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IN UW WONING?
Denk eens aan
openslaande deuren!
Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

Pierloop groot succes
De afstanden en routes waren ten
opzichte van eerdere edities aanzienlijk gewijzigd. De meeste lopers waren tevreden over de nieu-

Als vanouds kwamen de lopers
van de 10 en 15 kilometer door
de Marconistraat waar zij werden onthaald met muziek en een
spons met water. Dat werd gewaardeerd, want de zon was inwe route vooral omdat de 15 km middels flink gaan schijnen.
de Zuidpier aantikte waaraan de De winnaar van de 15 km bij de
Pierloop tenslotte zijn naam heeft mannen werd Jay Sauer in een tijd
te danken.
van 00.54.41. Bij de dames finish-

Velsen-Zuid - Op een steenworp afstand van de Velsen Valley, op
het lage veld waar normaal de hoofdingang van Dutch en Dance
Valley is, vindt zaterdag de eerste editie van De Vliegende Vrienden van Amstel Live plaats.

gende Vrienden wordt tussen
21.45 en 23.00 uur afgesloten
door Marco Borsato, Van Velzen
en Jeroen van Koningsbrugge.
De hele dag vinden er duetten en
Tijdens dit festival worden de liefhebbers afkomen op De Vlie- unieke samenwerkingen tussen
concepten van The Flying Dut- gende Vrienden. In Velsen-Zuid is bands plaats, zoals dat ook gech en De Vrienden van Amstel plaats voor maximaal 40.000 beLive samengevoegd. Dat gebeurt zoekers, zo blijkt uit een interview
vooralsnog eenmalig. Tientallen in het AD.
bekende artiesten worden met Het festival kent een indrukwekhelikopters heen en weer gevlo- kende line-up. Tussen 12.00 en
gen tussen Velsen-Zuid en de an- 18.00 uur staan in Velsen-Zuid opdere twee festivallocaties in Zwol- tredens gepland van onder meer
Douwe Bob, Anouk, Di-Rect, Jacle en Eindhoven.
De organisatie verwacht dat er queline Govaert, Typhoon, Broein totaal zo’n 120.000 muziek- derliefde, Nick & Simon en André
Hazes.
’s Avonds wordt het podium vrijgemaakt voor onder andere Guus
Meeuwis, Rowwen Hèze, Bløf,
Chef’Special en Fedde Le Grand.
De Velsense editie van De Vlie-
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(Géén voorrijkosten)

te Fa Adda als eerste in 01.02.54.
Miranda van Rijswijk uit Driehuis werd tweede in een tijd van
1.03.43.
De organisatie kan terugkijken
op een geslaagde loop die zeker
volgend jaar weer op evenementenkalender moet worden opgenomen. (tekst: RTV Seaport, foto:
Friso Huizinga)

Telefoon : 023 - 538 00 73
Telefoon
06- -515
51598390
Mobiel : : 06
983 90

Je ziet hem overal!

INKOOP
GOUD
INKOOP
INKOOP
GOUD
GOUD
EURO
PER
GRAM
3434
34
EURO
EURO
PER
PER
GRAM
GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

De Vliegende Vrienden van Amstel Live

Tientallen artiesten vliegen
zaterdag naar Velsen-Zuid

Verstopte riolering of afvoerleiding?
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Tickets voor het festival zijn te
koop via www.vliegendevrienden.nl/tickets en Ticketswap. (foto: Friso Huizinga)
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Velsen - Zondagochtend stond Velsen weer in het teken van de
Pierloop. Na een afwezigheid van twee jaar viel om 10.45 uur het
startschot van de 10 en 15 km. De Guppenloop (650 mtr) en de
Jeugdloop (2,5 km) waren al eerder van start gegaan en de lopers
van de 5 km gingen om 11.00 uur van start.
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BEZORGERS/STERS
Omgeving: Rijnstraat, IJmuiden,
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Omgeving: Santpoort/Driehuis
Omgeving: Stationsweg,
Meervlietstraat, Velsen-Zuid,
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels

A.S. DINSDAG 18 SEPT
ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

023 - 30 31 300

noppeskringloopwinkel.nl

BY RENE POST

Infopagina
13 september 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Evenement op zaterdag 15 september

Vliegende Vrienden van Amstel
Op zaterdag 15 september vindt het
evenement De Vliegende vrienden van
Amstel Live plaats in recreatiegebied
Spaarnwoude. Dit evenement wordt
voor het eerst georganiseerd. Gelijktijdig met Velsen vindt het evenement in
Eindhoven en in Zwolle plaats. Er zijn
30.000 kaarten verkocht. U leest hier
praktische informatie over het evenement.

