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Sidney van Leeuwen onderweg naar Barcelona

Alles over Heliolympics

Fietstocht als revalidatie
IJmuiden - Een klein wonder mag je het wel noemen. Nog geen vijf maanden na de verwoestende brand in Villa Sportiva/
La Belle begon Sidney van
Leeuwen woensdagochtend samen met zijn vader
Paul en enkele vrienden
aan een fietstocht naar
Barcelona. Zij zouden eigenlijk in juni vertrekken,
maar dat ging niet door
omdat Sidney op 18 april
ernstig gewond raakte bij
de brand.
Eigenlijk wil Sidney er niet te
veel woorden aan vuil maken. ,,Ik ga alleen maar een
stukje fietsen”, lacht hij. Toch
is het heel bijzonder dat hij
zo kort na de brand op de
fiets stapt voor een tocht van

ruim 1.500 kilometer. Zijn
herstel doet iedereen versteld staan - de artsen in het
Brandwondencentrum Beverwijk inbegrepen.
Sidney is voor meer dan 60
procent verbrand, maar de
uitstekende zorg in het ziekenhuis, de steun van de
mensen om hem heen én
een spectaculair snelle celdeling zorgden ervoor dat hij
weer naar de toekomst kan
kijken. De fietstocht naar
Barcelona maakt daar deel
van uit.
Hoe het hem fysiek af zal
gaan, maakt Sidney niet zo
veel uit. ,,Los van het versterken van de band met mijn
vader zie ik de fietstocht als
een vorm van revalidatie en
een moment om eens rustig
na te denken over de vraag

hoe het nu verder moet.’’
Sidney en Paul fietsen in hun
eigen tempo; vrienden stappen onderweg af of haken
juist aan. Er gaat een bezemwagen mee om ondersteuning te bieden als dat
nodig is. Rijwielspecialist A.
Donker heeft materiaal voor
onderweg gesponsord.
Het vertrek vanaf de Zeeweg ging niet onopgemerkt
voorbij. Frank van Es had
een spandoek laten maken
en vrienden uitgenodigd om
hem uit te komen zwaaien.
Sidney was zichtbaar ontroerd, maar wilde na het
ontbijt toch echt graag vertrekken. De straat die zijn leven veranderde achter zich
latend. Op naar een nieuwe
toekomst. (foto: Friso Huizinga)

Imposant cruiseschip
Velsen-Zuid - Vrijdag 9
en zaterdag 10 september
kwam het grootste cruiseschip voorbij dat dit cruiseseizoen Amsterdam aandoet:
de MSC Splendida van rederij MSC Cruises. De Splendida is 333 meter lang en kan
4.364 passagiers vervoeren.
Ook komende vrijdag en zaterdag vaart dit schip van
IJmuiden naar Amsterdam en
terug. Dat levert altijd weer
leuke plaatjes op, zoals hier
in het dorp Oud-Velsen. (foto:
Erik Baalbergen)

zondag 18 september
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk:

Stormvogels

tegen

West Frisia

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Agent bedreigd door
23-jarige IJmuidenaar
IJmuiden - Op de Bellatrixstraat heeft de politie zondagavond vlak voor
middernacht een 23-jarige man uit IJmuiden aangehouden. De man gedroeg zich zeer agressief
en beledigde en bedreigde agenten.
De agenten waren ter plaatse in verband met een melding van geluidsoverlast door
een verhuizing die op het late tijdstip plaats vond. Bij het
zien van de agenten begon
de 23-jarige IJmuidenaar direct te schelden. De man ge-

droeg zich zeer agressief
waarop een agent hem wilde aanhouden. De man probeerde echter aan zijn aanhouding te ontkomen en ging
er vandoor. Na een korte
achtervolging kon hij alsnog
worden aangehouden. Daarbij bedreigde en beledigde hij de agenten opnieuw.
Ten slotte kon de man worden meegenomen naar het
politiebureau en werd hij ingesloten. Bij het insluiten gedroeg de man zich opnieuw
zeer agressief. Twee agenten
hebben aangifte gedaan van
bedreiging en belediging.
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COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - Iedereen is waarschijnlijk wel bekend met de
zomer en de winterband. Maar
als u niet ieder seizoen uw autobanden wilt wisselen of wanneer u minder dan 20.000 kilometer per jaar rijdt is de vierseizoenenband een perfect alternatief voor u. De vierseizoenenband levert (mits de juiste band)
niet in op de veiligheid of de
kwaliteit maar is enkel minder
geschikt voor zware winterse
omstandigheden. Wanneer er
een M+S (mud and snow) markering op de band aangegeven
is, betekent dit dat er ook gereden mag worden in Duitsland.
Als er een sneeuwvlok is afgebeeld op de band, mag u ook in
Oostenrijk rijden in de winter.
De band die Albatros Banden
als vierseizoenen band aanbeveelt is de Vector 4Seasons Ge-

neration-2 van Goodyear. Deze band heeft de M+S en de
sneeuwvlok markering en werd
door het toonaangevende Duitse automagazine Gute Fahrt
geprezen om zijn uitstekende
prestaties. De Vector 4Seasons
Gen-2 scoorde in het bijzonder
goed op de volgende vlakken:
uitstekende grip op natte en
droge wegen, kleine stuurhoek
en geen lastwisselreacties. De
band werd dan ook uitgeroepen tot testwinnaar en kreeg als
enige band uit de test het predicaat ‘zeer goed’. En nu te koop
bij Albatros Banden (Dokweg
16, 1976 CA IJmuiden)!
Albatros Banden biedt u nu in
samenwerking met Goodyear
tot 31 oktober 2016 een aantrekkelijke cashback actie aan
op de Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.

Bij Memoria Uitvaartzorg

Themabijeenkomst
over zelfdoding
Beverwijk - Op vrijdag 16
september organiseert Memoria Uitvaartzorg een bijeenkomst voor nabestaanden van mensen die kozen
voor zelfdoding. Deze bijeenkomst wordt professioneel, met kunde en kennis
geleid door psycho-spiritueel therapeut, theoloog en
voorganger Chantal Visserde Mol. Zij zal de aanwezigen begeleiden in de verhalen, het luisteren naar elkaar en het verbinden in stilte, muziek en woorden.
Memoria Uitvaartzorg is met dit
initiatief gestart naar aanleiding
van een eerder verzorgde lezing met Marinus van de Berg
over rouw na zelfdoding. Rouw
heeft alles te maken met liefde. Rouw is de heel hoge prijs
die je daarvoor betaalt. De zelfgekozen dood is meestal nog
moeilijk bespreekbaar, wegens
een web van pijn, schaamte en

schuldgevoel, boosheid en bitterheid, reddeloosheid en radeloosheid. Al deze gevoelens
kunnen, soms nog jaren later,
bij nabestaanden bovenkomen.
De vragen zijn vaak talloos.
Het doel van de bijeenkomst is
om door te delen ook te kunnen helen. Memoria Uitvaartzorg creëert een warme sfeer,
een veilig plek waar de verhalen die gedeeld worden tussen
vier muren blijven. Aan deelname (maximaal tien personen)
zijn geen kosten verbonden. De
bijeenkomst duurt twee uur en
vindt plaats op vrijdag 16 september om 14.00 uur in Afscheidscentrum Memoria aan
de Plesmanweg 400 te Beverwijk. Na afloop wordt geïnventariseerd welk vervolg er aan de
bijeenkomst gegeven kan worden. Aanmelden voor deelname
kan telefonisch (0251 254135)
of per e-mail(info@memoriauitvaartzorg.nl). Er is nog ruimte
voor slechts twee personen.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Deze maand is het precies
150 jaar geleden dat een kanaalgraversopstand zich afspeelde in onze regio. Tijdens
de aanleg van het Noordzeekanaal leefden de kanaalgravers in erbarmelijke omstandigheden op de Heide en in
het duingebied van het latere IJmuiden. Gezinnen woonden in schamele en soms
ondergrondse hutjes; alleenstaande kanaalgravers
woonden voornamelijk in keten, waar ze werden uitgebuit door de keetbazen. Het
werk was zwaar en de lonen
waren laag. En als het werk
door weersomstandigheden
of geldgebrek bij de Amsterdamse Kanaal Maatschappij werd stilgelegd, kwam er
geen geld binnen en geen
brood op de plank. Het beetje verdiende geld verdween
grotendeels in de zakken van
kroeg- en keetbazen. De inwoners en het gemeentebestuur van Velsen keken nauwelijks om naar deze tijdelijke bewoners van het duingebied ten westen van het rustieke dorp Velsen. Slechts enkele bewoners van buitenplaatsen bij Velsen bekommerden zich om de nieuwe
bevolking.
In de zomer van 1866 werd
de kanaalgraverskolonie geteisterd door cholera. Toen
daarna ook nog de zoveelste loonsverlaging werd aan-

gekondigd sloeg de vlam in
de pan. Op 5 september 1866
kwamen kanaalgravers in
opstand tegen hoofdopzichter Cornelisse van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij. Kanaalgravers en hun gezinsleden trokken naar Wijkeroog om verhaal te halen.
De buitenplaats Wijkeroog
lag ten noorden van het dorp
Velsen. Het werd door de kanaalmaatschappij als kantoor
en opslagruimte gebruikt.
Cornelisse was met de noorderzon vertrokken. Stalmeester John Marrs probeerde het
fort te verdedigen en schoot
daarbij de 21-jarige Hubrecht Keijmel dood en verwondde een brigadier-majoor. De door de dorpsveldwachter gealarmeerde officier van justitie kwam uit
Haarlem met enkele rijksveldwachters en sommeerde de arrestatie van Marrs.
De opstandelingen probeerden Marrs uit te roken. Marrs
kwam inderdaad naar buiten
en werd door de opstandelingen afgetuigd. Opgedraafde
dragonders wisten de rust te
herstellen maar konden niet
voorkomen dat Wijkeroog afbrandde.
Marrs overleefde de afranseling. Enkele kanaalgravers en
een van hun vrouwen werden gearresteerd. De vrouw
kreeg zelfs de doodstraf maar
kreeg later gratie van koning
Willem III. De gebeurtenissen
leidden tot een groot onderzoek naar de rol van het gezag. De opstand en de nasleep gingen de geschiedenis in als het ‘Velser Schandaal’.
Op de foto zien we enkele
kanaalgravers verbeeld in het
monument bij het Pontplein.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Leiding op
non-actief

Velsen - Turnvereniging
Santpoort, TVS, start een
nieuw sportseizoen en dat is
een mooi moment voor een
of twee gratis proeflessen
voor belangstellenden.
TVS werd opgericht in 1925
en heeft momenteel 335 leden. Ze geven 27 lesuren,
verdeeld over 4 gymzalen in
de gemeente Velsen, te weten Gymzaal de Weid in Velserbroek, ’t Gymhuys in Santpoort-Zuid, de Parnassiazaal
in Santpoort-Noord en de
Waterloozaal in Driehuis.
Voor elke leeftijd is er wel iets
te doen bij TVS. Het jongste
lid is 3 jaar, het oudste lid is
maar liefst 91 jaar. De verschillende
mogelijkheden
zijn: Peuter- / kleutergym,
turnen, bodyforming / taba-

ta training, volleybal of jazzdans.
Wie belangstelling heeft kan
meedoen met een proefles.
Er zijn altijd twee proeflessen
gratis om te kijken of je het
wel leuk vindt. Je kunt hiervoor naar de les van je keuze gaan en je melden bij de
leiding. Zie voor het lesrooster de website www.tvs-online.nl.
TVS is op zoek naar nieuwe
leiding. Wie vindt het leuk en
is bevoegd om een uur Bodyshape en volleybal op de
woensdagavond in Santpoort
te geven? Zo zoeken ze ook
nog iemand voor peuter- en
kleutergym op dinsdagmiddag in Velserbroek.
Mail je reactie of vragen naar
secretariaat@tvsonline.nl.

Fancy Fair en Burendag
Frans Halsstraat
IJmuiden - Op vrijdag 23
september is er Fancy Fair
en Burendag bij de Spil, van
15.00 tot 19.00 uur, met allerlei activiteiten voor jong en
oud. U kunt onder het genot
van een gratis kopje koffie
bijpraten met andere buurtbewoners.
Voor kinderen is er een demo/workshop Zumba, een
kleurplaatwedstrijd,
cup
cakes versieren, boogschieten en zij kunnen zich laten
schminken. Bij goed weer is
er ook een springkussen.
De barbecue staat voor u
klaar. Voor een kleine prijs
kunt u een hamburger en
dergelijke kopen. Verder is er
een spellenparcours waar iedereen aan mee kan doen en
natuurlijk het rad van fortuin
met leuke prijzen.

Het is tegelijkertijd ook de
Nationale Week van de Sport.
De buurtsportcoach is daarom aanwezig om al uw vragen over beweeg- en sportactiviteiten te beantwoorden.
Ook zijn er kramen met informatie van
WonenPlus,
RIBW-KAM, Buurtsport, De
Waerden, het Maatjes project, St. de Linde; dagactiviteiten van Kansen & Zo, Sociaal Wijkteam en Buurtcentrum De Spil. Ook dit seizoen
starten vele leuke cursussen
en activiteiten waar u zich
voor op kunt geven.
De fancy fair wordt georganiseerd door buurtbewoners in samenwerking met
zorg en welzijnsorganisaties
in Velsen. De locatie is Frans
Halsstraat 29 te IJmuiden,
06-23802814.

Velsen - Velsen Lokaal vraagt
aandacht voor het vertrek en/
of het op non-actief stellen
van een aantal leidinggevenden van organisaties, die verbonden zijn met de gemeente
Velsen. En dit is allemaal binnen een tijdsbestek van een
half jaar gebeurd. Op dit moment heeft de raad kennis van
HVC, Stadsschouwburg Velsen/Kunstencentrum, IJmond
Werkt, Stichting Welzijn Velsen
en het Recreatieschap Spaarnwoude. Velsen Lokaal wil van
het college weten of er nog
meer organisaties kampen met
grote organisatieproblemen en
of het college voldoende betrokkenheid heeft getoond bij
deze ingrijpende beslissingen.
En natuurlijk is er ook de vraag
of deze kwesties financiële gevolgen hebben voor de gemeente door extra inhuur van
interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen en dergelijke.

Expositie
Portretten uit
Kennemerland
Velsen-Zuid - Buitenplaats
Beeckestijn is zeer tevreden
over de succesvolle en druk
bezochte opening van de tentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’, een verkooptentoonstelling met werk van beeldend kunstenaars, zowel professioneel, als amateurs uit de
regio Kennemerland. De opening vond 9 september plaats.
In navolging van het succes
van twee eerdere edities werden kunstenaars deze keer uitgenodigd hun werk te baseren op het thema ‘Portretten uit
Kennemerland’, waarbij men inspiratie kon halen uit vooraanstaande figuren uit de geschiedenis of uit het heden, maar
ook minder bekende inwoners
uit of bezoekers van Kennemerland. Beeckestijn heeft als
doel met deze tentoonstelling
een podium te bieden voor lokale kunstenaars en hen tevens
de mogelijkheid te geven hun
werken te koop te kunnen aanbieden. Uit de 55 ingezonden
schilderijen, tekeningen, gedichten en foto’s werden uiteindelijk de mooiste werken geselecteerd door gastcurator Joke
Breemouer, beeldend kunstenaar en directeur van Kunstlijn
Haarlem. Tentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’ is
nog te zien tot 16 oktober. De
expositie is te zien van donderdag tot en met zondag tussen
11.00 en 16.00 uur. De toegang
bedraagt 4 euro. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Samenwerking De
Zorgspecialist en Livind
Driehuis - De overheid wil
graag dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Livind – gespecialiseerd in leefstijlmonitoring en de ZorgSpecialist zijn daarom een samenwerking aangegaan.
Leefstijl- of leefpatroonmonitoring laat veranderingen in het
dagelijks leefpatroon zien van
alleenwonende mensen. Sensoren in de woning registreren
de activiteiten. Acute veranderingen kunnen direct worden
gemeld aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld als iemand ’s
nachts gaat dwalen.
,,Het zal kinderen van alleenwonende ouderen bekend in de
oren klinken, de zorg of ‘het allemaal wel goed gaat’. Leefstijlmonitoring van Livind zorgt ervoor dat kinderen zicht houden
hoe het allemaal reilt en zeilt bij
hun vader of moeder én dat ze
erop kunnen vertrouwen dat
een deskundige wijkverpleegkundige of casemanager dementie een vinger aan de pols
houdt.”
Madelon van Neerijnen (Livind)
en Esther Vink (de ZorgSpecialist) zijn enthousiast over de samenwerking tussen de vernieuwende mogelijkheden van Livind en de deskundigheid vanuit de ZorgSpecialist. Leefstijl-

monitoring is geen verborgen
camera. De privacy van mensen
blijft gewaarborgd. Het systeem
van Livind bestaat uit een aantal draadloze sensoren en deurcontacten die in de belangrijkste
ruimtes van de woning worden
geplaatst. Door de sensoren op
strategische plekken te plaatsen worden alle bewegingen in
de woning waargenomen zonder dat het opvalt.
Met Leefstijlmonitoring meet Livind activiteiten in het dagelijks
leven van zelfstandig wonende mensen. Een vermoeden van
een val of dwaalgedrag wordt
gesignaleerd en via SMS of email aan de Zorgspecialist en
naasten doorgegeven of direct
gemeld aan een aangesloten
zorgcentrale/meldkamer. Ook
een verstoord dag- en nachtritme of bijvoorbeeld overmatig
toiletbezoek wordt gesignaleerd.
Esther: ,,Er is zo veel sneller inzicht dat er iets niet helemaal
goed gaat. Zo kunnen we tijdig
ondersteuning bieden en voorkomen dat zaken uit de hand lopen.”
Het is nu mogelijk om als proef 2
maanden gratis gebruik te maken van Livind. Neem contact
op met de ZorgSpecialist 023
5100200 om u te laten informeren over alle mogelijkheden.

