweg 14, wijzigen ver-
leende vergunning (wijzigen gevels) 
(04/09/2015) 13722-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaatselijke 
Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
vergunning wedstrijden seizoen 
2015-2016, Tata Steelstadion, Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid.
(04/09/2015) u15.006746. 
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Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

 
09  10 september 2015

Sint Josephparochie 
bestaat 110 jaar

Velsen-Noord - Het oor-
spronkelijk dunbevolkte ge-
bied van de Sint Josephpa-
rochie  behoorde aanvan-
kelijk tot de parochie van 
de H. Engelmundus te Drie-
huis. 
Door het graven van het 
Noordzeekanaal werd Wij-
keroog, tot 1926 de naam 
voor het huidige Velsen-
Noord, afgesneden van 
Driehuis. Met de komst van 
de papierfabriek Van Gel-
der in 1895, vestigden zich 
ook enkele Rooms Katho-
lieke families in Wijkeroog. 
Dit leidde in 1905 tot de op-
richting van een parochie, 
genoemd naar Sint Joseph. 
Men begon met een houten 
hulpkerk, die op 8 juli 1905 
in gebruik werd genomen. 
Onder leiding van bouw-
pastoor W.F. de Rooij, werd 
ijverig gewerkt aan de tot-
standkoming van een de-
finitief gebouw, waarvan 
men voorlopig de helft re-
aliseerde en dat met Pink-
steren 1908 werd ingewijd. 
Het kerkgebouw is een ont-
werp van Jan Stuyt, die 
geldt als een van de be-
langrijkste kerkenbouwers 
van de twintigste eeuw. In 
1928 volgde de andere helft 
en werd tevens de toren ge-
bouwd, die voorzien werd 
van twee luidklokken. In 
1987 werd het kerkgebouw 
op de monumentenlijst van 
de provincie Noord-Holland 
geplaatst en in 2001 kreeg 
het de status van Rijksmo-

nument. De pastorie naast 
de kerk was een reeds be-
staande villa, die in 1905 
samen met 1 hectare grond, 
waarop het kerkgebouw 
zou verrijzen, voor 20.000 
gulden werd aangekocht.
De parochiegemeenschap 
bestaat nog steeds uit een 
actieve groep van mensen 
die in hun levenshouding 
hun geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen. Een kern van 
vele parochianen bezoekt 
wekelijks de zondagse vie-
ring en een kleine groep de 
doordeweekse vieringen ‘s 
ochtends om 9.00 uur en 
de Vesper (het avondge-
bed) op donderdagavond 
om 19.00 uur. Er is ook een 
groep parochianen die ac-
tief zijn als vrijwilliger. Zij 
doen veel vrijwilligers werk, 
zoals tuinonderhoud, paro-
chieblaadjes rond delen, de 
kerk schoonmaken en zin-
gen in het koor.
Alhoewel de officiële datum 
8 juli was, wordt gezien de 
vakantieperiode op zondag 
13  september 2015, het 110 
jarig bestaan met een fees-
telijke Eucharistieviering om 
9.30 uur gevierd. Pastor Ma-
thew zal samen met mon-
seigneur Hendriks, pastoor 
Niesten en pastoor Domen 
voorgaan in de viering en 
deze zal opgeluisterd wor-
den door de koren met een 
extra feestelijk tintje.
Aansluitend aan deze vie-
ring is er een receptie in de 
Meerpaal.

Driehuis - LSVV uit, altijd 
lastig. Zo, dat cliché is eruit. 
Vorig seizoen werd het via 
4-0 bij rust, 5-4 voor LSVV. 
De voorbereiding van RKVV 
Velsen was prima: het eigen 
Hannie Spronktoernooi werd 
gewonnen en in het KNVB-
bekertoernooi is Velsen door-
gedrongen tot de knock-
outfase. Trainer Ton Pronk 
heeft dan ook veel vertrou-
wen in het team en uitgangs-
punt is promotie naar de eer-
ste klasse. Dat mag eventu-
eel ook via de nacompetitie. 
Pronk moet diverse nieuw-
komers inpassen: van Don-
ny Koning en Patrick Castri-
cum worden doelpunten ver-
wacht, gesteund door de rest 
van het team waarin ook Jor-
den de Waal (VSV), Mischa 
Plug (Stormvogels) en Michel 
de la Mar (Schoten) nieuwe 
gezichten zijn. In eerste in-
stantie hadden beide ploe-
gen moeite elkaar te vinden. 
Vaak werd de lange bal ge-
speeld en die was dan meest-
al voor de tegenstander. Ver-
der dan een paar plaagstoot-
jes kwamen de ploegen voor-
lopig niet. Zo schoot Patrick 
Castricum net naast en werd 
de bal aan de andere kant 