Bereikbaarheid Spaarnwoude
Bezoekers van het recreatiegebied kunnen hier tot 14 september gebruik van
maken, met uitzondering van het Benedenveld. Op 14 en 15 september is het gehele recreatiegebied afgesloten. Het Benedenveld is niet bereikbaar tot na 20
september.
Maatregelen
In aanloop naar het evenement is er door
de organisatie en de overheidsdiensten
zorgvuldig gekeken naar de risico’s van
het evenement. Er is veel overleg gevoerd
over de benodigde veiligheids- en verkeersmaatregelen. Het verkeer wordt op
15 september in goede banen geleid door
Traﬃc Support, die ook verantwoordelijk zijn voor de inzet van de verkeersregelaars.
De ﬁets- en wandeltunnel (Tacitustunneltje) is tijdens het evenement gesloten.
De tunnel loopt onder de snelweg A9-A22
en verbindt de Oostlaan in Velserbroek
met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarnwoude.
Er wordt een extra in- en uitrit geplaatst
op de N202 om de bezoekersstromen te
kunnen verwerken, tevens is er een stopverbod en snelheidsbeperking van kracht.
Van 21:00 uur tot 01:00 uur is de Laaglandersluisweg ter hoogte van de kruising
met de N202 afgesloten voor verkeer, met
uitzondering van taxi’s. Tevens is de evenementenafrit op de A22 open. Overdag
als afrit, ´s avonds als oprit. Er is camera-

toezicht op het evenemententerrein en de
directe omgeving, waar zowel de organisatie als politie beschikking over heeft.
Helikopterverkeer
Een kenmerk van het evenement is dat
artiesten met helikopter tussen de drie
deelnemende steden vervoerd worden. Er
is een helikopterlandplaats ingericht in
de buurt van het evenemententerrein. De
helikopters vliegen tot 21.00 uur.
Geluid
De geluidsinstallaties worden getest op
donderdag 13 september van 16:00 uur
tot 18:00 uur en op vrijdag 14 september
van 11:00 uur tot 13:00 uur. Het muziekprogramma op 15 september vindt plaats
van 12:00 uur tot 23:00 uur. Er is afsluitend vuurwerk.
Overlast
Het evenemententerrein is zorgvuldig ingericht om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een maximale geluidsnorm opgenomen in de vergunning
op basis van advies van de Omgevingsdienst. Er worden geluidsmetingen verricht.
Treinstremming
Het treinverkeer tussen stations Amsterdam Sloterdijk en Schiphol is tijdens
het evenement verstoord wegens railwerkzaamheden. Er rijden NS-bussen in
de plaats van treinen. Bezoekers wordt
aangeraden gebruik te maken van deze
bussen. De organisatie van de Vliegende Vrienden van Amstel Live zet vanaf
het festivalterrein extra pendelbussen in
richting Station Sloterdijk en Amsterdam
Centraal.
Meer informatie
Op www.vliegendevriendenvanamstel.nl
vindt u meer praktische informatie over
het evenement. U kunt de organisatie ook
bereiken door te e-mailen naar spaarnwoude@vliegendevrienden.nl.

Goede resultaten riothermie

Werkbezoek Vellesan College
Burgemeester en wethouders waren
dinsdag 11 september in het Vellesan College in IJmuiden. Samen met ca. 50 andere gasten hoorden ze de positieve resultaten van het eerste jaar riothermie: er
is nog meer gas bespaard dan verwacht.

Velsen komt naar je toe! – een belangrijk
motto van het college. Daarom vergaderden
ze deze dinsdag in het Vellesan College in
IJmuiden. Daarna kregen ze uitleg over hoe
riothermie werkt, en wat de resultaten van
het eerste jaar zijn.

Bij riothermie wordt warmte uit het rioolwater teruggewonnen om de school te verwarmen én te koelen. De verwachting was
dat dit in een jaar 23 ton CO2 zou besparen –
net zoveel energie als van 220 zonnepanelen
en het jaarlijks gasverbruik van 9 huishoudens. De resultaten waren zelfs beter, onder
andere omdat het rioolwater warmer is dan
verwacht, waardoor er nog meer gas is bespaard. Dit past goed in de klimaatdoelstellingen van de gemeente, die op het gebied
van riothermie graag een voorbeeld wil zijn.

Buurtgezinnen.nl ook in Velsen
Buurtgezinnen.nl zoekt steungezinnen
in uw buurt. Deze steungezinnen helpen
overbelaste gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen.
Per oktober van dit jaar gaat Buurtgezinnen.nl in Velsen, Beverwijk en Heemskerk
van start.

Stichting Buurtgezinnen.nl is een nieuwe landelijke speler in het sociale domein, die in opdracht van gemeenten een steungezin in de
buurt zoekt. Zo kunnen kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien in hun eigen gezin.
De intentie is dat door deze preventieve aanpak een bijdrage geleverd wordt aan het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen.
Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen)
worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt
die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die
graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken
onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en
toe een weekend, middag of avond opvangen
of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook

een vaste dag in de week naar school of het
kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze.
Lokale coördinatoren gezocht
Buurtgezinnen.nl is nog op zoek naar 2 lokale
coördinatoren. Deze mensen gaan voor Velsen, Heemskerk en Beverwijk met deze uitdagende klus aan de slag. Meer informatie zoals
aanmelding als steungezin of vraaggezin en
over de vacatures van lokale coördinatoren
is te vinden op www.buurtgezinnen.nl of op
Facebook @buurtgezinnen.nl.

Uit het college
• Zeehaven IJmuiden N.V. heeft haar jaarverslag 2017 aangeboden aan de gemeente. Het college waardeert haar inzet en
hun geleverde resultaat. Gezamenlijk
willen ze een gezonde economie in de haven op gebied van o.a. vernieuwing in de
visserij en de toename van cruiseschepen.
• Het college vindt het belangrijk dat ieder
kind veilig kan opgroeien. In Noord-Holland werken 25 gemeenten samen bij de
inkoop van jeugdbescherming en jeugd-

reclassering. Een aantal van de instellingen die deze vormen van zorg geven,
is het niet eens met een aantal voorwaarden die de gemeenten gesteld hebben bij
de inkoop. De gemeenten willen daarover
met de instellingen in gesprek om ervoor
te zorgen dat kwetsbare kinderen en gezinnen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.