Sandra Reemer te gast
bij RTV Seaport radio
Velsen - Bijna iedereen kent
Sandra Reemer als zangeres
(onder andere drie keer deelemer bij het Songfestival) en
presentatrice van programma’s als ‘Wedden Dat’ (met
Jos Brink), Showmasters en
de ‘Zaterdagavondshow’. Mark
Metselaar praat met haar, in
radioprogramma SpiritualiTijd
van RTV Seaport, over haar bewustwordingsproces, wat haar
inspireert, bezig houdt, bezielt
en hoe ze in het leven staat.

Sandra Reemer: ,,Mijn leven
was zo gefocust op alle ‘buitenkant’: succes, geld, imago,
er goed uitzien, het belangrijk
vinden wat anderen van je vinden; Nu weet ik hoe belangrijk
het is om ‘de weg naar binnen’
te gaan. Spiritualiteit is het bewustzijn van jezelf en alles om
je heen.”
De uitzending is te horen op 19
en 21 september om 19.00 uur
via: www.rtvseaport.nl/live-radio.
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Gratis energieadvies
voor huurders WBV

Kermisterrein geopend
met nostalgisch weekend
Santpoort - Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Harddraverijvereniging
Santpoort
en Omstreken wordt er
van vrijdag 30 september
tot en met zondag 2 oktober een nostalgische kermis georganiseerd met
20 nostalgische attracties. Daarnaast organiseert Winkeliers- en Ondernemersvereniging
Puur Santpoort een gezellig foodevent. De horeca zet een historische
fiets- en wandeltocht uit
in het dorp en zorgt voor
live-muziek. Kortom, alweer een weekend vol activiteiten.
Hoewel het kermisterrein
van de Harddraverij Vereniging afgelopen Dorpsfeest
Santpoort reeds dienst heeft
gedaan, was er nog niet eerder een formeel moment
waarbij de grondruil met de
Gemeente Velsen werd bezegeld. Op vrijdag 30 september zal burgemeester
Frank Dales het kermisterrein officieel openen. Om de
feestelijkheden kracht bij te
zetten zal op vrijdag de nostalgische kermis om 14.00
uur open gaan. Er staan zo’n
twintig attracties, waaronder natuurlijk een draaimolen, poffertjeskraam, swing
mill, zweefmolen, schuitjesschommel, rups, hobbelende
geit, spookhuis en botsauto’s. Om 17.00 uur wordt de
officiële opening verricht in
de poffertjeskraam. Iedereen
is welkom. Op vrijdag draait

de kermis door tot 24.00 uur.
Ook op zaterdag 1 oktober is
de kermis van 14.00 tot 24.00
uur open. Dan sluiten ook de
Winkeliers en Ondernemersvereniging Puur Santpoort
én Stichting Horeca Santpoort zich aan bij de feestelijkheden. Zij organiseren op zaterdag een familiair
en dorps food-evenement.
Denk daarbij aan gezellige
muziek en picknickbanken
op het nieuwe pleintje bij de
ingang van het kermisterrein, die vanaf 17.00 uur ook
in de Hoofdstraat zullen worden neergezet. De winkeliers
plaatsen kraampjes met foto’s, spelletjes en producten
uit vervlogen tijden.
De Wildeman, Bartje, Ramsis, ‘t Palet en De Meierij organiseren op zaterdag een
fietstocht langs de nostalgische plekjes van Santpoort,
waarbij ook de genoemde
etablissementen zullen worden betrokken voor een versnapering. Meer bijzonderheden over vertreklocaties
en tijden volgen later. Vanwege de feestelijkheden zal
bij de verschillende horecagelegenheden (binnen) livemuziek ten gehore worden
gebracht.
Op zondag 2 oktober draait
de nostalgische kermis van
14.00 tot 22.00 uur. Het foodevenement van Puur Santpoort is dan ook weer in bedrijf. Wederom met muziek,
maar met veel meer tafels
en banken op de straat. De
Hoofdstraat wordt dan vanaf de Vlugthovenstraat tot de
rotonde de gehele dag afge-

sloten.
Op zondag organiseert de
horeca geen fietstocht, maar
een wandelroute langs de
nostalgische plekjes van
Santpoort. Tevens zult u bij
een aantal horecazaken livemuziek aantreffen.
Aan het eind van de middag
worden de deelnemers aan
de ‘Ride for Malawi’ feestelijk binnengehaald. Dat gebeurt bij Café Bartje. De fietsers vertrekken op 23 september uit San Sebastiaan en komen via een tocht
van 1.448 lange kilometers
over de Pyreneeën en langs
de wilde Frans Atlantische
kust terug naar Santpoort.
Het team bestaat uit Mark
Schoorl, Martijn de Vries,
Reinier Rutte, Aris Blok, Ron
Spierenburg, Eric van der
Does, Frank Schaap, Regionaldo Koning, Stan Hol Horeman, Arthur Snoeks, Peter Braam en Kim Petit. De
technische ondersteuning
doet Jacko Tesselaar van Rijwielhuys Santpoort. De opbrengst van de sponsortocht
is bestemd voor Malawi en
wordt gebruikt om daar de
leefomstandigheden te verbeteren.
Om de activiteiten goed bereikbaar te houden, wordt er
achter het kermisterrein een
fietsenstalling
neergezet,
op dezelfde plek als bij het
Dorpsfeest. Het is verboden
om de fiets in de Hoofdstraat
neer te zetten.
Auto’s kunnen dat weekend
tijdelijk gratis op de Weymanweide worden geparkeerd.

IJmuiden - Woningbedrijf
Velsen tekende op 28 augustus 2016 een overeenkomst
met WoonEnergie. De huurders van Woningbedrijf Velsen krijgen daardoor de mogelijkheid een contract bij
deze leverancier af te sluiten.
Het is een geheel vrijblijvend
aanbod.
Tussen 5 en 12 september
ontvingen alle huurders van
Woningbedrijf Velsen het INFOMagazine. Hierin staat
een aankondiging dat er
een adviseur van WoonEnergie langskomt om hen, als zij
dat willen, te adviseren over
hun energierekening. Als de
huurder geen interesse heeft,
kan hij dit kenbaar maken
met een sticker op de deur.
De sticker is toegevoegd aan
het huurdersmagazine.
Tijdens het bezoek krijgt de
bewoner door de EnergieTest inzicht in zijn energieverbruik. De resultaten van
de test, kunnen per mail toegestuurd worden. De adviseur biedt huurders, die hier
interesse in hebben, ook informatie over hun aanbod en
de mogelijkheid om over te
stappen naar WoonEnergie.
Tussen 19 september en half
oktober belt de adviseur van
WoonEnergie bij de huurders van Woningbedrijf Velsen aan. Behalve als ze de

‘nee-sticker’ op de deur hebben geplakt.
Woningbedrijf Velsen wil
huurders deze mogelijkheid
bieden omdat het in individuele gevallen kan bijdragen aan het verlagen van de
energielasten.
Voor een aantal huurders
met wijk/blok verwarming en
WKO geldt dat zij voor de levering van warmte (gas) niet
over kunnen stappen. Wel
krijgen zij de gratis test aangeboden en geldt de keuzevrijheid wel voor de levering
van elektriciteit.
WoonEnergie is in 2002 opgericht door Aedes en meerdere woningcorporaties om
de belangen van huurders
te behartigen in de geprivatiseerde energiemarkt. De
dienstverlening van WoonEnergie kan worden samengevat als het leveren van betaalbare, duurzame energie
en goede service aan huurders.
WoonEnergie levert 100%
groene stroom, biedt huurders een product met een
top 3 prijsgarantie en zorgt
dat haar klanttevredenheid
altijd boven een 7 is. Op dit
moment zijn er meer dan 100
woningcorporaties, die samenwerken met WoonEnergie. Zij vertegenwoordigen
ruim 70.000 klanten.

Ga een keer meespelen
bij Badmintonclub Velsen
Velsen - Ben je op zoek
naar een gezellige vereniging waar je op je eigen niveau kunt sporten? Ga dan
eens meespelen bij Badminton Club Velsen. BC Velsen
heeft zo’n 200 leden en biedt
badminton voor zowel de beginnende speler als competitiespelers. Als enige badmintonvereniging in Velsen heeft
de club een bloeiende jeugdafdeling en badminton voor
mindervaliden. Het komende seizoen doen maar liefst
12 teams mee aan de competitie in Noord-Holland.
Na een dag werken of school
is het fijn om met een leuke groep mensen te sporten.
Bij BC Velsen kun je meerdere dagen badmintonnen en
lessen volgen. Professionele
trainers verzorgen trainingen
op ieder niveau. Door het jaar
heen worden diverse toernooien en andere activiteiten
georganiseerd.
Ga gerust eens kijken of

meedoen. Er zijn voldoende leenrackets aanwezig. En
voor nieuwe leden is er in
september en oktober een
aantrekkelijke kortingsactie.
BadmintonClub Velsen speelt
op maandagavond van 19.00
uur tot 22.00 uur in het Polderhuis. Op woensdagavond
van 19.00 uur tot 22.00 uur
en op donderdag van 20.00
uur tot 22.00 uur in de Zeewijkhal. Op maandagavond
en woensdagavond is er van
19.00 uur tot 20.00 uur les
voor beginners en recreanten.
Op woensdagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur is er
badminton voor mindervaliden. Voor de jeugd is er op
zaterdagmorgen zowel in
het Polderhuis (10.00 uur tot
12.00 uur) als in de Zeewijkhal (11.00 uur tot 13.00 uur)
badmintonles.
Enthousiast geworden? Je
bent altijd welkom om een
keer mee te doen!
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J. Jansenwandeltocht

IJmuiden
Afgelopen
woensdag kwam minister
Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar
IJmuiden om samen met de
samenwerkingspartners het
officiële startsein te geven
voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Vele vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners, waaronder de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam,
Havenbedrijf Amsterdam en
de gemeente Velsen, waren
hierbij aanwezig.
Minister Schultz refereerde
in haar welkomstwoord aan
het beslissingsproces van vele jaren dat vooraf is gegaan
aan dit definitieve startsein.
,,Maar nu is het dan eindelijk zover dat we kunnen beginnen met de bouw van de
grootste zeesluis ter wereld”,
aldus de minister.
,,De bouw betekent niet alleen voor de regio een belangrijke economische impuls, maar ook de voordeur
naar Amsterdam gaat verder
open met eveneens een belangrijke impuls voor economische groei. Maar ook internationaal zal deze zeesluis onze positie verbeteren
omdat het nu al een belangrijk prestige object is gebleken. Het laat zien waar Nederlandse ingenieurs toe in
staat zijn, die overigens ook
hun bijdrage al hebben geleverd bij de bouw van de
nieuwe sluizen in zowel Panama als Suez.”
De nieuwe sluis moet er komen vanwege het feit dat

de huidige Noordersluis, na
honderd jaar, aan vervanging
toe is. Omdat er de laatste
jaren steeds grotere vrachten cruiseschepen in de vaart
zijn gekomen, wordt de nieuwe sluis dan ook aanmerkelijk groter dan de huidige
sluis.
De afmetingen zijn enorm
met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepgang van 18
meter. Deze diepte is van belang in verband met het feit,
dat schepen in de huidige
sluis nog afhankelijk zijn van
het tij. Met een diepte van 18
meter van de sluisbak kunnen schepen straks de klok
rond gebruik maken van de
sluis.
Een paar technische gegevens die betrekking hebben op het komende bouwproces zijn indrukwekkend:
er komen 3 roldeuren van
elk 2.400 ton staal, er wordt
290.000 m3 beton gestort,
25.000 ton wapeningsstaal is
nodig, er is 10.000 ton damwand nodig en een sluisdeur
op z’n kant is 70 meter hoog.
Om de bouw van de werkzaamheden van dichtbij te
bekijken konden de aanwezigen ook een uitkijkpunt beklimmen. Maar dit uitkijkpunt van zes meter hoog,
waar maximaal vijftig personen op het uitzichtplateau kunnen staan, is ook
bedoeld voor belangstellenden die dan van dichtbij de
bouwwerkzaamheden
gade kunnen slaan. (foto: Joop
Waijenberg)

Kofferbakmarkt Plein ‘45
IJmuiden - Zaterdag 17 september, van 9.00 tot 16.00 uur,
wordt alweer de laatste kofferbakmarkt van dit seizoen
gehouden op Plein 1945 in
IJmuiden.
Er zijn weer veel plaatsen die
vol liggen met van alles en

nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen wil verkopen kan
een plaats huren. Bel voor informatie naar 0255-533233
of 06-10475023. Reservering
is niet nodig, maar wees op
tijd want het aantal plaatsen
is beperkt.

IJmuiden - Wandelsportvereniging De Kennemer Jagers
houden op zaterdag en zondag 24 en 25 september de
jaarlijkse J. Jansenwandeltochtin IJmuiden. Er zijn weer
mooie parcoursen uitgezet
over de afstanden 5, 10, 15 en
25 kilometer, voor een groot
gedeelte door het mooie duingebied van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland,het PWN
duingebied Overveen en door
de eigen gemeente. Deze parcoursen zijn niet rolstoelvriendelijk en is voor honden verboden. Het startgebouw is zalencentrum Velserduin op het
Velserduinplein 3-5. De starttijd van de 25 kilometer is van
10.00 tot 11.00 uur. De starttijd van de 5, 10 en 15 kilometer wandeltocht is tussen
10.00 en 13.00 uur. Het startbureau sluit om 17.00 uur. Zie
ook www.kennemerjagers.nl
of mail naar secretariaatdekennemerjagers@ziggo.nl.

Inloopspreekuur
over computers
IJmuiden - Heb je moeite
om de weg te vinden op de
computer? Bibliotheek Velsen helpt je op weg. Tijdens
het wekelijkse gratis Klik &
tik inloopspreekuur oefen je
met de computer. Je bent iedere maandagochtend van
10.00 tot 11.00 uur welkom
bij het inloopspreekuur in de
Centrale Bibliotheek IJmuiden. Deelname is gratis.