door Martin Wal van de lijn 
gehaald. Toch kwam LSVV 
op voorsprong:  een uithaal 
van Rob ter Burg werd van 
richting veranderd: 1-0. Vlak 
voor rust maakte Velsen ge-
lijk. Bij een scrimmage tikte 
Donny Koning de 1-1 binnen. 
Na de thee liep het samen-
spel bij Velsen beter. Patrick 
Castricum zag de bal na zo’n 
combinatie met Henk Swier 
een prooi worden voor LSVV 
doelman Dave Stet. Even la-
ter eindigde een prima voor-
zet van Patrick Castricum op 
het hoofd van Donny Koning 
en was het wel raak: 1-2. In 
de één en zeventigste minuut 
een hevige scrimmage voor 
het Velsendoel. De scheids-
rechter zag bij een kopduel 
een overtreding en legde de 
bal op de stip. Rob ter Burg 
zorgde voor 2-2. Een kwartier 
voor tijd kwam Velsen op 2-3: 
een corner van Martin Wal 
werd bij de eerste paal waar 
Remco van Dam ingekopt. 
Tim Groenewoud vergat ver-
volgens de wedstrijd te be-
slissen, zijn schot ging hoog 
over. Velsen gaf verder geen 
krimp. De eerste winst was 
binnen. Volgende week Den 
Helder thuis.

Velsen wint van LSVV

Duetten en 
pianoconcert in 
Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.00 
uur worden zes duetten van 
Wilhelm Friedemann Bach 
uitgevoerd door Katja Pite-
lina en Reiko Tsuiki die het 
befaamde Duo Kaleidoscope 
vormen. Zij spelen op dwars-
fluiten uit de 18e eeuw. Een  
bevlogen, veelzijdig duo met 
een enorm repertoire. De pi-
anist Vital Stahievitch speelt 
op zondag 13 september om 
15.00 uur het pianoconcert 
in d-klein nr. 20 van Mozart. 
Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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Sint Josephparochie 
bestaat 110 jaar

Velsen-Noord - Het oor-
spronkelijk dunbevolkte ge-
bied van de Sint Josephpa-
rochie  behoorde aanvan-
kelijk tot de parochie van 
de H. Engelmundus te Drie-
huis. 
Door het graven van het 
Noordzeekanaal werd Wij-
keroog, tot 1926 de naam 
voor het huidige Velsen-
Noord, afgesneden van 
Driehuis. Met de komst van 
de papierfabriek Van Gel-
der in 1895, vestigden zich 
ook enkele Rooms Katho-
lieke families in Wijkeroog. 
Dit leidde in 1905 tot de op-
richting van een parochie, 
genoemd naar Sint Joseph. 
Men begon met een houten 
hulpkerk, die op 8 juli 1905 
in gebruik werd genomen. 
Onder leiding van bouw-
pastoor W.F. de Rooij, werd 
ijverig gewerkt aan de tot-
standkoming van een de-
finitief gebouw, waarvan 
men voorlopig de helft re-
aliseerde en dat met Pink-
steren 1908 werd ingewijd. 
Het kerkgebouw is een ont-
werp van Jan Stuyt, die 
geldt als een van de be-
langrijkste kerkenbouwers 
van de twintigste eeuw. In 
1928 volgde de andere helft 
en werd tevens de toren ge-
bouwd, die voorzien werd 
van twee luidklokken. In 
1987 werd het kerkgebouw 
op de monumentenlijst van 
de provincie Noord-Holland 
geplaatst en in 2001 kreeg 
het de status van Rijksmo-