Infopagina
13 september 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Bestemmingsplan
evenementen Spaarnwoude
Het recreatieschap Spaarnwoude heeft
de wens om meer evenementen te organiseren in Spaarnwoude. Na verschillende vormen van participatie heeft de
gemeenteraad van Velsen ingestemd
met een beperkte uitbreiding van het
aantal evenementen. Op 11 juli 2018
heeft het college van B&W besloten om
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Nieuw: De Afval-Experience in
het Pieter Vermeulen Museum
Het Pieter Vermeulen Museum is tot 23
september gesloten, ze bouwen aan een
nieuwe tentoonstelling: De Afval-Experience. Op zondag 23 september gaan de
deuren van het museum weer open. De
nieuwe tentoonstelling (voor kinderen
vanaf 4 jaar) gaat over (zwerf-)afval.

Staal recyclen
De tentoonstelling valt samen met de viering van het ‘100-jarig Staal in de IJmond’.

Daarom zal tijdens de tentoonstelling in
samenwerking met Tata en HVC het recyclen van staal direct inzichtelijk worden gemaakt: (school)kinderen worden uitgenodigd om via het Pieter Vermeulen Museum
blik in te zamelen. Het ingezamelde materiaal zal door Tata als grondstof gebruikt worden om iets nieuws te maken.

In dit bestemmingsplan staan de afspraken voor wat in dit recreatiegebied voor
evenementen mogelijk wordt. Dit biedt
rechtszekerheid aan omwonenden, bedrijven in het gebied, recreanten, recreatieschap en festivalorganisatoren. Om
iedereen goed de gelegenheid te geven
hierop te reageren is besloten om het
(ontwerp) bestemmingsplan niet tijdens,
maar na de zomer ter inzage te leggen. Dit
is nu van 7 september tot en met donder-

dag 18 oktober. In deze periode kunt u een
zienswijze indienen door een brief te sturen aan de gemeenteraad. Dit kan per post,
fax, mondeling na afspraak, of via ro@velsen.nl. Het bestemmingsplan kunt u terug
vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl
en op www.velsen.nl ( bestemmingsplannen). Het plan ligt ook ter inzage op het
gemeentehuis en bij de bibliotheek.
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 26 september is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van
Velsen (ingang Plein 1945). Tussen 17.00
en 19.00 uur kunt u hier vrij naar binnen
lopen waar u persoonlijk een toelichting
krijgt op het plan en uw vragen beantwoord worden. Na 18 oktober zal de gemeenteraad alle zienswijzen behandelen
en een besluit nemen over het bestemmingsplan. Als u een zienswijze heeft ingediend, wordt u daarover geïnformeerd.

Meer informatie
Kijk op www.pietervermeulenmuseum.nl.

Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2018
Velsen geeft ook dit jaar weer een gemeentegids uit. Hij is digitaal te raadplegen, en kan als papieren gids op verschillende plekken in de gemeente worden
opgehaald. Hij wordt niet meer huis-aanhuis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met
contactgegevens over de ambtelijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in de gemeente. De gids werd huisaan-huis verspreid; met ingang van 2016
verandert dit. De gegevens in zo’n gids verouderen snel, veel mensen kijken eerder op
internet als ze informatie zoeken, en bovendien is de productie een tijdrovende en kostbare zaak.

Voorkom een hoge boete

Ruim de poep van uw hond op

De digitale informatie over de gemeente
vindt u op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. U kunt daar ook gelijk reageren als
gegevens niet kloppen. De papieren gids ligt
vanaf donderdag 13 september bij bibliotheken, woonzorgcentra en buurtcentra. En bij
het gemeentehuis natuurlijk. Als u niet zelf
een gids kunt halen, vraagt u het Klant Contact Centrum van de gemeente of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer). Zij kunnen u ook helpen zoeken in de gids.
Ophaalpunten
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
Buurtcentrum De Dwarsligger
Planetenweg 338
Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
Buurtcentrum De Stek
Heirweg 2
Buurtcentrum De Spil
Frans Halsstraat 29
Buurtcentrum De Brulboei
Kanaalstraat 166
‘t Brederode Huys
Bloemendaalsestrtweg 201
Woonzorgcentrum Huis ter Hagen Lod. van Deijssellaan 254
Woonzorgcentrum Breezicht
Keizer Wilhelmstraat 1
Woonzorgcentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74
Woonzorgcentrum Visserhuis
Houtmanstraat 1
Woonzorglocatie Velserduin
Scheldestraat 101
Woonzorgcentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227
Serviceflat De Luchte
Lodewijk van Deijssellaan 4

1971 EN IJmuiden
1971 EP IJmuiden
1991 RH Velserbroek
1974 BP IJmuiden
1974 PL IJmuiden
1951 CD Velsen-Noord
1971 VZ IJmuiden
1975 BJ IJmuiden
2082 GE Santpoort-Zuid
1985 CV Driehuis
1975 EA IJmuiden
1973 XM IJmuiden
1972 EE IJmuiden
1972 TL IJmuiden
1991 PT Velserbroek
1985 CK Driehuis

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. De gemeente
houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, adviesorganen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de plattegronden van Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen daarover kunnen naar communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255 (zonder netnummer). De rest van de gids wordt bijgehouden door de vormgever: FMR Producties. Zij zijn te
bereiken via 0223-661425 of per mail op info@fmrproducties.nl.