Dubbel feest in het
Rabobank IJmond Stadion
Velsen-Zuid - Telstar heeft
de lancering van het boek De
Kist en de feestelijke ontmoeting tussen beide supportersgroepen extra glans gegeven
door met 2-1 te winnen van
De Graafschap, de ploeg die
vorig seizoen nog in de eredivisie speelde.
De biografie van Simon Kistemaker werd afgelopen week
gepresenteerd in Doetinchem. Vrijdag werd de lancering nog eens dunnetjes
overgedaan in het Rabobank
IJmond Stadion. Kistemaker

was trainer van beide clubs.
Dat heeft er mede voor gezorgd dat de supporters zeer
vriendschappelijk met elkaar
omgaan.
In de rust signeerde Simon
Kistemaker het boek op de
middenstip, maar dat viel
nog bijna in het water door
de sproei-installatie die zijn
werk deed.
Telstar won dankzij doelpunten van Zamouri en Lilipaly.
De enige Doetinchemse goal
werd gescoord door Parzyszek. (foto: Michel van Bergen)

Velsen-Zuid - Zondagmiddag heeft burgemeester
Frank Dales het gerenoveerde raadskastje bij Torenstraat
7 officieel geopend. Dat gebeurde na een interessante
rondleiding door dorp OudVelsen onder leiding van
Siem Schaafsma.
Tijdens deze Monumentendag was er veel te doen in
heel Velsen, waar de focus
lag op ‘Iconen en symbolen.’
In oud-Velsen werd tijdens de
rondleiding de aandacht gevestigd op de diverse symbolen van ambachtslieden die
nog terug te vinden zijn op
de huizen. In het oude raadhuis waren bij de kunstenaars onder andere iconen te

zien. En bij de vrijmetselaarsloge aan Torenstraat 2 werd
veel uitgelegd over de diverse symbolen die hier van belang zijn.
Het oude raadskastje, waar
vroeger de bekendmakingen van de gemeente Velsen
werden opgehangen, stortte onlangs in. Dankzij veel
inzet kon het antieke kastje
weer worden opgeknapt, zodat het dienst kan doen als
informatiepaneel voor Stichting Het Dorp Velsen. Burgemeester Dales liet blijken
zeer onder de indruk te zijn
van het prachtige VelsenZuid en voelde zich vereerd
dat hij voor de opening was
gevraagd.

Zingen op
zondag
Santpoort-Zuid - Zondag
18 september organiseert de
Vereniging Santpoorts Belang
de eerste Zingen op Zondag
in ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid. Onder leiding
van zangpedagoge José Vermeij begint de middag met
stemvorming, met als doel u
beter en zo mogelijk mooier te
laten zingen. Daarna gaat het
los. Het repertoire is breed:
van Bach tot Beatles. Op iedere derde zondag van de
maand kunt u komen zingen
‘s middags van 15.00 tot 17.00
uur. Voor alle zeven zondagen
zijn de kosten 42 euro. Kunt u
niet elke keer meedoen, dan
betaalt u 7 euro per middag.
Inschrijven kan via www.santpoortsbelang.nl, waar u alle informatie over deze activiteit én alle andere activiteiten/
cursussen kunt vinden.
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Collecte
Nierstichting

IJmuiden - Zaterdag 10 september zijn er twee heuse
zeemeerminnen waargenomen in zwembad De Heerenduinen. Dat het om een tijdelijke huisvesting ging bleek al
snel toen er navraag werd gedaan. Het betrof een droomrealisatie van Stichting De Baan
in De Droomwolk.
Claudy Witt (blauwe tuniek)
had al jaren een droom om
een keer zeemeermin te zijn.
Geïnspireerd door Ariël uit de
kleine zeemeermin diende zij
haar droom in bij De Droomwolk. Die lieten er geen gras
over groeien en benaderde
Stella Brüggen (Stella the Siren), die direct ja zei tegen
het plan om Claudy een workshop Zeemeermin zijn te geven. Ook vervaardigde Stella
een echte zeemeermin staart
in Claudy ‘s lievelingskleur
turquoise.
Maar met een pak alleen was

zij er natuurlijk nog niet, want
een zeemeermin heeft ook
prachtige haren. De haren
van Claudy waren weliswaar
wel lang, maar qua kleur liet
het nogal te wensen over (peper en zout met een zweempje goudblond). Met dit laatste gegeven zijn Yvette en Linda van Kpprs aan het Marsmanplein aan de gang gegaan en hebben Claudy‘s haar
goudblond gekleurd en in een
prachtige vlecht gevlochten.
Onder het toeziend oog van
haar ouders en begeleiders
kreeg zij haar workshop in het
doelgroepenbad van De Heerenduinen.
Dat Claudy een bijzondere
zeemeermin is blijkt wel uit
het feit dat op de vraag ‘Hoe
zij het vindt om op de zeebodem te leven?’ antwoordde: ,,Ik ben een zeemeermin
die boven water leeft, anders
wordt mijn haar nat.”

Wie wordt Velsens
korfbalschoolkampioen?
Velsen - Het jaarlijkse
Schoolkorbaltoernooi is op 22
oktober van 9.00 tot 14.00 uur
in Sporthal Zeewijk. Dit jaar
organiseert
korfbalvereniging DKV in samenwerking
met de gemeente weer het
schoolkorfbaltoernooi in de
gemeente Velsen. DKV geeft
in de aanloop naar het toernooi in de maand september
op een aantal basisscholen
een korfbalclinic tijdens de
gymles. Voor de kinderen die
meedoen aan het toernooi is
er ook nog een centrale training in Sporthal Zeewijk op
6 oktober van 18.00 tot 19.30
uur. Kinderen van alle basisscholen, groep 3 tot en met
6, worden van harte uitgenodigd om zich met één of meer
teams in te schrijven. Tijdens
het toernooi wordt gespeeld

met 4 kinderen per team, jongens en/of meisjes met 1 of
2 wisselspelers. Opgave verloopt via de school en kan
tot uiterlijk 1 oktober. De basisscholen hebben informatie over de aanmeldprocedure
ontvangen. Zie verder www.
sportloketvelsen.nl/schoolsport.
Wie worden de
korfbalkampioenen
van Velsen?

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Zaterdag 22 oktober 2016, van 9.00 tot 14.00 uur
in Sporthal Zeewijk
Kijk voor meer info en het speelschema op www.dkv-ijmuiden.nl

Velsen - Van 18 tot en met
24 september is de collecteweek van de Nierstichting.
Ook in Velsen gaan veel enthousiaste collectanten op
pad. Na twee mislukte transplantaties zit Fabian Cornelissen (37) 40 uur per week vast
aan een enorm dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven,
maar is loodzwaar. Voluit leven met zijn gezin zit er niet in.
Een kleine kunstnier zou Fabians wereld weer groot maken. Voor zijn zoon Dirk, die
ook nierziekte heeft, droomt
Fabian van nierziekten genezen. De ontwikkeling van
de draagbare kunstnier is in
volle gang. De Nierstichting
heeft als ultieme droom nierziekten genezen, om te voorkomen dat meer mensen afhankelijk raken van dialyse of
transplantatie. De Nierstichting wil internationaal onderzoek naar genezing van nierziekten vaart geven. Geef dus
aan de collectant! Of ga naar
www.nierstichting.nl of sms
NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.

Rommelmarkt
AMREF
Santpoort-Noord - Op zondag 18 september wordt de
laatste rommelmarkt
voor
AMREF gehouden in de recreatiezaal van Velserhooft, Valckenhoeflaan18, tegenover de
speeltuin in Santpoort-Noord.
Alles gaat weg voor 1 euro,
boeken voor slechts 50 eurocent. De toegang is gratis. De
zaal is geopend van 9.00 tot
15.00 uur. De koffie staat klaar.
De opbrengst komt geheel
ten goede aan AMREF/Flying
Doctors. Dit is een onafhankelijke organisatie, die zich inzet
voor een betere gezondheidszorg in Afrika.

Boekenpret
Velsen - Spelen met boekjes
en taal, dat is pas echt leuk! Bij
Boekenpret komen kinderen
van 0 tot 3 jaar spelenderwijs
in aanraking met boekjes. Ook
geven medewerkers van de
bibliotheek antwoord op vragen als ‘hoe lees je voor aan
je baby of dreumes?’ en ‘welke boeken sluiten aan bij zijn
of haar interesses en leeftijd?’.
Vrijdag 16 september is het
thema Waterpret. Wat doe jij in
bad? Zing je liedjes? Speel je
verhaaltjes na? Of doe je iets
anders? Boekenpret duurt van
10.00 tot 10.45 uur. Deelname
is gratis.

Aftrap Telstar Street
League week verzet
Velsen - De voorronde van
de Telstar Street League op
het Cruijff Court in IJmuidenZeewijk is verzet van woensdag 14 september naar
woensdag 12 oktober. De data van de andere voorrondes
blijven gelijk, net zoals de finale op vrijdag 28 oktober in
het stadion van Telstar.
De wijziging betekent dat
de aftrap van het straatvoetbaltoernooi ook wordt verplaatst. Deze vindt nu plaats
op woensdag 21 september
bij de voorronde aan de Wieringer Aak in Velserbroek
De andere voorrondes van de
Telstar Street League zijn op
28 september op het Homburgplantsoen in IJmuiden,
op 5 oktober op het veldje
aan de Dijkzigtlaan in Haar-

lem-Noord (op de grens met
Santpoort-Noord) en dus
op 12 oktober op het Cruijff
Court in IJmuiden-Zeewijk.
Alle voorrondes starten om
17.00 uur.
De finaleronde is op 28 oktober in het Rabobank IJmond
stadion van Telstar, voorafgaande aan de thuiswedstrijd
van de Witte Leeuwen tegen
Jong PSV.
De jongens- en meisjesteams
van 12 tot 16 jaar kunnen
die finales halen door zowel
goed te voetballen als door
een nuttige wijkbijdrage te
leveren. Zie ook www.telstarstreetleague.nl en Facebook.
com/TelstarStreetleague. Of
ga naar de buurtsportcoach
bij jou in de buurt! (foto: Ron
Pichel)

Burenbuitendag
in Velserbroek
Velserbroek - Het belooft
een topevenement te worden
zaterdag 24 september op de
Burenbuitendag in Velserbroek op het plein aan de Johanna Westerdijkstraat. Dan
zijn alle inwoners van Velserbroek welkom op de Burenbuitendag van 14.00 tot 16.30
uur.
Deelname aan de speelmiddag, jong en oud, van 0 tot
100+ jaar, is gratis. Drinken
voor de kinderen is aanwezig,
maar voor de ouderen gaan
ze de ‘American way’. Dus
neem je eigen (kan) koffie of
thee mee en/of eventueel een
rol koek om er samen een gezellige middag van te maken.
Mountainbike Sports Richard
Dollé komt weer een top mini
mountainbike parcours aanleggen voor de kinderen van
1 tot 4 jaar. Jongerencentrum
de Koe organiseert het onderdeel boogschieten, Stichting BuitenGewoon maakt het
onderdeel fietsbanden gooi-

en mogelijk. Ook staan zij op
deze dag met een informatiestand op het plein. VelsenNoord in beweging daagt je
uit voor het onderdeel borden draaien. Stichting Welzijn Velsen praat graag met
jullie over het buren initiatief BUUV. Ook is Mamalou aanwezig, zij gaat met alle aanwezigen een speciale knutsel maken voor de senioren van Velserbroek. Dash
Of Joy deelt lekkere koekjes
uit. Belinda Put zal wederom zorg dragen voor prachtige foto’s en Naomi Planting is
aanwezig om alle kinderen te
schminken.
Van het Oranje Fonds is een
leuke bijdrage ontvangen
waarvoor hulp nodig is om
deze in elkaar te zetten. Overige activiteiten zijn: blikgooien, zaklopen, steltlopen, sjoelen, vissenspel en een springkussen. DJ Remco gaat zijn
mix- en draai kunsten showen.
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Trouwringen
verloren
Santpoort-Noord - Een oudere heer is onlangs zijn
trouwring en die van zijn
overleden vrouw verloren
in Santpoort-Noord, waarschijnlijk in de omgeving begraafplaats De Biezen, DekaMarkt, rond Velserhooft,
de gehele Kruidbergerweg,
Dokter de Grootlaan, Roos
en Beeklaan of Burgemeester Weertsplantsoen. Het
gaat om twee gouden trouwringen met inscripties. Op de
een staat Corrie 11-12-1958
en op de andere Martin 1112-1958. De eigenaar is zeer
verdrietig om het verlies en
hoopt dat de ringen worden
gevonden en terug gegeven. Hiervoor kan men contact opnemen met zijn kleindochter, Kimberly Kuntz via
06-57009839.

Koffieconcert
bij Soli
Driehuis - Zondag 18 september spelen het Showorkest van de Klavierschippers
en het Opleidingsorkest van
Soli om 12.00 uur in het Soli-gebouw nabij het station in
Driehuis. Beide verenigingen
willen het publiek laten meegenieten van hun enthousiasme voor en het plezier in
het maken van muziek. Het
Opleidingsorkest van Soli bestaat uit 40 leden en staat
onder leiding van Henk Veldt.
Er wordt onder andere een
medley uit Pirates of the Caribbean gespeeld, zowel als
uit Grease. Dirigent Wim Notenboom leidt het Showorkest van de Klavierschippers
bij The bridge over the River
Kwai en bij een heerlijke Amsterdamse hitmedley. Publiek
is van harte welkom. Toegang
is gratis.

Muntenclub
Santpoort-Noord - Op
maandag 19 september
houdt de Muntenclub haar
maandelijkse bijeenkomst.
Een gezellige avond waar
men alles te weten kan komen over munten en penningen. Ook is er op zaterdag 24
september vanaf 13.00 uur
een
jubileumbijeenkomst
met een grote veiling en verloting. Beide bijeenkomsten
zullen worden gehouden in
Het Terras, Dinkgrevelaan 17.
Zaal open om circa 19.00 uur,
toegang is gratis. Voor inlichtingen kunt u bellen met 0235383754 of 06-26404240.

DCIJ-nieuws

Oude bekenden vinden
Jan Campertschool
Proberen en doen op
open dag ’t Muzenhuis
Velserbroek
Muziek
maakt mensen blij. Maar
muziek maken is een ander ding. Dit kun je leren bij
’t Muzenhuis. De muziekschool houdt op zaterdag
17 september van 11.00 en
16.00 uur open dag aan de
Zeilmakerstraat 50, tegenover Jongerencentrum de
Koe.
’t Muzenhuis nodigt iedereen uit om kennis te komen maken met de activiteiten en de vele muzikale mogelijkheden: van klassiek tot
pop, van musical tot jazz, van
stemvorming tot koor, van
popgroep tot big band, van
50+ zanggroep tot seniorenorkest. Dit is allemaal mogelijk binnen ’t Muzenhuis.
Gedurende deze open dag
zijn docenten aanwezig om
uitleg te geven over AMVmuziekles en over les op
muziekinstrumenten als gitaar, basgitaar, piano, keyboard, kerkorgel, viool, cello,
accordeon, klarinet en saxofoon, drums, percussie en
nog veel meer.
’t Muzenhuis heeft weer
nieuwe, interessante docen-

ten weten aan te trekken,
zoals Flairck violiste Sylvia
Houtzager, Exception-tenorsaxofonist Dick Remelink en
jazz- en pop pianogigant Jos
van Beest.
Vanaf oktober start een
groep stemvorming op de
zaterdagmorgen, een kinderkoor, een Kinder Musical
Groep op de woensdagmiddag en een 50+ zanggroep
met repetities op de donderdagmorgen. Ook start een
popkoor op de maandagavond, een jazzkoor op de
dinsdagavond onder leiding
van Mirjam Zantinga, een
smartlappenkoor op de vrijdagavonden en een groep
‘Lead & Backing Vocals’,
waarbij behalve op zang en
repertoire ook wordt gelet
op techniek, ademhaling en
houding.
’t Muzenhuis heeft ook weer
een leerlingenactie die loopt
tot eind september. Geef jij je
als leerling op voor een jaar?
Dan krijg je 50 procent korting krijgen op een instrument vnaar keuze in ’t muziekwinkeltje. Zie ook www.
muzenhuis.nl.