nument. De pastorie naast 
de kerk was een reeds be-
staande villa, die in 1905 
samen met 1 hectare grond, 
waarop het kerkgebouw 
zou verrijzen, voor 20.000 
gulden werd aangekocht.
De parochiegemeenschap 
bestaat nog steeds uit een 
actieve groep van mensen 
die in hun levenshouding 
hun geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen. Een kern van 
vele parochianen bezoekt 
wekelijks de zondagse vie-
ring en een kleine groep de 
doordeweekse vieringen ‘s 
ochtends om 9.00 uur en 
de Vesper (het avondge-
bed) op donderdagavond 
om 19.00 uur. Er is ook een 
groep parochianen die ac-
tief zijn als vrijwilliger. Zij 
doen veel vrijwilligers werk, 
zoals tuinonderhoud, paro-
chieblaadjes rond delen, de 
kerk schoonmaken en zin-
gen in het koor.
Alhoewel de officiële datum 
8 juli was, wordt gezien de 
vakantieperiode op zondag 
13  september 2015, het 110 
jarig bestaan met een fees-
telijke Eucharistieviering om 
9.30 uur gevierd. Pastor Ma-
thew zal samen met mon-
seigneur Hendriks, pastoor 
Niesten en pastoor Domen 
voorgaan in de viering en 
deze zal opgeluisterd wor-
den door de koren met een 
extra feestelijk tintje.
Aansluitend aan deze vie-
ring is er een receptie in de 
Meerpaal.

Driehuis - LSVV uit, altijd 
lastig. Zo, dat cliché is eruit. 
Vorig seizoen werd het via 
4-0 bij rust, 5-4 voor LSVV. 
De voorbereiding van RKVV 
Velsen was prima: het eigen 
Hannie Spronktoernooi werd 
gewonnen en in het KNVB-
bekertoernooi is Velsen door-
gedrongen tot de knock-
outfase. Trainer Ton Pronk 
heeft dan ook veel vertrou-
wen in het team en uitgangs-
punt is promotie naar de eer-
ste klasse. Dat mag eventu-
eel ook via de nacompetitie. 
Pronk moet diverse nieuw-
komers inpassen: van Don-
ny Koning en Patrick Castri-
cum worden doelpunten ver-
wacht, gesteund door de rest 
van het team waarin ook Jor-
den de Waal (VSV), Mischa 
Plug (Stormvogels) en Michel 
de la Mar (Schoten) nieuwe 
gezichten zijn. In eerste in-
stantie hadden beide ploe-
gen moeite elkaar te vinden. 
Vaak werd de lange bal ge-
speeld en die was dan meest-
al voor de tegenstander. Ver-
der dan een paar plaagstoot-
jes kwamen de ploegen voor-
lopig niet. Zo schoot Patrick 
Castricum net naast en werd 
de bal aan de andere kant 

door Martin Wal van de lijn 
gehaald. Toch kwam LSVV 
op voorsprong:  een uithaal 
van Rob ter Burg werd van 
richting veranderd: 1-0. Vlak 
voor rust maakte Velsen ge-
lijk. Bij een scrimmage tikte 
Donny Koning de 1-1 binnen. 
Na de thee liep het samen-
spel bij Velsen beter. Patrick 
Castricum zag de bal na zo’n 
combinatie met Henk Swier 
een prooi worden voor LSVV 
doelman Dave Stet. Even la-
ter eindigde een prima voor-
zet van Patrick Castricum op 
het hoofd van Donny Koning 
en was het wel raak: 1-2. In 
de één en zeventigste minuut 
een hevige scrimmage voor 
het Velsendoel. De scheids-
rechter zag bij een kopduel 
een overtreding en legde de 
bal op de stip. Rob ter Burg 
zorgde voor 2-2. Een kwartier 
voor tijd kwam Velsen op 2-3: 
een corner van Martin Wal 
werd bij de eerste paal waar 
Remco van Dam ingekopt. 
Tim Groenewoud vergat ver-
volgens de wedstrijd te be-
slissen, zijn schot ging hoog 
over. Velsen gaf verder geen 
krimp. De eerste winst was 
binnen. Volgende week Den 
Helder thuis.

Velsen wint van LSVV

Duetten en 
pianoconcert in 
Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.00 
uur worden zes duetten van 
Wilhelm Friedemann Bach 
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bevlogen, veelzijdig duo met 
een enorm repertoire. De pi-
anist Vital Stahievitch speelt 
op zondag 13 september om 
15.00 uur het pianoconcert 
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Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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