Wist u dat hondenpoep op straat in Velsen ergernis nummer 1 is? De gemeente
wil er dan ook zoveel mogelijk aan doen
om dit te voorkomen.

Zo staan er, verspreid over de gemeente,
dispensers met hondenpoepzakjes. Die kunnen hondenbezitters gebruiken om de poep

van hun hond op te ruimen. Helaas komt
het toch voor dat wij boetes moeten uitdelen aan mensen die de poep niet opruimen.
Zelfs op speelplekken, waar honden niet
mogen komen. Dat kost € 140. Zonde toch?
Dus ruim de poep van uw hond op. Zo maken
we de buurt een stuk leefbaarder.

Hondencontrole is gestart
De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort
met een hondencontrole. Aan de hand van
de belastingadministratie van de gemeente
gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de gemeente en moet hondenbelasting betalen. De
gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor.
Om dat goed te kunnen doen, controleert de
gemeente regelmatig hoe het met het hondenbezit in Velsen gesteld is. Als u niet thuis bent,
zal de controleur ter plaatse beoordelen of er
wel of niet één of meer honden aanwezig zijn.
De controleur laat dan een informatiebrief met
een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De
hondencontroleurs kunnen zich legitimeren
met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.
Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te
doen, dan kunt u uw hond (alsnog) aanmel-

den bij de werkeenheid Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting downloaden van de gemeentelijke website,
www.velsen.nl > digitaal loket > producten en
diensten > hondenbelasting > aanvragen > aangiftebiljet downloaden. Eventueel kunt u het
aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch
aanvragen, telefoon 0255-567322. U kunt het
ook afhalen bij het Klant Contact Centrum op
het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, moet u niet
alleen de aanslag hondenbelasting betalen
maar ook een wettelijke geldboete.
Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
Voor de tweede hond
Voor de derde hond en
elke volgende, per hond
Voor kennels

€ 80,94
€ 102,49
€ 115,13
€ 567,27

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op
www.velsen.nl.
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Voor maakindustrie en smart maintenance

Nieuw netwerk event zet
Techport-regio op de kaart
De grootste werkgever in Noord-Holland, Tata Steel Nederland, bestaat in
september 100 jaar! Door samenwerking en innovatie levert zij al 100 jaar
groei en welvaart op. Om dit met elkaar te vieren, organiseren de Provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen op 26 september 2018 een verrassend en actief Techport Netwerk
Event. Dit event is speciaal bedoeld
voor de MKB-bedrijven in de maak en
smart maintenance industrie.

Toonaangevende sprekers, zoals Pe-

ter Wennink (CEO ASML), Dick Burger (CEO Scheybeeck) en Hans de Boer
(voorzitter VNO-NCW) nemen de bezoekers mee naar deze nieuwe toekomst
van de industrie. Wat staat ons te wachten en wat kan samenwerking opleveren?
Tijdens het Techport Netwerk Event zal
Charles Groenhuijsen als dagvoorzitter
optreden.
De locatie waar het Techport Netwerk
Event wordt georganiseerd is uniek: ‘De
wereld van Staal’. Een festivalterrein dat
speciaal ter gelegenheid van Tata Steel
100 jaar wordt opgebouwd.

Week van de Alfabetisering
Vorige week was het de Week van de Alfabetisering. De gemeente Velsen organiseerde donderdag 6 september een lunch
om haar taalvrijwilligers te bedanken. Deze
vrijwilligers zijn onder andere aangesloten
bij de bibliotheek Velsen, Stichting Welzijn
Velsen en Stichting Vluchtelingenwerk. Zij
ondersteunen Velsenaren, die moeite hebben met de Nederlandse taal een rekenen.

Het voorlezen van kinderen, het versturen van
een e-mail, het lezen van een brief van de gemeente of een andere instantie: deze dagelijkse bezigheden zijn voor de meeste Velsenaren gesneden koek. Maar voor naar schatting
8-11% van de Velsenaren (ongeveer 4.100 inwoners) leveren deze bezigheden moeilijkheden op. Precieze aantallen zijn niet bekend:
uit angst en schaamte laten mensen niet graag
zien dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Wat wel bekend is uit onderzoek is dat
problemen met lezen, schrijven en rekenen
het meest voor komt bij mensen, die geboren
en getogen zijn in Nederland en Nederlands
onderwijs gevolgd hebben. Het gaat dus niet
alleen om Nieuwe Nederlanders. En ook gaat
het niet alleen om ouderen. Bijna 18% van
alle 15 jarigen heeft een leesniveau waarbij ze

het risico lopen om op latere leeftijd onder de
noemer laaggeletterd te vallen.
Wethouder Marianne Steijn sprak de vrijwilligers voorafgaand aan de lunch toe: “Ik schrik
van deze cijfers. Hoe kan dit in een land als
Nederland voorkomen? Maar belangrijker:
hoe gaan we de cijfers verlagen? Onze samenleving wordt sterker als iedereen mee kan
doen. Gelukkig hebben de bovengenoemde
organisaties al een aanbod. Zo is er een taalspreekuur, een praathuis, taal in thema, taal 1
op 1 en groepslessen, een leesclub en speciale leesboeken voor volwassenen in de collectie van de bibliotheek. Het werk van de taalvrijwilligers betekent veel voor de gemeente.”
Wethouder Steijn benadrukte het belang van
hun werk en bedankte de ruim 45 aanwezige
taalvrijwilligers voor hun inzet. Tijdens de
lunch werden onderling ervaringen en tips
uitgewisseld. Ook kregen de vrijwilligers een
speciaal voor deze week uitgebrachte editie
van de Dichter, een dichtbundel met allerlei
gedichten over laaggeletterdheid.
Nieuwsgierig geworden? Bij de bovengenoemde organisaties kunt u terecht voor meer
informatie. (foto: Reinder Weidijk)