Muziekschool
’t Muzenhuis
oPen DAG
Zaterdag 17 Sept. 11.00 - 16.00 uur
Demolessen en Informatie
gitaar-bas-viool- cello
klarinet-saxofoon-zang
piano-keyboard-fluit-etc.
drums-conga’s-bongo’s
Kinderkoor en Kinder Musical Groep
Stemvorming, Jazz-, POPSmartlappen-, 55+-,Koren
Zeilmakerstraat 50 (Achter Praxis)
VELSERBROEK - www.muzEnhuIS.nL

Driehuis - Dat Damclub
IJmuiden (DCIJ) verhuisd is
naar de Jan Campertschool,
is bij oud-leden niet ongemerkt gebleven. Waar een
week eerder Cees van Duijvenbode na een afwezigheid
van twintig jaar zijn rentree
maakte, was deze week Albert Roelofs na tien jaar weer
terug om mee te doen aan de
eerste ronde van de onderlinge competitie.
Roelofs was jarenlang één
van de sterkhouders van
DCIJ 2 en plaatste zich door
hoge klasseringen in de onderlinge competitie meerdere
malen voor het eerste tiental.
In erevoorzitter Jan Apeldoorn trof hij bij zijn rentree
echter een gewiekste tegenstander, die trucjes niet uit de
weg gaat. Roelofs werd halverwege de partij slachtoffer
van een twee-om-drie en kon
dit in het vervolg niet meer
rechttrekken.
Cees van der Vlis kon zijn
topvorm van vorig seizoen,
toen hij bij DCIJ 1 vijf overwinningen op rij boekte,
geen vervolg geven. Teamgenoot Conall Sleutel kwam

al snel tot schijfwinst en wist
de overgebleven stand koelbloedig naar winst te spelen.
Steven Sewsaran, die halverwege vorig seizoen lid
werd, begint na een moeizame start steeds meer weerstand te bieden. Eerste tientalspeler Harry van der Vossen moest flink aan de bak
om Steven in de problemen
te brengen, maar mocht uiteindelijk wel twee punten in
ontvangst nemen.
De spannendste wedstrijd
werd gespeeld door routiniers Koos de Vries en Piet
Kok. De Vries, die nu hij met
pensioen is helemaal opgebloeid lijkt te zijn, bestreed
Kok in een klassieke stand.
De manier waarop hij de partij afrondde oogstte veel lof.
Een dag later nam Jan-Maarten Koorn deel aan het Open
NK rapid in Rijnsburg. In een
sterk deelnemersveld van 76
deelnemers behaalde hij de
45ste plaats, met als opvallende uitslagen een remise
tegen ereklassespeler Pepijn
van den Brink en een overwinning op oud-dameskampioen Barbara Graas.

Zondag extra
publieksdag Forteiland
IJmuiden aan Zee - Fort
IJmuiden heeft veel geheime plekjes waar bijna nooit
iemand komt en dat is echt
wel te begrijpen. Het kost
uren om alle gangen, trappen, zalen en kamers te bezoeken Zelfs de meest geroutineerde gids heeft aan
anderhalf uur net genoeg
om de voornaamste delen
van het fort te laten zien en
de daarbij behorende verhalen en anekdotes te vertellen en gestelde vragen te beantwoorden. Vragen zijn er bijna altijd. ‘Zijn
er ook spoken en geesten
in het Fort?’ Ja! Bij de wasplaats was de derde Duitse gevechtsbunker in en tegen het fort gebouwd. Bij de
verbreding van het Noordertoeleidingskanaal moest
er 80 meter van het eiland
af. De bunker stond in de
weg en werd opgeblazen.
Hierbij werd het fort zwaar
beschadigd. Het is er donker en nat, muren zijn gescheurd, uit de sleutelgang
komen soms vreemde geluiden en in en bij de put is het

niet helemaal pluis. Zelfs de
gids kan het niet verklaren.
Maar laten we verder gaan.
Er is nog meer te zien.
De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door
het ms Koningin Emma vanaf de Kop van de Haven.
De vertrektijden zijn: 10.45,
12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00,
15.15 of 17.15 uur. Een rondleiding door ervaren gidsen
is in de prijs inbegrepen.
Men kan in de Koepelzaal
van het Fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een
drankje. Er kan helaas niet
worden gepind. Voor mindervaliden is het fort met
zijn nauwe gangen en trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten 12.50 euro per persoon. Kaarten kunnen vooraf worden besteld via internet www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch: 0255511676. Ook aan boord van
de Koningin Emma kunnen
kaarten worden gekocht.

Als ik dit zie, zeg ik

Ja

ik wil

TROUWEN

Je trouwdag is zo bijzonder omdat het de bezegeling
van de liefde tussen twee mensen is. Met het ‘jawoord’, alle handtekeningen en de uitwisseling van de
ringen zeg je tegen elkaar dat je er samen voor gaat.
Dat doen de meeste bruidsparen in het gezelschap van
hun familie, goede vrienden
en soms van hun kinderen.
En of je je huwelijksdag nu
groots of intiem wilt vieren,
de perfecte organisatie gaat
niet vanzelf.

maken.
Want alles staat of valt met ondernemers bij wie
kwaliteit hoog in het vaandel staat, die zich houden
aan afspraken en voor wie jullie huwelijksdag net zo
belangrijk is als voor
jullie zelf. In Velsen
en omgeving heb je
een scala aan ondernemers die graag met je
meedenken waar het
een trouwdag betreft.
Of het nu gaat om een restaurant, catering of het
boeken van een fotograaf, er is in deze omgeving zoveel mogelijk dat je het onmogelijk allemaal zelf kunt
uitzoeken of weten.

Een dag met een
gouden randje

Alleen de datum prikken kan al een hele toer zijn.
Sommige populaire locaties moet je ver van te voren
boeken. En voor je bruidsjurk moet je toch wat dagen
uittrekken, om te kiezen en te passen. Je leeft er
maanden naar toe, moet van alles organiseren en
uitkiezen en dat doe je natuurlijk het liefst samen,
soms met wat steun van professionals, familie of de
ceremoniemeester. En natuurlijk wil deze krant je
graag kennis laten maken met lokale ondernemers
die je huwelijksdag tot een sprookjeshuwelijk kunnen

Een beetje hulp of inspiratie is dan heel welkom. En
dat is echt niet alleen via internet te vinden. In deze
trouwspecial vind je veel ervaren ondernemers op wie
je kunt vertrouwen dat zij op jullie trouwdag hun
beste beentje voorzetten. Zodat je achteraf, als je met
je trouwfoto-album op schoot zit te genieten kunt terugkijken op een perfecte dag met een gouden randje.

JULLIE TROUWPLANNEN BEKENDMAKEN!
GETUIGEN VRAGEN
GASTENLIJST OPSTELLEN
CEREMONIEMEESTER VRAGEN
TROUWLOCATIE UITZOEKEN
FOTOGRAAF KIEZEN
TROUWJURK EN PAK UITZOEKEN
Jullie trouwplannen bekendmaken!
THEMA BEPALEN
Getuigen
BEZOEK DE
LOVE &vragen
MARRIAGE BEURS!
Gastenlijst opstellen
MUZIEK/DJCeremoniemeester
UITZOEKEN
vragen
Trouwlocati
e uitzoeken
TROUWVERVOER
KIEZEN
Fotograaf kiezen
BRUILOFTVERZEKERING
AFSLUITEN
Trouwjurk en pak uitzoeken
BRUIDSSUITE
RESERVEREN
Thema
bepalen

Checklist

Bezoek de Love & Marriage Beurs!

RINGEN UITZOEKEN
Muziek/DJ uitzoeken
Trouwvervoer
kiezen
TROUWSCHOENEN
UITZOEKEN
Bruiloftverzekering afsluiten
VISAGIST EN KAPPER REGELEN
Bruidssuite reserveren
CATERAAR UITZOEKEN EN VOORPROEVEN
Ringen uitzoeken
IN ONDERTROUW
GAAN
Trouwschoenen uitzoeken
UITNODIGINGSKAARTEN UITZOEKEN EN VERSTUREN
Visagist en kapper regelen
VOORLOPIG
DAGPROGRAMMA
SAMENSTELLEN
Cateraar
uitzoeken en
voorproeven
In ondertrouw
gaan
CADEAULIJST
SAMENSTELLEN
Uitnodigingskaarten uitzoeken en versturen
VRIJGEZELLENFEEST BESPREKEN
Voorlopig dagprogramma samenstellen
LINGERIE Cadeaulijst
UITZOEKENsamenstellen
Vrijg ezellenfeest bespreken
LingerieBOEKEN
uitzoeken
HUWELIJKSREIS

ACCESSOIRES EN SIERADEN UITZOEKEN
Huwelijksreis boeken
KLEDING BRUIDSKINDEREN
Acc essoires en sieraden uitzoeken
Kleding
bruidskinderen
DANSLESSEN
NEMEN
Danslessen
nemen
GASTENBOEK
UITZOEKEN
Gastenboek uitzoeken
BRUIDSBOEKET
EN CORSAGES
REGELEN
Bruidsboeket
en corsages
regelen
Styling
en decorati
es uitzoeken
STYLING EN
DECORATIES
UITZOEKEN

Wij geven 10 kaarten weg
voor dit leuke event!
En bij binnenkomst krijg je ook nog eens een leuk
cadeau! Winnen? Ga naar onze facebookpagina/
DeJutterHofgeest

Love and Marriage

Hét trouw event van Nederland
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5 &en625
maart
vindt hét
trouw
event vanvan
NederOp 24
september
vindt
dé trouwbeurs
Neland
plaats,
Love
and
Marriage
in
Utrecht.
Bezoek
derland plaats, Love & Marriage in Utrecht. Bezoek
het
evenement vol
vol inspirati
inspiratie,
e, informati
informatiee en
en met
met een
een
de trouwbeurs
spectaculaire
catwalk
show.
spectaculaire catwalk show.
Aanstaande
kunnen hun
hun hart
hart ophalen
Aanstaande bruidsparen
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Meer info
info vind
Meer
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je op
op www.trouwplannen.nl
www.trouwplannen.nl

Ga jij trouwen en ben je op zoek naar een bruidsjapon breng
dan eens een vrijblijvend bezoek aan dé bruidsmodezaak in
Haarlem The Bride Side. Je kunt de winkel niet zien vanaf
de buitenkant maar zodra je de showroom binnenstapt weet
je niet wat je ziet.
Niet alleen zijn er veel verschillende stijlen bruidsjaponnen

The Bride Side heeft alle
aandacht voor de bruid
te bezichtigen maar ook een ruime collectie bruidsmeisjes
jurkjes. De prijzen van de bruidsjaponnen gaan vanaf 500
euro tot maximaal 1900 euro.
The Bride Side werkt alleen op afspraak zodat alle tijd en
aandacht naar de bruid gaat. Met ruim 30 jaar ervaring in
de bruidsmode mag de adviseuse zich met recht gespecialiseerd noemen.
Zondag 25 september kun je The Bride Side vinden in Fletcher Hotel Resort Spaarnwoude in Velsen-Zuid waar een gedeelte van de collectie te bewonderen is. Tevens kan men deze dag kennismaken met de adviseuse.

The Bride Side is gevestigd op Tappersweg 14-34 in Haarlem. Zie
ook www.thebrideside.nl.

Brand new wedding
De Weddingday Votive’s zijn superleuk om als trouwgeschenk weg te geven
aan de gasten en te verkrijgen v.a. €2,60. Deze kunnen aangeleverd worden
in verschillende giftzakjes, desgewenst in het thema en de kleur van de bruiloft. Ook kunnen de kaarsen gebruikt worden ter decoratie op een bruiloft,
en natuurlijk ook superleuk om cadeau te doen aan het bruidspaar.

fect
The pegr gift!
weddin
Kennemerlaan 171, 1972 EM IJMUIDEN
www.brand-living.nl Info@brand-living.nl
Openingtijden: woe. t/m vrij.: 10.00-17.30 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur. Zo. t/m di. Gesloten
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Op het strand van Wijk aan Zee hebben
Andrea Hartog en Dennis Blom elkaar ontmoet. Het kan bijna niet romantischer. Maar
hun huwelijksdag op 17 juli 2016 was net zo
romantisch, met prachtig weer en Andrea's hele
familie uit Oostenrijk die erbij aanwezig waren
toen de twee elkaar het 'ja-woord' gaven en
zich aan elkaar verbonden.
Het ontroerendste moment van de huwelijksdag was voor beiden dat hun zoontje Luca de
trouwringen aangaf.
Andrea vertelt: ,,Onze trouwdag was een
sprookje, precies zoals wij hadden verwacht,
maar in het echt nog mooier. Het thema was
een landelijke, romantische bruiloft. Met een
klassiek witte Chevrolet gingen wij naar de

trouwlocatie, Brasserie Grand-café de Smaeckkamer in Beverwijk in Park Westerhout. De
ceremonie onder het prieel in die tuin was zo
prachtig. En het feit dat al onze familie en
vrienden erbij waren maakte het extra mooi.
Omdat het zulk heerlijk weer was kon het feest
buiten plaats vinden. Dat was enorm sfeervol
en iedereen genoot ervan. Maar natuurlijk genoten wij nog het meest van alles en iedereen.
Wij zijn niet direct op huwelijksreis gegaan,
maar gingen wat later lekker op vakantie!''
De trouwfoto's zijn gemaakt door Daniël Vos
Fotografie, waar Andrea's zusje stage loopt. De
buurvrouw van Andrea maakte met hulp van
vrienden de bruidstaart en cupcakes die zeer
werden gewaardeerd.

Ja, ik wil...

Iets te vieren?

Met heerlijke hapjes, diverse (thema) buffetten
of complete feestavond.

Een trouwerij, jubileum of verjaardag, bij u thuis
of op een andere locatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Korf Catering
Iets te vieren?

Een trouwerij, jubileum of verjaardag, bij u thuis
of op een andere locatie? Dan bent u bij ons aan het juiste
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Ja ik wil! De mooiste dag van je leven wil je
perfect laten verlopen. Het team van Korf
Catering kan je helpen om er een prachtige,
onvergetelijke, stressvrije dag van te maken.
Zij verzorgen catering op maat: hapjes, lunch,
high tea, diverse (thema)buffetten, recepties,
diner of een complete feestavond. Wat dacht je
van een zomers tuinfeest met een mediterrane
barbecue, een receptie met heerlijke hapjes en
drankjes of een chique uitgeserveerd diner?

Ook voor
verhuur van o.a. statafels, heaters,
Met heerlijke
hapjes,
partytenten
diverse (thema)
buffetten en verlichting.
partytenten en verlichting.
of complete
feestavond.
Informeer naar de vele
mogelijkheden.
Al meer dan 25 jaar een begrip in de IJmond!

Korf Catering
I Kennemerlaan
88 I 1972 ER IJm
Informeer
naar de vele mogelijkheden.
T: 0255-512745 I M: 06-25533300
Ook voor verhuur van o.a.
statafels, heaters,
www.korfcatering.nl
I info@korfcatering.n

Ook hebben zij diverse verhuurmogelijkheden,
zoals partytenten, heaters en statafels. Jullie
droombruiloft in de tuin of op een andere
locatie? Korf Catering helpt je om er een
Ook voor verhuur van o.a. statafels, heaters,
Korf Catering I Kennemerlaan 88 I 1972 ER IJmuid
onbezorgde dag van te maken en ze houden
partytenten en verlichting.
T: 0255-512745 I M: 06-25533300
rekening met ieder budget.
meer
25 een
jaar een
begripininde
IJmond!
Al meerAldan
25dan
jaar
begrip
IJmond!
www.korfcatering.nl
Ide
info@korfcatering.nl
Laat je verrassen door de vele mogelijkheden.
Korf Catering I Kennemerlaan 88 I 1972 ER IJmuiden
Neem eens een kijkje op de website, of maakAl meer dan 25 jaar een begrip in de IJmon
T: 0255-512745 I M: 06-25533300
I Kennemerlaan 88 I 1972 ER IJm
een afspraak om de wensen te bespreken.Korf Catering
Al meer
dan 25 jaar een begrip
in de IJmond!
www.korfcatering.nl
I info@korfcatering.nl
T: 0255-512745 I M: 06-25533300
Zie www.korfcatering.nl.
www.korfcatering.nl I info@korfcatering.n

DRUKKERIJ VAN RIXEL IJMUIDEN

Korf Catering I Kennemerlaan 88 I 1972 ER IJmuiden
T: 0255-512745 I M: 06-25533300
www.korfcatering.nl I info@korfcatering.nl

Bij de Mooiste dag van je leven horen ook de mooiste huwelijkskaarten waar
kan je deze beter laten maken dan bij De drukkerij met de meeste keus en
ervaring hierin. Een diversiteit aan productiemiddelen zoals Offset, Boeken foliedruk en digitaal staan garant voor de invulling van al jullie wensen.
Uiteraard kunnen wij ook de creatie van kaarten verzorgen op onze eigen
DTP-studio. Het maakt niet uit wat voor een kaart, alle opdrachten krijgen
onze persoonlijke aandacht en expertise. Van diverse uitgevers waaronder
Belarto, Familycards, Buromac en Regalb zijn er de boeken met vele mooie
Huwelijkskaarten.
Bekijk de collecties online op www.vanrixel.nl of kom langs
in onze winkel op de oosterduinweg 29 te IJmuiden.
Uiteraard kunt u ook voor uw geboortekaarten en ander
familie of zakelijk drukwerk terecht bij drukkerij van Rixel.

Oosterduinweg 29 - 1972 ND IJmuiden
Tel.: 0255-514768 - Fax: 0255-514315
E-mail: info@vanrixel.nl - www.vanrixel.nl

Openingsdans voor
je bruiloft leren?
Neem dan contact
met ons op.
We maken iets
op maat voor je!
Uiteraard kun je bij
ons ook terecht voor
alle andere dansvormen.
Kijk op onze site:
www.danscentrumterhorst.nl
of op Facebook.

Alweer bijna 15 jaar geven Mary en Chris
ter Horst les bij het gelijknamige danscentrum. Dat ze dit goed doen blijkt wel uit
het groeiende aantal leerlingen, de behaalde resultaten bij het jaarlijkse afdansen en
de prijzen die worden behaald door de wedstrijdparen van ter Horst.

Leer dansen

bij Ter Horst

Er zijn zoveel clubs dat er altijd wel wat te
vinden is zowel voor kinderen, jeugd, volwassenen en senioren: swings kids voor kinderen van 4 tot 6 jaar, streetdance voor kinderen vanaf 7 jaar en voor volwassenen,
ballroom en latin voor jeugd en voor paren,
salsa lessen, Iers dansen, Argentijnse tango,
dance4Fit workouts en Club 50 +.
Wilt u meer informatie, kijk dan naar de
advertentie van Danscentrum ter Horst of
neem contact op met het danscentrum.

 Sfeervolle ambiance in een
voormalig Oranjerie
 Bosrijke omgeving
 Groot buiten terras
 Centrale ligging
 Ruime parkeergelegenheid
 Historische locatie
De Theeschenkerij is een ideale locatie voor uw bruiloft. Of u het nu groots wilt aanpakken of liever wat
bescheiden, wij luisteren naar uw wensen. In overleg regelen we met u de indeling van deze onvergetelijke
dag. Ook bieden we de mogelijkheid om elkaar het jawoord te geven op deze historische locatie.

Velserbeek 3 | Velsen-Zuid | (0255) 51 42 44 | www.theeschenkerij.org

OPEN TOPTROUWLOCATIE ROUTE
ber 2016
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t
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s
25
7.00 uur
11.00 - 1

Bezoek tijdens de Open Toptrouwlocatie
route op zondag 25 september het schitterende Fletcher Hotel-Resort Spaarnwoude.
Kom zonder afspraak de sfeer proeven op
deze unieke trouwlocatie van Fletcher Hotels. Op deze dag kunnen alle aanstaande
bruidsparen langskomen voor een rondleiding en worden alle trouwplannen besproken. Laat u tevens verrassen door de vele
trouwjurken die er deze dag speciaal voor
u hangen. Want bij Fletcher Hotels is alles
mogelijk! Kijk in welke van de zes verschillende, romantische zalen het burgerlijk huwelijk kan worden voltrokken en waar het
feest kan plaatsvinden. Of trouw heerlijk
buiten op de prachtige vlonder aan het water. Bekijk wat de verschillende mogelijkheden zijn voor jullie culinair diner, en hoe het
royale terras volledig naar jullie wensen kan
worden gedecoreerd.
Jullie worden ontvangen met
een heerlijk glas prosecco, na
een gezellige en informatieve
rondleiding vertrekken jullie
niet alleen met een goed gevoel maar ook nog eens met
een leuke goodiebag. Laat je
niet alleen inspireren door de
vele mogelijkheden op deze
unieke trouwlocatie, maar ook
door de enthousiaste bedrijven
uit de trouwbranche die voor
jullie klaar staan.

Fletcher Hotels beschikt over
maar liefst 34 officiële trouwlocaties op de mooiste plekjes van Nederland. Beleef uw
mooiste dag op deze unieke
trouwlocatie gelegen aan het
water in een schitterende natuurrijke omgeving. De uitgestrekte natuur biedt u tevens
een prachtig decor voor uw
huwelijksportretten.

Bent u tijdens de Open Toptrouwlocatie Route
niet in de gelegenheid? Dan kunt u uiteraard op
een andere dag langskomen! U bent 7 dagen per
week welkom!
Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude
Oostbroekerweg 17
1981 LR Velsen-Zuid
+31 (0)23-53 70 548
info@hotelresortspaarnwoude.nl

28 15 september 2016

Donderdag
15 september

Boeren Zomerfeest in
Spaarndam op het evenemententerrein aan de Ringweg.
Zomerfeest duurt tot en met
zondag 18 september.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Flower
Bomb’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Vrijdag

16 september

Finale Hofstede biljarttoernooi.
Ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur
‘s middags om 12.30 uur.
Wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobstraat 227 Velserbroek.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen.
Tennistoernooi voor 50+ bij
LTC De Heerenduinen. Aanvang 10.00 uur.
Disco Superstars in Jongeren Terras, Dingrevelaan Santpoort-Noord. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Babylon Quartet in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Ladies Night:
Absolutely Fabulous. Aanvang
20.30 uur.

Zaterdag
17 september

Kofferbakmarkt op Plein
1945. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Finale Hofstede biljarttoernooi.
Ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur
‘s middags om 12.30 uur.
Wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobstraat 227 Velserbroek.
Open dag bij Muziekschool
‘t Muzenhuis, Zeilmakerstraat 50 Velserbroek. Van
11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland

op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoonstelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Vredesmiddag bij het Apostolisch Gemeenschap, Doorneberglaan 29 IJmuiden. Van
13.30 tot 17.00 uur.
The Voice Company geeft
een benefietconcert in de RK
Sint Jozefkerk, Wijkerstraatweg 55 Velsen-Noord. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Nieuwe Orkater met Juul
Vrijdag en Jacqueline Blom
met ‘Distel’. Aanvang 20.15
uur.

Zondag
18 september

Collecte Nierstichting in
Velsen. Tot en met 24 september
Laatste
rommelmarkt
voor AMREF in de recreatiezaal van Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 SantpoortNoord. Van 09.00 tot 15.00
uur.
Finale Hofstede biljarttoernooi.
Ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur
‘s middags om 12.30 uur.
Wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobstraat 227 Velserbroek.
Open dag bij Hippisch Centrum Velsen in Velsen-Zuid.
Van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen.
Publieksdag
Forteiland.
Vertrektijden vanaf de Kop
van de Haven: 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Retourvaart:
13.00. 15.15 en 17.15 uur.
TROTS markt op de Buitenplaats Beeckestijn in VelsenZuid. Van 11.00 tot 18.00 uur.
Koffieconcert bij Soli in het
Soli-gebouw nabij station
Driehuis. Aanvang 12.00 uur.
Kinderexcursie over het natuurpad bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Aanvang 12.00 uur.
Deelname gratis.
Le Grande MoJo’s Challenge. Start om 12.30 uur vanaf het Kennemerplein. Rond
16.30 uur worden de auto’s
terug verwacht.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland
op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoonstelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
IVN Fietsexcursie door recreatiegebied Spaarnwoude. Vertrek 13.00 uur vanaf de Spaarndammerdijk bij
standbeeld Hansje Brinkers.
Zangschool Carolien Goeman organiseert een inloopkoor in Dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan in SantpoortNoord. Van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 8,-.
Muziekoptreden
Conservatorium Amsterdam in
kerkje De Stompe Toren
in Spaarnwoude. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis.
The Guitar Connection in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Neon
Bull’. Aanvang 20.30 uur.

Maandag

Gratis uw
evenement op TV?

19 september

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: NV Velsen
(talkshow). Aanvang 16.30
uur. Toegang gratis.
Maandelijkse
bijeenkomst
Muntenclub
in
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan Santpoort-Noord.
Aanvang 19.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegel Vereniging IJmuiden in
De Bolder, Bloemstraat 124
IJmuiden. Aanvang 19.45
uur.

Donderdag
22 september

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Flower
Bomb’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Aron Elstak
(cabaret). Aanvang 20.30
uur.

rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Digisterker
Velsen - Leren hoe je gebruik
kunt maken van digitale (overheids)diensten van de gemeente, het UWV en de Belastingdienst? De cursus ‘Digisterker: Werken met de e-overheid’
helpt je op weg. De overheid
doet steeds meer via het internet. Het aanvragen van huurtoeslag, werk zoeken of het
doorgeven van een verhuizing.
Veel mensen weten niet wat de
e-overheid te bieden heeft of
vinden het moeilijk om ermee
te werken. Daarom biedt Bibliotheek Velsen de cursus ‘Digisterker: werken met de e-overheid’ aan. In vier lessen maak
je kennis met de digitale overheid en leer je ermee werken.
De cursus wordt gegeven door
gecertificeerde Digisterker docenten en je werkt in een kleine groep van maximaal 10 personen. Tijdens de cursus leer je
onder andere handig zoeken
op het internet, hoe iets aan te
vragen bij bijvoorbeeld de gemeente en hoe je een DigiD
kunt aanvragen en gebruiken.
De cursus is voor inwoners van
Velsen die al met internet kunnen omgaan en vindt plaats op
donderdag 6 oktober, 20 oktober, 3 november en 10 november van 10.00 tot 12.00. De kosten bedragen 10 euro. Aanmelden via pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl of 0255-525353.

Dinsdag
20 september

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.

Woensdag
21 september

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen. Knutselen van 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland
op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoon-

Art at the Harbour is
kunst en lekker eten
IJmuiden - Dankzij diverse
ondernemers aan de Halkade is IJmuiden weer een stukje
mooier geworden. Tegenover
de indrukwekkend mooie winkelavenue waaronder andere
Visspecialist Nico Waasdorp,
culinaire kaaswinkel ‘l Amuse, Visspecialist De Dolfijn, Base Cooking, IJmuidens Haventje en broodspeciaalzaak Oscar zijn gevestigd was een oude vishal die de ondernemers
een doorn in het oog was.
Samen hebben ze geïnvesteerd om de buitenmuur van
deze vishal op te pimpen.
Daarvoor hebben ze de hulp
ingeroepen van kunstenaars
van Amsterdam Streetart die
samen met spuitbussen verf
een martiem kunstwerk cre-

eerden met IJmuiden, vis en
haven als thema. Een enorme
kreeft, vis en de naam IJmuiden zijn terug te vinden in
de muurschildering met een
prachtige blauwe basis. Om
het kunstwerk nog meer charme te geven zijn echte oude
kabels en een anker toegevoegd. Ter ere van de opening
van het kunstwerk was het zaterdag en zondag groot feest
met Art at the Harbour met diverse foodtrucks en natuurlijk ook veel lekker eten van
de eigen ondernemers. Het
was prachtig weer en van de
terrassen werd dan ook druk
gebruik. Daarvandaan heb je
een prima uitzicht op het enorme nieuwe kunstwerk. (Karin
Dekkers)
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Sterk spelend IJmuiden wint

Velsen houdt de punten in Driehuis
Driehuis - Mede dankzij het
nog steeds zomerse weer waren vele toeschouwers gekomen die een uitstekende
wedstrijd tegen Legmeervogels uit Uithoorn zagen, eveneens een een promovendus.
Velsen begon voortvarend. Bij
een afgeslagen aanval van
Legmeervogels moet Mischa
Plug gedacht hebben ‘de eerste klap is een daalder waard’
en schoot de bal na drie minuten gelanceerd door Tim
Groenewoud snoeihard achter doelman Mels Bos, 1-0.
Legmeervogels bleef onder druk staan maar voorlopig wisten o.a. Patrick Castricum en Rens Greveling nog
geen raad met de geboden
kansen. Een gevaarlijke tegenaanval van Legmeervogels verdween via de vingertoppen van Sander van

der Lugt over het doel. Kort
daarna sloeg het noodlot toe
voor Legmeervogels. Daan
van Huffel kwam te laat met
zijn sliding op Daniël Zuiverloon en kreeg tot zijn verbazing direct de rode kaart. Met
geel hadden we ook kunnen
leven. Legmeervogels putte echter moed uit deze situatie, ging beter spelen terwijl Velsen niet kon profiteren
van de overtal situatie. Vlak
voor rust was Patrick Castricum nog het dichtst bij een
treffer maar doelman Mels
Bos bleek paraat. Voorzetten
en hoekschoppen van Daniel Ziuiverloon en Tim Groenewoud misten verder de juiste
richting.
Na rust nam Legmeervogels
het heft in handen en mocht
Velsen van geluk spreken
dat het niet gelijk werd. Joey

Sack prikte de bal uit een
hoekschop net naast en even
later vond hij de doelpaal op
zijn weg. Aan de andere kant
pikte Daniël Zuiverloon de
bal vanaf eigen helft op, snelde richting achterlijn en bediende Tim Groenewoud op
maat: een intikkertje: 2-0. Het
spel bleef nu op en neer golven met gemiste kansen aan
beide kanten tot Rens Greveling een aanval van Legmeervogels onderschepte en Zeno van Ooijen bediende die
wel raad wist met deze kans:
3-0. De wedstrijd zat op slot
en Velsen behaalde drie belangrijke punten met bij vlagen uitstekend spel. Volgende week een zware uitwedstrijd tegen AFC’34 in Alkmaar dat net als Velsen alle
punten heeft verzameld. Een
mooi affiche.

IJmuiden - IJmuiden 1 speelde op zaterdag 10 september
in Rijsenhout tegen SCW. Vanaf het fluitsignaal van scheidsrechter M. Broekhof zet IJmuiden volop druk op de verdediging van de thuisploeg en
met snel resultaat. Na 90 seconden geeft Mike Kries vanuit het linker verdedigingsblok
een crosspass op de rechts in
de aanval sprintende Iv Stoianov die strak voorgeeft op de
goed meegelopen Fabian Roozen die beheerst de 0-1 maakt.
SCW wakker geworden? Het
lijkt er niet op. IJmuiden speelt
goed voetbal en de thuisploeg denkt dat het een potje zomeravond voetbal is wat
gelet op de temperatuur zou
kunnen. Ze krijgen alle hoeken van het veld te zien en in
de 13de minuut neemt Mike
Kries vanaf rechts een corner die Kay Brouwer keurig inkopt, 0-2. Trainer/coach Edwin
van Maas van SCW probeert
zijn team tot wat feller voetbal aan te sporen maar tevergeefs. Het middenveld van
IJmuiden is ijzersterk, de verdediging geeft niets weg en de
aanvallers blijven druk zetten.
Lange ballen worden afgewisseld met knappe combinaties
en de thuisploeg heeft geen
antwoord. De eerste kans voor
SCW in de 27e minuut komt
in de handen van keeper Tom
Hoogendijk die snel uitschiet
richting Iv Stoianov die alleen
op keeper Carl van Straalen
afgaat. Op de rand van de 16
meter wordt hij neergehaald
door de aanvoerder van SCW,
Vyncent Hall, die met een rode kaart op zak de kleedkamer
mag gaan opzoeken. De vrije
trap wordt door Mitchel Post

langs de muur geschoten en
de keeper heeft het nakijken,
0-3. In de 31ste minuut wordt
de ruststand bereikt als Mike
Kries vanaf rechts een voorzet
geeft die Milan van Essen binnen tikt, 0-4. SCW denkt het
tij te keren door het gras in de
rust te sproeien maar dat heeft
geen effect. Wel gaan zij wat
feller spelen maar grip op de
wedstrijd krijgen zij geen enkele minuut. Het IJmuiden van
trainer/coach Anthony Correia speelt de wedstrijd gedegen uit. Joshua Dominggus
geeft in de 62ste minuut een
schot op goal die de keeper
loslaat. Iv Stoianov profiteert
hiervan door de 0-5 te scoren en als de verdediging even
niet bij de les is mag 3 minuten voor tijd SCW scoren, 1-5.
IJmuiden: Tom Hoogendijk,
Danny de Vendt, Kay Brouwer,
Patrick Eggermont (71e Kelly Meijboom), Mitchel Post, Iv
Stoianov (62e Sem Blok), Wesley Heeres (57e Joshua Dominggus), Fabian Roozen, Milan van Essen, Bob Schol, Mike
Kries.
IJmuiden 2 speelde bij DVVA.
Het was van IJmuidens kant
geen beste wedstrijd volgens
trainer/coach Jeffrey van de
Steen. In de 20ste minuut komt
de thuisploeg op 1-0. IJmuiden
kwam door een frommel doelpunt van Melvin Droge op gelijke hoogte en in de 70ste minuut na een schitterende goal
van Tony Guijt op een 1-2 voorsprong. In de 90ste minuut
was de verdediging niet attent
en mocht DVVA de gelijkmaker scoren. Zaterdag 17 september om 14.30 uur IJmuiden
1 - Kagia 1 en om 12.00 uur
IJmuiden 2- Jong Holland 2.