Ook in Velsen extra aandacht voor dementie
Op 21 september 2018 is het Wereld Alzheimer Dag. In de week
rondom deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan
dementie. Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand
langzaam maar zeker volledig
afhankelijk wordt van de zorg
van anderen.

In Nederland lijden ruim 250.000
mensen aan dementie. Dit aantal
zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Dat betekent ook dat meer
inwoners en organisaties te maken
krijgen met dementie. Het is daarom belangrijk om de bekendheid
van deze ziekte te vergroten.
Activiteiten
In de regio Midden-Kennemerland
worden rondom de Wereld Alzheimer Dag verschillende activiteiten
georganiseerd om aandacht te vragen voor dementie. Het thema van
2018 is Muziek en Bewegen. Zie
hieronder de activiteitenkalender
van Velsen.
Alzheimer Trefpunt
Op dinsdag 18 september a.s. is er
in de Centrale Bibliotheek aan het
Dudokplein in IJmuiden ook weer
een Alzheimer Trefpunt. De bijeenkomst biedt openheid, goede
informatie en contact met lotgenoten. Dit keer is het thema: ‘Wie
regelt de financiën als ik het niet
meer kan?’ Iedereen is welkom
en de toegang is gratis. Aanvang:
19:30 uur.

De week van dementie van 17 t/m 22 sept. 2018
“Muziek en Bewegen”
SEPT.

TIJD

WAT

WAAR

PLAATS

TOELICHTING

17

10.00 – 11.00

Wandel/foto/puzzeltocht

Dorpshuis Het Terras, Drinkgrevelaan 17

Santpoort-Noord

wandelen met koffie na afloop; voor mensen met geheugenproblemen; gratis

19

14.00 – 16.00

Plaatjesdraaierij

Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2

Velsen-Noord

gezellige, bekende liedjes voor wijkbewoners; € 2,50 incl. hapje/drankje

10.30 – 12.00

Senioren Koffieochtend
Thema: Alzheimer

Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 476 Velserbroek

13.00 – 15.00

Plaatjesdraaierij

Dorpshuis Het Terras, Drinkgrevelaan 17

Santpoort-Noord

gezellige, bekende liedjes; voor wijkbewoners; € 2,50 incl. lunch

13.30 – 15.30

De Zorgspecialist in beweging
en Odense Atelier op het plein

Op het plein, Trompstraat 200

IJmuiden

oudhollandse (beweeg-)spelletjes, muziek en drankje voor alle belangstellenden,
tevens verkoop van handgemaakte Odense Originals; gratis

20

senioren delen ervaringen; dit keer m.m.v. Teije Hooghiemstra, voorlichter
Alzheimer Nederland, afd. Midden-Kennemerland; gratis

WERELD ALZHEIMER DAG

21

14.30

Film ‘Het doet zo zeer’
door Heleen van Royen

Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29

IJmuiden

documentaire van schrijfster Heleen van Royen over haar moeder bij wie beginnende
dementie is geconstateerd

Kijk voor alle activiteiten op www.geheugenproblemen-middenkennemerland.nl en/of op de website van de deelnemende organisaties.
Georganiseerd door de Dementieketen Midden-Kennemerland, onderdeel van de Alliantie IJmond, in samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland.
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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.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor 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.

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 1 september tot en met 7
september 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Da Costalaan 22, plaatsen dakkapel
(voorzijde) en plaatsen berging (zijkant)
(07/09/2018) 12611-2018

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden
terras (05/09/2018) 12420-2018
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen 2 bomen
(06/09/2018) 12553-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255
Ingetrokken ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Driehuis
Van Maerlantlaan 6, oprichten garage (zijgevel) (06/09/2018) 9761-2018
Ingekomen aanvraag evenementenvergunning APV artikel 2:17
IJmuiden
Nederlands Kampioenschap offroadracing

op 23 maart 2019 van 09.00 tot 19.00 uur en
op 24 maart 2019 van 09.00 tot 18.00 uur, locatie: strand nabij Kennemerboulevard te
IJmuiden (03/09/2018) 12299-2018
Ingekomen aanvraag standplaatsvergunning APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop grillspecialiteiten, Ster Bastion
op vrijdagen en zaterdagen (03/09/2018)
12395-2018.