Opnieuw overwinningen voor Stormvogels-teams
IJmuiden - Qua resultaat kenden beide Stormvogels-selecties een heel goed weekend
door de uitwedstrijden om te
zetten in winst. In Haarlem won
Stormvogels-zaterdag met 1-2
van DSS, terwijl het team van
trainer Sjaak Lettinga in Zaandam tegen Zaanlandia een
2-3-overwinning boekte.
Lettinga miste tegen Zaanlandia de op vakantie zijnde doelman Bas Veen, die een week
geleden de sterren van de hemel speelde. Zijn vervanger
was Sebastiaan de Lijzer, die
niet onderdeed voor Veen. Integendeel, door heel veel goede

reddingen zorgde hij er voor dat
de ruststand slechts 1-0 in het
voordeel van de uitstekend voor
de dag komende Zaandammers was. Dit doelpunt werd
twee minuten voor de thee door
de snelle 18-jarige rechtsbuiten
Cedric Main gescoord.
De tweede helft bleef Zaanlandia domineren en Jeremy Kho
bracht zijn ploeg na een kwartier op 2-0. Over en uit voor
Stormvogels, zo dacht een ieder. Maar zij kwamen allen bedrogen uit, want toen de Zaanse doelman Tom Drost de bal
uitschoot, werd hij dusdanig
geblesseerd dat hij het veld

moest verlaten. Zijn vervanger
De la Porte ging meteen behoorlijk in de fout door een hoge bal te laten vallen om vervolgens Geofrey van Nieuwkoop naar de grond te duwen.
De gegeven strafschop werd 20
minuten voor tijd door Bastiaan
Scholten ingeschoten: 2-1. Dit
was de ommekeer in de wedstrijd. Als een echte vogel kregen de IJmuidenaren vleugels
en na goede en snelle combinaties kon invaller Huseyin Yilmaz
de bal bemachtigen en net binnen het strafschopgebied wist
hij het leder tegendraads in de
verste hoekt te schieten om zo-

doende de gelijkmaker op het
bord toveren: 2-2.
Stormvogels nam geen genoegen met een gelijk spel en 10
minuten voor tijd wist Bastiaan
Scholten na opnieuw een snelle combinatie Stormvogels naar
een niet verdiende overwinning
te schieten: 2-3.
Samen met West Frisia gaat
Stormvogels aan kop en laat
deze Enkhuizer ploeg zondag
a.s. de tegenstander op sportpark Zeewijk zijn. Een kraker
van jewelste!
Stormvogels-zaterdag
had
vooral de eerste helft een redelijk goede tegenstander in

DSS en na een gelijk opgaande
strijd tekende Bjørne Slobbe via
een afstandsschot voor de openingstreffer, 0-1. Voor de rust
kwam DSS via een strafschop
op gelijke hoogte, 1-1.
De tweede helft werd gedomineerd door het team van
Adema en na 20 minuten verdween een afstandsschot van
Raoul van den Berghe via een
DSS-been achter de Haarlemse
doelman, 1-2. Daarna kwam de
voorsprong niet meer in gevaar.
Zaterdag a.s. komt mede-koploper FC Velsenoord naar sportpark Zeewijk voor de onvervalste IJmond-kraker.
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William Spaaij en
Anouk Maas in ‘Hair’

Susan Visser en Anneke
Blok in ‘Winterbloemen’
Velsen - Topactrices Susan
Visser, Anneke Blok, Lotje
van Lunteren en Astrid van
Eck spelen in de aangrijpende komedie ‘Winterbloemen’,
op vrijdag 7 oktober (20.15
uur) te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Een toneelstuk over de vriendschap
tussen vier vrouwen van rond
de vijftig. Na een auto-ongeluk worden zij gedwongen elkaar de waarheid te vertellen
en dat zet de verhoudingen
op scherp. Een ladies night in
het theater vol herkenning en
humor.
Vier vriendinnen zijn op weg

naar een luxe wellness oord
in de Ardennen. Zij gaan een
feestelijke punt zetten achter
een emotionele periode van
een van hen. Hun auto’s knallen echter op elkaar in een
sneeuwstorm en raken total loss. Wonder boven wonder zijn zij zelf ongedeerd. Nu
is het wachten op verlossing.
Als die ooit komt, tenminste.
Het wordt een gedenkwaardige en bewogen nacht waarin zo goed als niets van het
leven onbesproken blijft. Indringend, geestig en soms hilarisch.
Theatergroep Suburbia maakt

ontroerende, tragische, hilarische en toegankelijke voorstellingen over het menselijk tekort. Dit seizoen komt
het gezelschap met een ijzersterke cast voor het eerst in
IJmuiden spelen. Gooische
Vrouwen-ster Susan Visser
straalt met topactrice Anneke Blok en Lotje van Lunteren
en Astrid van Eck in ‘Winterbloemen’.
Prijs: 25 euro incl. pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Claudia Kamergorodski)

IJmuiden - Natuurlijk. Hij
heeft een bekend gezicht.
Van de reclame. Maar kijken
naar Harry Piekema is zoveel
meer dan een AH-erlebnis.
Op dinsdag 4 oktober (20.30
uur) staat hij in het Witte Theater met zijn nieuwe
voorstelling ‘Man wil trap op
met lampje’ waarin hij zingt,
vertelt, acteert, ontroert,
maar vooral zijn publiek laat
lachen. En dat doet hij met
succes, want naar aanleiding van zijn voorstelling op
de Parade schreef de Theaterkrant: ,,Harry Piekema?
‘Is dat niet die man van die
mooie liedjes?’”
In ‘Man wil trap op met lampje’ koppelt Harry Piekema
grote vragen aan dagelijkse
beslommeringen. Slapstick
aan muzikaliteit. Liederen
aan verhalen. Het is het verhaal over de lachwekkende
vervreemding die roem geeft.
Over een man die zich onbekend voelt. Ondanks zijn bekende gezicht.

Harry Piekema werd een bekende in de Nederlandse
huiskamer door de succesvolle reclamecampagne voor
Albert Heijn, waar hij de Hr.
van Dalen speelde. Hij combineerde dat werk met regie,
lesgeven en werk achter de
schermen voor o.a. de Wëreldbänd, het Residentie Orkest, het Concertgebouw en
Internationaal Danstheater.
Na tien jaar AH vond hij het
tijd voor nieuwe uitdagingen
als acteur en een terugkeer
naar zijn oude roots, het muzikale theater. De interactieve Parade-voorstelling ‘Onbekend’ was zijn eerste solo
en een hernieuwde kennismaking voor 10.000 bezoekers in de zomer van 2015.
In het theater was Harry Piekema het afgelopen seizoen
te zien in de succesvolle marathonvoorstelling ‘Borgen’,
de theaterbewerking van de
beroemde Deense televisieserie door het Noord Nederlands Toneel. ‘Man wil trap

op met lampje’ is Piekema’s
gloednieuwe
cabaretprogramma.
Witte Theater, Kanaalstraat
257. Prijs: 20,50 euro incl.
pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.wittetheater.nl,
www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.
(foto: Rob Becker)

Velsen - Iedereen kent ze: ‘
Let The Sunshine In’, ‘Aquarius’, ‘I Got Life’. Eind september krijgt Nederland
door deze wereldberoemde musicalhits een enorme energy boost: dan gaat
‘Hair’ in première. In een
snelle en frisse uitvoering
met hoofdrollen voor William Spaaij, Anouk Maas en
Tommie Christiaan. Vlak na
de première is ‘Hair’ in de
Stadsschouwburg Velsen te
zien, en wel op dinsdag 27,
woensdag 28 en donderdag
29 september (20.15 uur).
William
Spaaij,
Anouk
Maas, Tommie Christiaan
en jong talent geven vorm
aan de jonge George, zijn
activistische vriendin Sheila en hun onafscheidelijke vriendengroep. Zij verafschuwen de heersende moraal en strijden voor vrede,
liefde en vrijheid, voor een
wereld zonder regels en taboes. Maar de smerige oorlog hijgt ze in de nek.
Raffaëla Paton gaat haar
musicaldebuut maken in
‘Hair’. In haar rol als June zal zij onder andere het
wereldberoemde nummer
‘Aquarius’ zingen. De Amsterdamse won begin 2006
de derde editie van ‘Idols’
en in 2013 won Paton het
programma ‘De Beste Zangers van Nederland’.
De regie is in vertrouwde
handen van Carline Brouwer, die ook ‘The Bodyguard’ en ‘Sister Act’ regisseerde.
‘Hair’ ging in 1967 in première en zette de theater-

wereld volledig op z’n kop.
Niet het eerste naakt in de
show, maar vooral het verlangen naar vrede, vrijheid
en liefde dat verpakt zat in
de sliert hitsongs, maakte de musical onweerstaanbaar. Legendarische
hits zoals ‘Aquarius’,’ I Got
Life’ en ‘Let The Sunshine
In’ hebben niets aan zeggingskracht verloren, maar
deze nieuwe Hair-productie wordt allesbehalve een
nostalgische trip naar de
tijd van flowerpower. Met
z’n energie en drang naar
liefde en vrijheid is ‘Hair’ de
perfecte musical voor nu,
als tegenwicht voor onze
wereld vol conflict, cynisme
en onverdraagzaamheid.
Prijs: 53,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255515789. (foto: Stef Nagel)

Hans Klok laat het
spoken in schouwburg
Velsen - De nieuwe familieshow ‘House of Horror’ van Hans Klok werd
door de pers overladen
met sterrenrecensies. De
wereldberoemde
illusionist, die deze zomer Koninklijk Theater Carré maar
liefst vijf weken wist te vullen, speelt van dinsdag 4
t/m donderdag 6 oktober
(20.15 uur) voorstellingen
in ‘zijn’ Stadsschouwburg
Velsen. Kom, kijk en huiver
van een griezelshow vol
verbazingwekkend knappe illusies en spectaculaire stunts! Kroonluchters
flikkeren, geesten dwalen over het toneel, vanuit
de catacomben trekt een

akelige mist omhoog... het
spookt in de Stadsschouwburg Velsen! Grote Illusionisten uit het verleden zijn
op zoek naar Hans Klok.
Zij dulden hem niet in hun
magische cirkel, in hun ondoorgrondelijke rijk vol geheimen. Gesteund door
zijn mysterieuze bruiden
gaat Hans Klok de strijd
aan met de legendarische
grootmeesters van weleer.
De kaarten worden geschud... en hoe!
Prijs: 58 euro incl. pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789.
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Oecumenische
koffieochtend

Plaatsingen zonnepanelen
en isolatie in volle gang
Velsen - De afgelopen maanden is er volop werk verricht
door Energiek Velsen. Installateurs van zonnepanelen
en spouwmuurisolatie hebben vele plaatsingen gedaan.
Ruim 70 huishoudens hebben zowel ingeschreven op
plaatsing van zonnepanelen
als voor spouwmuurisolatie.
Acties georganiseerd door

Duurzame Energiecoöperatie
Energiek Velsen. Een groot
deel van de plaatsingen is inmiddels gedaan. Ook de komende maand wordt er nog
volop geplaatst op huizen
in alle woonkernen van Velsen. Hiermee wordt er meer
en meer energie bespaard en
groene duurzame energie lokaal opgewekt.

IJmuiden - Maandelijkse organiseren de gezamenlijke
geloofsgemeenschappen van
Velsen een koffieochtend om
ongedwongen en verrassende ontmoetingen in de wijk
en tussen de onderlinge leden
mogelijk te maken. Op donderdag 15 september zal het
Apostolisch Genootschap aan
de Doorneberglaan 29 daarvoor zijn deuren openen. Een
ieder is vanaf 10 uur hartelijk
welkom voor een kopje koffie
of thee. Deze koffieochtend
zal in het teken staan van de
komende vredesweek. Op zaterdagmiddag 17 september is
er in samenwerking met PAX
voor Vrede een themamiddag
‘Vrede verbindt’, waarbij eveneens iedereen welkom is. Voor
het programma zie www.apgen.nl/ijmuiden.

Postzegels
IJmuiden - Maandag 19
september is er een gezellige postzegelavond, georganiseerd door Postzegel Vereniging IJmuiden in De Bolder,
Bloemstraat 124. Vanaf 19.45
uur is de zaal open, voor alles
wat met postzegels te maken
heeft. Ook deze avond een
veiling met leuke kavels. Wilt
u een veilinglijst ontvangen,
een mailtje naar hein60@hotmail.nl is voldoende. Neem
gerust uw boeken mee, er is
voldoende gelegenheid voor
ruilen, kopen en/of verkopen. Voor inlichtingen 0641804330 (na 18.00 uur).

In ‘t Mosterdzaadje

Strijkkwartet Babylon
en gitaarduo
Santpoort-Noord - Het Babylon Quartet won de Grote Kamermuziekprijs 2015. Ze staan
op de meest prestigieuze podia in Nederland en op vrijdag 16 september om 20.00
uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. Uitgevoerd worden Mozart
(nr.19), Stravinsky (Three Pieces) en Brahms (opus 52 nr. 2).
Op zondag 18 september om
15.00 uur treedt in ‘t Mosterdzaadje The Guitar Connection
op. Dit duo bestaat uit Ger
Oosterhaven en Daniël Anto-

nie. Twee jonge gitaristen die
het publiek willen overtuigen
van de prachtige en betoverende klank van de klassieke
gitaar. Dat gaan ze doen aan
de hand van enkele topstukken uit de Spaanse muziekliteratuur van Isaac Albéniz, Enrique Granados en Manuel de
Falla.
‘Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Klootschieten

Eerste natuurexcursie
op terrein Tata Steel
Velsen-Noord - Een groep
van 35 omwonenden van Tata
Steel nam afgelopen weekend deel aan de eerste natuurexcursie op het bedrijfsterrein.
Boswachters Ronald Slingerland en Evert-Jan Woudsma
van PWN gaven op drie locaties vol enthousiasme uitleg over de flora en fauna op
het terrein. Op het programma stonden onder meer een
natte duinvallei, een 150 jaar
oud bos en de plek waar een
kolonie zeldzame oeverzwaluwen verblijft.
Dankzij het zonnige weer
werden er diverse vlindersoorten gespot, waaronder

het hooibeestje en het icarusblauwtje. De deelnemers
waren verbaasd over het feit
dat er zoveel natuur op het
750 hectare grote terrein van
Tata Steel voorkomt. Op het
eerste oog lijken natuur en
staalproductie onverenigbare
uitersten, maar tijdens de excursie werd al snel duidelijk
dat een staalbedrijf en natuur
heel goed samengaan.
Tata Steel geeft de natuur de
ruimte en is onlangs een samenwerking met natuurbeheerder PWN aangegaan om
de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving verder te versterken. (foto: Tata
Steel)

Velsen-Zuid - Zaterdag 10
september was de koeienroute aan de beurt voor de klootschieters van s.v. Full Speed.
De Schotse Hooglanders zijn
al niet meer in Spaarnwoude te zien. Het zijn imposante
runderen. Ook imposant zijn
de sloten in dit gebied. Het
was weer slootschieten deze
dag. Meters hoog staat het
onkruid, ballen zoeken wordt
dan heel moeilijk. Team 4 met
Nico en Bertie werd eerste
met 63 schoten en 57 meter.
Team 3 met Sonja, Sander en
Peter werd tweede met 78–
20. Team 2 met Rob, Bertus
en Jan St. werd derde met 81
–1. Team 1 met Gerda, Jan Gr.
en Harm werd vierde met 101
–52. Zaterdag 17 september
is er PK gooien, Persoonlijk
Kampioenschap. Iedere speler moet de hele route gooien. Voor informatie bel: Nico
Prins via 0255- 518648.

Nieuwe tuin ‘Mercurius’
IJmuiden - Met een gezellig feestje werden afgelopen
donderdag de nieuwe tuinen rond het appartementencomplex aan de Mercuriusstraat geopend.
In april begonnen de voorbereidingen en binnen een paar
maanden zijn de tuinen een
prachtige bloemenzee geworden. Diverse vormen en
kleuren sieren het gebouw.
De beplanting is door Paul
Wilms Floet aangelegd volgens het Green to Colour
concept: Het hele jaar door
een attractieve tuin met een

verscheidenheid aan planten
en kleuren. Weinig onderhoud en veel bijen en vlinders.
Ruim 70 tevreden bewoners
woonden de opening bij die
werd opgeluisterd met een
hapje en een drankje en vrolijke muziek , gespeeld door
Nico Bakker.
Een paar dagen voor de opening hebben een aantal bewoners de omgeving opgeruimd. Rondom het gebouw
werden de goten schoongemaakt en veel onkruid van
stoep en straat verwijderd.
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Nieuw schaakseizoen
bij schaakclub Kijk Uit

Tentoonstelling
‘Bos vol
geheimen’
Driehuis - Vrijdag is de mooie
en spannende tentoonstelling
Bos vol Geheimen, de nieuwste aanwinst van het Pieter Vermeulen Museum, geopend door de kinderen van
de groepen 3 van basisschool
de Toermalijn. Met het kijken
naar een spannende poppenkastvoorstelling en het mikken van de dennenappeltjes
uit het bos in de daarvoor bestemde mand, werd de openingshandeling
verricht.
Daarna stapten ze het Bos vol
Geheimen binnen door een
grote geheimzinnige stokoude boom...... Bos vol geheimen
is nog te zien tot 26 februari
2017. Ga ook en doe de speurtocht en de spelletjes en ga op
zoek naar het kruidendrankje
voor de zieke boswachter van
het bos. De tentoonstelling
‘Bos vol geheimen’ is gemaakt
voor kinderen van 3 tot en met
8 jaar maar ook grotere kinderen zullen zich er zeker vermaken. Wandelend onder het
bladerdek speuren de kinderen naar diersporen en zoeken ze het dier dat daarbij
hoort. In het groeibomenspel
leren de kinderen waardoor
een boom groeit én kunnen
ze de boom echt laten groeien. In het blad-puzzelspel komen een aantal verschillende bladeren en vruchten aan
bod. Daarnaast is er een voorleeshoek en een vierjaargetijdenkast. Verder zijn er diverse
kabouterspelletjes zoals: paddenstoel-springen, eikel-kegelen, paddenstoelen sjoelen
en zijn er leerzame voeldozen. En niet te vergeten: een
boom met allerlei geheimzinnige deurtjes! Wie goed oplet komt misschien kabouters
of elfjes tegen. Helaas komen
de kinderen ook dingen tegen
die niet in een bos thuishoren, zoals zwerfvuil. Hoe moeten we daar mee omgaan? Ga
kijken, ontdekken en spelen
in het ‘Bos vol geheimen’ in
Driehuis. Uiteraard kan er bij
een bezoekje aan de tentoonstelling geknutseld worden.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag
was de eerste wedstrijd van
de nieuwe schaakcompetitie
in de nieuwe locatie bij voetbalvereniging Stormvogels.
Gelijk werd er begonnen met
een kraker. De kampioen van
vorig jaar (Colleen Otten)
en de nummer twee (André
Kunst) mochten het tegen elkaar opnemen. Na een lange
partij werd het uiteindelijk remise en dus begint titelverdedigster Colleen Otten het seizoen niet als koploopster.
Dit was weggelegd voor Halil Gul, vorige week op het
openingstoernooitje ongeslagen. Hij nam het op tegen de
eveneens ongeslagen Ingmar
Visser. Vorig seizoen speelden de heren één keer tegen
elkaar en dat was een nipte
winst voor Ingmar Visser. Halil
ging er daarom goed voor zitten en begint dit seizoen dus
als koploper.

Gregory van den Ende en Patrick de Koning waren een
lange tijd in evenwicht, Patrick had minder stukken ontwikkeld maar had wel materiaalwinst. Toch werd de snelle
ontwikkeling van Gregory Patrick fataal toen hij zijn dame
moest offeren, dit leidde tot
winst voor Gregory.
Bij Sjef Rosier en René Koens
wist René het centrum te bemachtigen in de opening. Hij
wilde dit voordeel doordrukken wat hem door een combinatie van Sjef een stuk kostte. Dit kwam René niet meer
te boven en Sjef wist de partij
te winnen.
Heeft u ook interesse om te
schaken? U kunt altijd langs
komen op vrijdagavond om
20.00 uur bij sportpark Zeewijk, Zuiderkruisstaat 72. De
jeugd speelt ook op vrijdag, Santpoort-Noord - De samaar dan om 19.00 uur en menstelling van de leden
ook daar is iedereen welkom. bij Bridge Club Santpoort
is zeer gevarieerd. Er speelt
jong en oud, er zijn hele goede en minder goede spelers. Bridge Club Santpoort
is vooral een gezelligheidsvereniging waar niet met het
mes op tafel wordt gespeeld.
De barg is in eigen beheer
plaats waardoor de consumpties heel voordelig zijn.
Mede hierdoor komt het
nogal eens voor dat één van
de leden een rondje geeft
wanneer hij of zij iets te vieren heeft. En dat was ook
vrijdagavond het geval. Er
was namelijk een lid die de
respectabele leeftijd van
honderd jaar had bereikt.

Kom ook naar
Scouting St Radboud!
Santpoort - Na een mooi jubileum jaar waarin Scouting
Radboud 70 jaar bestond, zijn
de opkomsten met de scoutingleden op 9 en 10 september weer begonnen. Er werd
nog druk nagepraat over het
fantastische zomerkamp en
met veel plezier werden de
foto’s bekeken. Ook werden
er alweer gave activiteiten
georganiseerd in het eigen
bos waarin ‘De Blokhut’ ligt.
Zo speelden de Gidsen (meiden van 11 tot 15 jaar) waterhonkbal! Een natte variant op
het gewone honkbal, heerlijk
met het mooie weer van afgelopen weekend.
Het komende seizoen staat
weer bol van leuke activiteiten georganiseerd door de
fantastische groep vrijwilligers. Avontuur, actief bezig
zijn, uitdaging, buiten, samen

leren én vies mogen worden,
dat is waar het bij scouting
om gaat! Zo zijn er bijvoorbeeld de Bevers. De Bevers
zijn jongens en meisjes van
5 tot 7 jaar. Ze komen iedere zaterdagmiddag bij elkaar
om, vaak buiten, leuke en actieve dingen te doen. Kabouters zijn meisjes van 7 tot 11
jaar. Zij doen op vrijdagavond
teveel leuke dingen om hier
allemaal op te noemen, maar
fikkie stoken is er één van.
Gidsen zijn meiden van 11
tot 15 jaar. Wat ze op vrijdagavond doen is heel verschillend, maar daarom juist
zo leuk. Kamperen in het bos
hoort daar ook bij. Op scouting zitten ook jongens, maar
op dit moment heeft de Radboud meer ruimte bij de
meisjes. Zie ook www.scouting-radboud.nl.

Naar aanleiding van het bericht in uw courant begin augustus, betreffende ziekenhuiskosten het volgende:
In april van dit jaar meldde
ik mij aan de balie van het
Spaarne Ziekenhuis Noord
voor het verwijderen van een
houtsplinter in mijn linker
onderarm. Na enige tijd werd
ik geholpen door een arts
die, door even op de splinter te drukken en te duwen
(ongeveer twee minuten) de
splinter wist te verwijderen.
Ik was blij dat het zo spoedig
verlopen was en ging opgetogen naar huis.
Vorige week kreeg ik een rekening in de bus waarop te
zien is dat de kosten voor de
behandeling in totaal kwamen op 401 euro. Ja, ik rolde
bijna van mijn stoel.

Emmy Mulder, was honderd
jaar geworden en dat werd
gevierd. Emmy trakteerde op
koffie met gebak en uiteraard werd zij hierbij luid toe
gezongen. Heel bijzonder is
het dat Em my en haar partner, Heléne Bercht-Schmidt
verreweg het oudste koppel
is binnen de vereniging, samen 192 jaar.
Wel het oudste koppel maar
zeker niet de minste. Elke
vrijdagavond weten zij zich
goed te weren. Zelf zeggen
zij dat hun hersens zo goed
blijven functioneren door het
vele bridgen wat zij doen.
Op de foto wordt Emmy in
de bloemetjes gezet en gefeliciteerd door voorzitter Ton
Spiering.

Het is volgens het ziekenhuis
zo dat voor alles een code
staat: melden aan het loket,
gebruik van onderzoekkamer, arts. De codes bij elkaar
opgeteld bepalen de kosten.
Commentaar ziekenhuis: wij
werken niet met tijden maar
met behandelingen en de
daarbij behorende codes.
Wat is de zorg toch duur! Het
is de politiek die dit allemaal
toestaat want deze regels
worden in overleg met de
verzekeringen bepaald.
Ik zou zo zeggen: alle zorg
terug naar de staat: ja, inderdaad alles terugdraaien en
de zorg minder duur maken.
Er zijn landen waar dit wel
kan, dus waarom niet hier.
J. Schelvis, Velsen-Zuid

Infopagina

15 september 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Hardloopwedstrijd
door de Velsertunnel
Altijd al door de Velsertunnel willen lopen? Zondag 27 november as vindt tussen Velsen-Zuid
en Beverwijk de Velsertunnel Run
plaats. Er kunnen 5000 deelnemers meedoen. Schrijf je in! Na de
heropening in januari 2017 zal deze kans zich niet meer voordoen.

Dit wilt u echt niet missen. Inschrijven kan vanaf maandag 19 september via www.velsertunnelrun.nl.
Het gaat om een hardloopparcours
van 7,68 kilometer. De afstand verwijst naar de 768 meter lengte van
het overdekte deel van de Velsertun-

nel. De tunnel wordt op dit moment
grondig gerenoveerd en is in januari weer open voor het verkeer. Later
dit jaar vindt ook nog een open dag
plaats.
De Velsertunnel Run start in VelsenZuid en gaat door de parken Velserbeek, Waterland en Beeckestijn. Na
de afdaling en beklimming in de tunnel gaat de route via de Velserweg
naar de Breestraat, waar de finish is.
De gemeenten Velsen en Beverwijk
zijn de initiatiefnemers. Deelnemers
worden geadviseerd zoveel mogelijk
met openbaar vervoer te komen.

Stadslezing 2016
Het college van burgemeester en wethouders nodigt
u van harte uit om bij de 6e Velsense stadslezing
aanwezig te zijn.
Op woensdag 5 oktober 2016 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Schrijfster Conny Braam en Jan Rienstra, projectleider
Nieuwe Zeesluis bij Rijkswaterstaat, geven dit jaar
gezamenlijk invulling aan de stadslezing:

‘Van oude tijden en een Nieuwe Zeesluis’
Het 140-jarig bestaan van het Noordzeekanaal en de
bouw van de Nieuwe Zeesluis zijn hiervoor de directe
aanleiding. Vanuit historisch perspectief, maar ook via
het heden naar het toekomstig perspectief.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal
van het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór woensdag
28 september via mail: communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

JeugdSportPas 10 jaar
Maak eens kennis met andere,
minder bekende sporten en verenigingen.

Door deel te nemen aan de verschillende sporten kun je ontdekken welke sport uiteindelijk het best bij je
past. Veel sportclubs/-verenigingen uit gemeente Velsen en omgeving doen mee. Deze zogeheten JSP
is voor het tiende seizoen gestart in
Velsen.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs kunnen zich aanmelden voor kennismakingslessen bij
sportverenigingen en andere sportaanbieders via www.jeugdsportpas.
nl. (foto: SportSupport)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen 2017 nu
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen
en in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten
(ambulances, brandweer en politie) wil de gemeente daar op tijd
een overzicht van hebben: een evenementenkalender.
Evenementen die in 2017 gaan plaatsvinden
moeten vóór 15 oktober worden

aangemeld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe u dat
kunt doen; daar is ook het aanmeldingsformulier te downloaden. Dit
kunt u mailen naar evenementen@
velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het
formulier opvragen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Wat is er zo mooi aan
de gemeente Velsen?
Wat is mooi aan Velsen en onze provincie Noord-Holland? En
wat is lelijk ? Daar wil de stichting MOOI Noord-Holland het
graag met u over hebben. Vrijdag
23 september tussen 10.00 uur en
17.45 uur strijkt ‘OVERMOOI’ neer
op Plein 1945 in IJmuiden. Er is
veel te doen en er valt veel te praten. Komt u ook?

Op Plein 1945 wordt een enorme
kaart van Noord-Holland neergelegd waarop de polders, duinen, wegen, dijken, steden en dorpen, maar
ook uw woning haarscherp zijn waar
te nemen. Het is de bedoeling, dat er
met bewoners, leerlingen van basisscholen, ondernemers, ontwerpers,
bestuurders en andere betrokkenen
op een speelse manier wordt gesproken over hoe Velsen eruit ziet en onze provincie.

Dichter bij dementie
Van 19 september tot en met 30
september is het de week van dementie. Op 21 september is het
Wereld Alzheimer Dag. Om het
ziektebeeld onder de aandacht te
brengen en het gesprek hierover
te openen is er die week een expositie in de Centrale Bibliotheek
aan het Dudokplein 16 in IJmuiden.

Expositie in bibliotheek
In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. De ziekte is bij velen
bekend, desondanks voelen mensen
met dementie en hun naasten zich
vaak eenzaam en hebben zij behoefte aan meer begrip en erkenning. 14
lokale dichters hebben het verhaal
van mensen met dementie en hun
naasten verwoord in een gedicht.
Fotograaf Michel Mulder uit Beverwijk heeft vervolgens de gedichten
in beeld gebracht. U heeft de gelegenheid om bij de opening aanwezig
te zijn en in gesprek te gaan met de
dichters. Deze is op maandag 19 september 2016 om 15.00 uur. De expositie wordt onder het genot van een
drankje geopend door wethouder
Robert te Beest.
Andere activiteiten
Voor mensen met dementie en hun

naasten organiseren de locaties van
ViVa! Zorggroep in de regio MiddenKennemerland allerlei activiteiten
waaraan niet alleen bewoners van de
verschillende locaties kunnen deelnemen, maar ook mensen met dementie en hun mantelzorgers uit de
wijk die nog thuis wonen. Voorbeelden van activiteiten zijn yoga, film,
kookactiviteiten en muziekoptredens.
Op woensdag 21 september organiseert Alzheimer Nederland een
boottocht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die zal vertrekken vanuit Akersloot. De wethouders van Beverwijk, Castricum,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen zullen hierbij aanwezig zijn om de deelnemers uit te zwaaien dan wel mee
te gaan op de boot.
Aantal mensen met dementie
neemt toe
Door de vergrijzing en de stijging
van de levensverwachting neemt
het aantal mensen met dementie
de komende jaren sterk toe. Op dit
moment leven in Nederland ruim
250.000 mensen met dementie. De
verwachting is dat dit aantal in 2040
is verdubbeld tot meer dan een half
miljoen. ( foto: Michel Mulder)

MOOI en LELIJK in Velsen
Op de laatste dag van de ontdekkingsreis strijkt OVERMOOI neer
op Plein 1945 in de schaduw van

het prachtige stadhuis van Velsen
naar ontwerp van Dudok. Wat is
mooi, maar ook: wat is lelijk in Velsen? Laat u horen. Van strandgast tot
surfer, van (oud) bewoner tot bouwer. De dag wordt spetterend afgesloten met de prijsuitreiking van de
Arie Keppler Prijs door gedeputeerde Joke Geldhof.
Feestelijk evenement voor iedereen
OVERMOOI is voor iedereen gratis
toegankelijk. Naast het dagprogramma is er van alles te zien en te beleven zoals tentoonstellingen, muziek
en catering met lokale producten.
Per abuis
Per abuis stond vorige week op onze Infopagina dat er op Plein 1945
een telekraan geplaatst zou worden.
Vanuit deze kraan zou de reuzenkaart goed te zien zijn. Deze kan om
vergunningtechnische redenen niet
worden geplaatst.
Kijk voor meer informatie op www.
overmooi.nl

Dagprogramma
10:15 – 10:30 INLOOP
10:30 – 13:00 MOOIE PROVINCIE
Wandelen over Noord-Hollandse landschappen met Jandirk Hoekstra
(Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
Actualisatie Leidraad Landschap en Cultuurhistorie; presentatie van
de concept-Leidraad op hoofdlijnen en ‘testen’ van de vernieuwde opzet
aan de hand van casus in groepen
13:00 – 14:30 MOOI KIJKEN
Uitdagend landschapsspel met de groepen 7 van de basisschool Franciscusschool uit Velsen onder leiding van Bruno Doedens van Stichting
Landschapstheater en Meer (SLeM)
13:45 – 15:30 MOOIE GEMEENTE
MOOIE plek 1 – thema ‘landschap’. Gepresenteerd door Jacques Warmerdam (gemeente Velsen)
MOOIE plek 2 – thema ‘plek maken’. Pitches van en conversaties met
toerist, strandganger, bewoner, ondernemer, wethouder, forens, visser
en architect
Scoping – van MOOI in Velsen naar de MOOIE Pontpoort (Pontplein,
Poort van IJmuiden)
15:30 – 17:15 ARIE KEPPLERPRIJS
De winnaars van de Arie Kepplerprijs 2016 worden door Joke Geldhof
(gedeputeerde Ruimte & Wonen, provincie Noord-Holland) bekend gemaakt waarna de prijsuitreiking zal volgen.
17:15 – 17:45 MOOIE VOORSTELLING
Het gerenommeerde gezelschap De Dansers dansen hun energieke en
acrobatische voorstelling Ten Noorden van Nergens op de reuzenkaart.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over de
gemeente Velsen. Hier vindt u meer
informatie over vergunningen,
burgerzaken,
buurtbemiddeling,
bureau
discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft
u een vraag? Bel dan 14 0255 of
kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC
is geopend op maandag tot en met

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke
vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt
u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het

Klant Contact Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen
of
klachten
over
discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u
een formulier krijgen waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Dit
formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.
Op 20 augustus 2013 heeft het college

van Burgemeester en Wethouders van
Velsen besloten om vanaf 1 januari
2014 alle formele bekendmakingen
van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren
in het elektronisch gemeenteblad.
De
bekendmakingen
worden
ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie
over de gemeenteraad van Velsen en
de vergaderingen van het Raadsplein
is te vinden op: raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 3
september 2016 tot en met 9 september 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eksterlaan 10, aanbrengen verdiepingsvloer (09/09/2016) 180942016;
Kennemerlaan 38, oprichten dakopbouw t.b.v. 1 appartement

(05/09/2016) 17692-2016;
De Ruyterstraat 82, plaatsen dakopbouw (05/09/2016) 17686-2016.
Santpoort-Zuid
Willen de Zwijgerlaan 43, oprichten
woning (06/09/2016) 17825-2016;
Santpoortse Dreef 1, realiseren
brouwerij, proeflokaal en kantoorruimte flexwerken (03/09/206)
17757-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom
(04/09/2016) 17603-2016.
Driehuis
Da Costalaan 8, kappen boom
(09/09/2016) 18060-2016;
P.C. Hooftlaan 68, kappen boom

(08/09/2016) 17974-2016;
Da Costalaan 44, plaatsen dakkapel en vergroten badkamer
(05/09/2016) 17706-2016.
Velserbroek
Fregat 42, oprichten berging/schutting (06/09/2016) 17770-2016;
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden
woonzorgcomplex met 10 eenheden
(08/09/2016) 17998-2016.

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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

IJmuiden
Dudokplein 1, vervangen marmeren plint (westgevel) (09/09/2016)
14424-2016.

houders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

vel)(12/09/2016) 9843-2016.

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) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (zoals college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD). In spoedei-

sende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld. Het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, houden evenement
Strong Viking Brother Edition op 15 en
16 oktober 2016 (06/09/2016) 140132016.
Velserbroek
Floraronde 109, plaatsen dakkapellen
voorgevel (07/09/2016) 11012-2016;
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen badkamerraam in zijgevel (07/09/2016)
16036-2016;
Schokker
36,
plaatsen
erker
(09/09/2016) 14589-2016;
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voorge-

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen zijgevel
(07/09/2016) 16292-2016.
Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 39, plaatsen
dakopbouw (07/09/2016) 16532-2016.
IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig
gebruik gebouw (13/09/2016) 123392016.
Haringkade 32, plaatsen tijdelijke variantloods (13/09/2016) 15572-2016
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Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering op 6 september 2016 hebben besloten:

• Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen vast te stellen
• Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen in werking te laten treden
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 16 september 2016.

Ter inzage
Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website overheid.nl.

Aanmelding evenementen 2017

overgebracht naar het archeologisch depot van de provincie Noord Holland en nu
te zien in het Huis van Hilde in Castricum. De beide
verhalen in het boekje zitten vol historische verwijzingen naar de tijd waar ze over
handelen. ‘De vloek van Brederode’ speelt zich af rond de
bouw van kasteel Brederode in 1280. Het tweede verhaal is gebaseerd op een oude legende, ‘De schat van de
Spanjaardsberg’ dat zich afspeelt in 1573 aan het begin van de tachtigjarige oorlog vlak voordat de Spanjaarden het kasteel de genadeklap gaven. Het boekje is te
koop voor vijf euro bij boekhandel Bredero en Molen de
Zandhaas en uiteraard bij de
Ruïne van Brederode.

IJmond - Van 19 tot en met
25 september vindt het grote nationale fietsonderzoek
plaats. Met een Fiets-telapp wordt één week lang het
fietsgedrag in Nederland gemonitord. Welke routes zijn
populair, hoe lang doen fietsers erover en waar zijn grote vertragingen. De verkregen
informatie wordt (geanonimiseerd) gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen
en maatschappelijke organisaties om het fietsnetwerk te
verbeteren.
Nederland is een fietsland bij
uitstek, met meer fietsen dan
inwoners. Dat is positief, want
fietsen is snel, duurzaam en
gezond. De fiets is dan ook
een vervoersmiddel dat de
IJmondgemeenten, het bedrijfsleven en IJmond Bereikbaar graag promoten. De toename van het aantal fietsers
in het verkeer leidt echter ook
tot knelpunten.
,,De informatie die we met
deze fietstelweek verzamelen, geeft inzicht in het fietsgedrag in de IJmond en helpt
ons bij het ontwikkelen van
een optimaal fietsnetwerk én
fietsbeleid. We willen graag
meer weten, zodat we plannen kunnen maken om fietsers nog beter te faciliteren”,
zegt Sophie Zwetsloot, programmamanager van IJmond
Bereikbaar, namens alle betrokken partijen. ,,Ook zouden

Opkomst en ondergang
van kasteel Brederode
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 15 oktober a.s. hun

Santpoort-Zuid - Afgelopen
zondag, op Monumentendag
werd het eerste exemplaar
van het boekje ‘Opkomst en
ondergang van kasteel Brederode aan de voorzitter van
de Heerlijkheid Brederode,
Marcel Sukel en vrijwilligers
aangeboden door Piet Paree,
de auteur van dit boekje.
Het geheel werd prachtig
muzikaal omlijst door harpiste Yolanthe Cornelisse met
het begin van de ballade die
deel uit gaat maken van een
voorstelling, waarmee op 26
november het Brederodejaar
zal worden afgesloten in de
Engelmunduskerk in Velsen
Zuid. Dat is de plek waar Willem van Brederode, de bouwer van het kasteel en zijn
vrouw Hillegonda begraven
lagen tot hun gebeente werd

Onderzoek over
fietsgedrag in IJmond

we graag zien dat het fietsnetwerk in de IJmond goed
aansluit bij het fietsnetwerk
van de metropoolregio Amsterdam.”
Om goed zicht te hebben op
de huidige uitdagingen in
het fietsverkeer, roepen de
IJmondgemeenten en IJmond
Bereikbaar zoveel mogelijk
mensen – en zeker ook scholieren – op, om mee te doen
met de Fietstelweek. Dat kan
door nu al de gratis app te
downloaden in de App-store
(Apple) of Google Play (Android). Op 19 september start
de app automatisch met meten en stopt ook weer aan het
einde van de actie. Om mee te
tellen – en bovendien kans te
maken op een gloednieuwe
Veloretti designfiets – hoeven
deelnemers in die week alleen
mét smartphone op de fiets te
stappen! Zie ook www.fietstelweek.nl.

hebben in het aantal en soort
evenementen waarvoor in het
jaar 2017 een vergunning wordt

IJmond - Van 19 tot en met
25 september vindt het grote nationale fietsonderzoek
plaats. Met een Fiets-telapp wordt één week lang het
fietsgedrag in Nederland gemonitord. Welke routes zijn
populair, hoe lang doen fietsers erover en waar zijn grote vertragingen. De verkregen
informatie wordt (geanonimiseerd) gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen
en maatschappelijke organisaties om het fietsnetwerk te
verbeteren.
Nederland is een fietsland bij
uitstek, met meer fietsen dan
inwoners. Dat is positief, want
fietsen is snel, duurzaam en
gezond. De fiets is dan ook
een vervoersmiddel dat de
IJmondgemeenten, het bedrijfsleven en IJmond Bereikbaar graag promoten. De toename van het aantal fietsers
in het verkeer leidt echter ook
tot knelpunten.
,,De informatie die we met
deze fietstelweek verzamelen, geeft inzicht in het fietsgedrag in de IJmond en helpt
ons bij het ontwikkelen van
een optimaal fietsnetwerk én
fietsbeleid. We willen graag
meer weten, zodat we plannen kunnen maken om fietsers nog beter te faciliteren”,
zegt Sophie Zwetsloot, programmamanager van IJmond
Bereikbaar, namens alle betrokken partijen. ,,Ook zouden

Opkomst en ondergang
van kasteel Brederode

nl. Het formulier is te vinden op de
startpagina onder Velsen actueel.
U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl

Nationale Week
van de Sport

overgebracht naar het archeologisch depot van de provincie Noord Holland en nu
te zien in het Huis van Hilde in Castricum. De beide
verhalen in het boekje zitten vol historische verwijzingen naar de tijd waar ze over
handelen. ‘De vloek van Brederode’ speelt zich af rond de
bouw van kasteel Brederode in 1280. Het tweede verhaal is gebaseerd op een oude legende, ‘De schat van de
Spanjaardsberg’ dat zich afspeelt in 1573 aan het begin van de tachtigjarige oorlog vlak voordat de Spanjaarden het kasteel de genadeklap gaven. Het boekje is te
koop voor vijf euro bij boekhandel Bredero en Molen de
Zandhaas en uiteraard bij de
Ruïne van Brederode.

Velsen - De week van 17 tot
24 september is de Nationale Sportweek. In de buurtcentra
in IJmuiden kunt u gratis allerlei proeflessen volgen. Er is yoga, cardio, darten, gym, zumba, dans, tai chi etc. Er is ook
een breed aanbod aan denksport. Meer informatie vragen of
aanmelden voor een (proef) les
kan bij Buurtcentrum De Spil via
0255-510186, Buurtcentrum De
Dwarsligger via 0255-512725 of
bij De Brulboei via 0255-510652.
In de buurthuizen zijn ook verschillende wandelgroepen waar
u meestal gratis aan mee kunt
doen. Op dinsdag 20 september
vertrekt om 10.00 uur een wandelgroep uit De Spil, lekker een
uurtje wandelen in de natuur. Na
afloop drinken de meeste deelnemers nog koffie of thee. Aanmelden voor deze wandelgroep
hoeft niet, u kunt zo meelopen.
Voor meer informatie over sporten voor 45+ers kunt u ook bellen met Nicole Sheridan, buurtsportcoach voor volwassenen,
0255-510186 of 06-12798959 of
mail naar buurtsport@welzijnvelsen.nl. Langskomen voor een
sportieve actie, een klein testje
of voor meer informatie kan op
vrijdag 23 september van 15.00
tot 19.00 uur. Dan is de buurtsportcoach aanwezig tijdens de
Fancy Fair bij Buurtcentrum De
Spil aan Frans Halsstraat 29 in
IJmuiden. Bewegen is gezond
dus doet u mee? Probeer het gewoon een keer uit, er is van alles mogelijk.

Organisatoren van evenementen
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 15 oktober a.s. hun

evenement(en) aan te melden bij
de Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen. Het aanmeldingsformulier
kunt u downloaden van de website van de gemeente www.velsen.

Santpoort-Zuid - Afgelopen
zondag, op Monumentendag
werd het eerste exemplaar
van het boekje ‘Opkomst en
ondergang van kasteel Brederode aan de voorzitter van
de Heerlijkheid Brederode,
Marcel Sukel en vrijwilligers
aangeboden door Piet Paree,
de auteur van dit boekje.
Het geheel werd prachtig
muzikaal omlijst door harpiste Yolanthe Cornelisse met
het begin van de ballade die
deel uit gaat maken van een
voorstelling, waarmee op 26
november het Brederodejaar
zal worden afgesloten in de
Engelmunduskerk in Velsen
Zuid. Dat is de plek waar Willem van Brederode, de bouwer van het kasteel en zijn
vrouw Hillegonda begraven
lagen tot hun gebeente werd

Nationale Week
van de Sport

aangevraagd.

Velsen - De week van 17 tot
24 september is de Nationale Sportweek. In de buurtcentra
in IJmuiden kunt u gratis allerlei proeflessen volgen. Er is yoga, cardio, darten, gym, zumba, dans, tai chi etc. Er is ook
een breed aanbod aan denksport. Meer informatie vragen of
aanmelden voor een (proef) les
kan bij Buurtcentrum De Spil via
0255-510186, Buurtcentrum De
Dwarsligger via 0255-512725 of
bij De Brulboei via 0255-510652.
In de buurthuizen zijn ook verschillende wandelgroepen waar
u meestal gratis aan mee kunt
doen. Op dinsdag 20 september
vertrekt om 10.00 uur een wandelgroep uit De Spil, lekker een
uurtje wandelen in de natuur. Na
afloop drinken de meeste deelnemers nog koffie of thee. Aanmelden voor deze wandelgroep
hoeft niet, u kunt zo meelopen.
Voor meer informatie over sporten voor 45+ers kunt u ook bellen met Nicole Sheridan, buurtsportcoach voor volwassenen,
0255-510186 of 06-12798959 of
mail naar buurtsport@welzijnvelsen.nl. Langskomen voor een
sportieve actie, een klein testje
of voor meer informatie kan op
vrijdag 23 september van 15.00
tot 19.00 uur. Dan is de buurtsportcoach aanwezig tijdens de
Fancy Fair bij Buurtcentrum De
Spil aan Frans Halsstraat 29 in
IJmuiden. Bewegen is gezond
dus doet u mee? Probeer het gewoon een keer uit, er is van alles mogelijk.

In verband met planning en afstemming is het van belang om
in een vroeg stadium inzicht te
hebben in het aantal en soort
evenementen waarvoor in het
jaar 2017 een vergunning wordt

we graag zien dat het fietsnetwerk in de IJmond goed
aansluit bij het fietsnetwerk
van de metropoolregio Amsterdam.”
Om goed zicht te hebben op
de huidige uitdagingen in
het fietsverkeer, roepen de
IJmondgemeenten en IJmond
Bereikbaar zoveel mogelijk
mensen – en zeker ook scholieren – op, om mee te doen
met de Fietstelweek. Dat kan
door nu al de gratis app te
downloaden in de App-store
(Apple) of Google Play (Android). Op 19 september start
de app automatisch met meten en stopt ook weer aan het
einde van de actie. Om mee te
tellen – en bovendien kans te
maken op een gloednieuwe
Veloretti designfiets – hoeven
deelnemers in die week alleen
mét smartphone op de fiets te
stappen! Zie ook www.fietstelweek.nl.

Onderzoek over
fietsgedrag in IJmond
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kunt u downloaden van de website van de gemeente www.velsen.

gitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl