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 spoedeisende 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:
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16 (gemeentelijk monument), plaatsen balkonhekken
(06/09/2018) 10208-2018
Santpoort-Noord
Wulverderlaan
2,
kappen
boom
(04/09/2018) 10926-2018
Westerhoevelaan 6, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (05/09/2018) 10756-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg
61,
kappen
(06/09/2018) 11577-2018

boom

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden nabij Beeckestijn
(05/09/2018) 6665-2018
Perceel in Spaarnwoude nabij Amsterdamseweg (Heuvels), Oostbroekerweg (Benedenveld), Genieweg 36-38
(Buitenhuizen), Laaglandersluisweg nabij Het Spijk, het houden van een eendaags
popfestival in juni of juli 2019 met daarbij
behorend tijdelijk gebruik weilanden voor
parkeren, tijdelijk plaatsen 2 pontonbruggen en tijdelijk maken in-/uitrit op de N202
(07/09/2018) 8274-2018

IJmuiden
Iepenstraat 17, plaatsen
(06/09/2018) 9749-2018

dakopbouw

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Porto Santo, Italiaans evenement op 14 september 2018 van 18.00 tot 21.00 uur en op 15
september 2018 van 10.00 tot 21.00 uur, locatie: Hoofdstraat t.o. nr. 214 te SantpoortNoord 11775-2018 (05/09/2018)
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
Foto- en filmopnamen, op 11, 12 en 13 september 2018, locatie: Kanaalstraat 61/1 te
IJmuiden 12127-2018 (03/09/2018)

Besluit ontheffing vervoer strandhuisje
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

hiermee rijden op het strand, in de periode
rond 1 oktober 2018 en 1 april 2019.

de firma NTS Transport B.V. , Strengweg 34,
te Heemskerk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Nagel; voor
transporteren van een strandhuisje met een
tractor, type New Holland T7.230 en het

Route 1 (omstreeks 1 oktober 2018): Harlingenstraat, Zeehavenweg, Strandweg, Kromhoutstraat, Dokweg, Kanaaldijk, Pontplein,
(Pontveer), Pontweg, Noordersluisweg,
Staalhavenweg, Wenckebachstraat en Bin-

Bij het transport wordt alleen gebruik gemaakt van de volgende routes;

nenduinrandweg.
Route 2 (omstreeks 1 april 2019): Binnenduinrandweg, Wenckebachstraat, Staalhavenweg, Pontweg, Pontplein, (pontveer),
Pontplein, kanaaldijk, Dokweg, Kromhoutstraat, Strandweg, Zeehavenweg, Harlingenstraat.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

RKGV Velsen verkoopt loten voor airtrackmateriaal
Velsen - Leden van RKGV Velsen starten op zaterdag 15 september met de lotenverkoop
van de Grote Clubactie. Vanaf
die dag gaan zij langs de deuren
om inkomsten op te halen voor
hun club. Corina Post en Tosca

van Rhee, clubcoördinatoren van RKGV: ,,Dit jaar hopen
we nog meer airtrack materiaal
aan te kunnen schaffen, de kinderen vinden het super leuk en
ook makkelijker om hier turn oefeningen op te doen en boven-

dien durven ze meer doordat
ze minder hard vallen. Afgelopen jaar hebben we dit voor het
eerst aangeschaft met het geld
van de Grote Club Actie. Wij
kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!”

RKGV doet al voor de vierde keer
mee met de GCA.
Vorig jaar werd er 3.400 euro
opgehaald. Met dit geldbedrag
werden airtrack spullen aangeschaft en was de bedoeling dat
dit zou gaan rouleren, bovendi-

en konden de turnsters goedkoop een turnpakje aanschaffen.
Maar het is toch makkelijker
wanneer elke zaal dit leuke materiaal heeft, dan hoef je er ook
niet mee te slepen. In andere

jaren is er geluidsapparatuur
en klein spelmateriaal voor de
volwassen uren aangeschaft.
Zo proberen we alle leden tegemoet te komen zodat iedereen van de Grote Club Actie
profiteert.
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Haarlem - Martin Schilder is onderdeel geworden van Broekhuis.
Dit betekent onder andere een nieuwe naam, schaalvergroting en
meer mogelijkheden. Broekhuis is specialist op het gebied van
mobiliteit in de breedste zin van het woord. Met ons totaal mobiliteitsconcept willen wij u plezierig en zorgeloos laten autorijden.
Ook wanneer u een hard werkende vakman of vrouw bent staan
wij voor u klaar.

Michael Sanders en Teun van Laar,
onze twee nieuwe Accountmanagers van Volkswagen bedrijfswagens in Haarlem, geven u graag
advies bij de zoektocht naar de
ideale Volkswagen bestelbus.
,,Als officiële Volkswagen bedrijfswagen dealer zijn wij specialist
in bedrijfswagens’’, aldus Michael
Sanders.
,,Bij Broekhuis Haarlem kunt u
niet alleen terecht voor de aankoop van uw ideale bedrijfswagen, ook kunnen wij u via Broekhuis Carplus van dienst zijn bij de
in- of opbouw van uw bedrijfswagen. Wij helpen u graag aan
de ideale bus. Wij weten als geen
ander dat uw bedrijfswagen uw
kantoor op wielen is en dus van
alle gemakken voorzien moet

zijn.’’
De Volkswagen Caddy, Transporter en Crafter zijn speciaal ontwikkeld voor échte vaklui. Op zowel de Caddy, Transporter als de
Crafter hebben wij een speciaal
Haerlem Edition pakket ontwikkeld. Met dit pakket rijdt u een
zeer complete Volkswagen voor
een scherpe prijs.
Zo zit er in het Haerlem Edition
pakket onder andere een trekhaak (13-polig), betonplex-laadvloer met antislip coating, latom-lat betimmering, lichtmetalen velgen en side bars. Kom
langs bij Broekhuis Haarlem en
laat u verrassen door de complete
en scherp geprijsde Caddy, Transporter en Crafter Haerlem Editions! (foto: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Kennemerstrand Express
van Lovers Rail.

We schrijven 11 augustus 1996.
Veel treinliefhebbers en andere belangstellenden hebben zich
verzameld rond het feestelijk versierde eindpunt van de IJmuider
Spoorlijn, het terrein van het voormalige hoofdstation van IJmuiden.
Dit markante hoofdstation verliest
zijn oorspronkelijke functie wanneer de Nederlandse Spoorwegen
in 1983 het verliesgevende personenvervoer naar IJmuiden staakt.
Vanaf dat moment kent het gebouw verschillende gebruikers. In
1995 wordt het wegens bouwvalligheid gesloopt. De rails blijven na
het staken van het personenvervoer liggen. Tot in 1994 wordt het
spoor gebruikt door de vistrein;
daarna raakt het verwaarloosd.
Op deze elfde augustus bestaat
het ‘station’ bij het eindpunt van
de spoorlijn uit een perron gebouwd van steigers en planken.
Santpoort-Noord - Juryleden van de verkiezing Vereniging van Rond dit nieuwe eindstation staat
het Jaar hebben dinsdag een bezoek gebracht aan provinciewin- het publiek te wachten op de aannaar Muziekvereniging Soli. Het orkest is winnaar in de categorie komst van de Kennemerstrand Excultuur in de provincie Noord-Holland. Zij werden geïnterviewd pres van Lovers Rail, die vandaag
door ambassadeur Erik van der Hoff en een jurylid uit de kunst- de eerste rit verzorgt tussen Amsterdam Centraal perron 2B en
en cultuurwereld.
IJmuiden. Lovers Rail gaat onder
Na afloop van het bezoek rea- week, eind september. Zij win- leiding van directeur Peter Sul als
geerde de jury enthousiast: ,,Het is nen Masterclasses van professiomooi om te zien dat deze vereni- nals die de vereniging verder helging niet alleen een belangrijke rol pen. Bovendien maakt een prospeelt in het leven van de mensen ductiemaatschappij een professidie bij de vereniging aangesloten onele promotiefilm om de verenizijn, maar ook in de hele gemeen- gingen extra in de schijnwerpers
schap. Verder vertelde ze ons met te zetten.
een knipoog dat het een kunst is Verenigingen in heel Nederland
om van geluidsoverlast een feest- werden aan het begin van het
je te maken!”
jaar uitgedaagd hun verenigingsDe vereniging werd door middel verhaal te delen via verenigingvan een interview getoetst op the- vanhetjaar.nl. In 71% van alle gema’s als maatschappelijke impact, meenten in Nederland deden ver- IJmuiden - Tot en met 29 sepduurzaamheid en betrokkenheid. enigingen mee aan de verkiezing. tember pakt Flamingo Casino uit
Eind september tijdens de Natio- Per provincie werd de vereniging met een Jackpot Gala waarmee
nale Sportweek wordt de landelij- met de meeste stemmen en hoog- niet alleen veel geldprijzen zijn
ke winnaar bekend gemaakt.
ste beoordeling provinciewinnaar. te winnen, maar ook een reis voor
De komende weken komt de ver- Dit jaar vindt de verkiezing ‘Ver- twee personen naar Las Vegas.
kiezing Vereniging van het Jaar tot eniging van het Jaar’ voor het Gasten krijgen bij ieder bezoek
ontknoping. Bekende ambassa- eerst plaats. De verkiezing is een een gelukslot waarmee ze kans
deurs uit de sport- en cultuurwe- initiatief van de Rabobank met maken op forse speelgeldprijzen.
reld bezoeken samen met juryle- haar partners in sport en cultuur: Valt in een van de 15 Flamingo
den alle provinciewinnaars. Ver- NOC*NSF, LKCA en Kunstbende Casino’s de Jackpot, dan ontvanvolgens kiezen zij per categorie met als doel de kracht van sport- gen alle spelende gasten in ieder
drie winnaars die doorgaan naar en cultuurverenigingen bij zo- Flamingo Casino ook nog eens
de landelijke finale. Uiteindelijk veel mogelijk Nederlanders in de een Superlot. Met dit Superlot
doe je op 30 september ook nog
mag één sportvereniging en één schijnwerpers te zetten.
cultuurvereniging de titel Vereni- De ingezonden verhalen van alle mee met de Super Jackpot loteging van het Jaar gaan dragen.
winnende verenigingen zijn terug
De winnaars worden bekend ge- te lezen op www.verenigingvanmaakt tijdens de Nationale Sport- hetjaar.nl. (foto: aangeleverd)

Juryleden Vereniging van
het Jaar bezoeken Soli

eerste de concurrentie aan met
de Nederlandse Spoorwegen wat
betreft het personenvervoer per
spoor. Het jonge spoorbedrijf is
onderdeel van de rederij Lovers,
bekend van de rondvaartboten in
Amsterdam en Utrecht. Lovers Rail
koopt een aantal oude luxe rijtuigen van de NMBS, de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen. De rijtuigen worden gemoderniseerd en krijgen een turquoise kleur. Van NS Cargo worden
twee diesellocs gehuurd; de bovenleiding van de IJmuider Spoorlijn is immers al verdwenen. Op
kosten van de overheid maakt Railinfrabeheer van de NS – later opgegaan in ProRail – de IJmuider
Spoorlijn weer geschikt voor gebruik. De overwoekerde rails worden vrij gemaakt, overwegen beveiligd, perrons aangelegd en de
spoorlijn afgerasterd.
Voor het eerst in dertien jaar rolt er
weer een passagierstrein, bestaande uit vier rijtuigen vol hoogwaardigheidsbekleders en pers, en getrokken en geduwd door twee diesellocs, het provisorisch ogende
eindstation van IJmuiden binnen.
Met de Kennemerstrand Expres

mikt Lovers Rail op dagjesmensen
die vanuit Amsterdam naar het
IJmuiderstrand willen reizen. Het
eindstation ligt bij de vishallen,
niet bepaald een eindbestemming
voor de meeste dagjesmensen.
Geen probleem, want vanaf het
eindstation worden de passagiers
per bus verder naar het strand vervoerd. Naast de Kennemerstrand
Expres exploiteert Lovers Rail ook
de Keukenhofexpres tussen Amsterdam Centraal en Lisse.
De treindiensten van Lovers Rail
zijn geen commercieel succes. De
Kennemerstrand Expres krijgt bovendien vanaf eind april 1998 concurrentie van de Fast Flying Ferry,
de draagvleugelbootverbinding
tussen het Pontplein bij IJmuiden
en Amsterdam Centraal. Begin
1999 wordt de stekker uit de Kennemerstrand Express getrokken en
later dat jaar wordt Lovers Rail opgeheven. Hetzelfde jaar wordt de
IJmuider Spoorlijn definitief opgeheven. Op de plek waar in 1996
de Kennemerstrand Expres feestelijk is binnengehaald staat nu een
pand met onder meer een restaurant, een grand café en een hotel.
Het café draagt de naam van de
laatste stationschef van het oude
eindstation van IJmuiden: Kruiten.
Het restaurant draagt de toepasselijke naam ‘Perron Zee’. Zo is het
spoorverleden van IJmuiden nog
net niet helemaal uit het IJmuidense verdwenen.

Jackpot Gala bij Flamingo

Win een reis voor twee
personen naar Las Vegas
rij met kans op een reis naar Las
Vegas. Tijdens de feestelijke finale-avond zijn er heerlijke food en
drinks. Om 19.45 uur worden er
maar liefst twee finalisten van Flamingo Casino IJmuiden bekend
gemaakt. Zij maken kans op het
winnen van de reis. Om 20.00 uur
wordt de winnaar getrokken en
weet je of je je koffers kunt pakken voor die reis naar Las Vegas.
De overige finalisten winnen een
voucher met speeltegoed ter
waarde van
100 euro. De trekking is te volgen
via een live televisieverbinding.

Maar dat is nog niet alles, want
om 21.00 uur worden ook nog de
prijswinnaars getrokken van de
Jackpot actie en win jij misschien
wel een van de 8 vouchers met
speeltegoed tot wel 300 euro.
Deelname, entree, food & drinks
zijn altijd gratis. Flamingo Casino IJmuiden vind je aan de Lange
Nieuwstraat 791-793. Dagelijks
geopend van 10.00 tot 02.00 uur.
De minimum leeftijd is 18 jaar.
Bij twijfel is legitimatie verplicht.
Speel bewust. Kijk voor meer info
op www.flamingocasino.nl of like
Flamingo Casino op Facebook.

Peuter- en Dreumestijd!
Velserbroek - Op 5 oktober star- matie te vinden over Peutertijd! en
ten Peutertijd! en Dreumestijd! In
jongerencentrum De Koe in Velserbroek. Hier worden ouder en
kind spelenderwijs meegenomen
door verschillende thema’s waar
het kind in zijn ontwikkeling mee
te maken krijgt. De ouder kan spelideeën opdoen die ook thuis uitvoerbaar zijn. Dit wordt gedaan in
kleine groepjes van maximaal zes
kinderen. Elke bijeenkomst heeft
een ander thema. Ook zin om te
komen? Inschrijven kan via www.
jucoach.nl. Hier is ook meer infor-

Dreumestijd! (foto: aangeleverd)
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Zandstenen pompoenen bij entree
Park Kennemergaarde teruggeplaatst
Santpoort-Noord - Afgelopen weekend werd bij de ingang van
Park Kennemergaarde twee zandstenen pompoenen feestelijk
onthuld door wethouder Bram Diepstraten. Dertig jaar geleden,
in oktober 1988, werden de pompoenen op een nacht van de monumentale zuilen gestolen. Sinds 2012 zetten de Vrienden van
Park Kennemergaarde zich in voor het onderhoud en herstel van
het park. Hun eerste wens – de terugplaatsing van de pompoenen
– is hiermee gerealiseerd.
De nieuwe pompoenen zijn net
als de monumentale zuilen gemaakt van Bentheimer zandsteen. Aan de hand van historische foto’s en modellen van gips
en 3D-prints is de oorspronkelijke vorm gereconstrueerd. Steenhouwer Slotboom uit Winterswijk
heeft de zandstenen exemplaren
aan de hand van een digitaal model uitgefreesd. Samen met het
in 2016 gerestaureerde gietijzeren hekwerk vormen de herstelde zuilen een waardige entree
voor het park.
De oprijlaan naar het landgoed
Duin en Kruidberg liep vroeger

via de beukenlaan van Kennemergaarde. Er stonden toen vier
zuilen bij de kruising met de Duin
en Kruidbergerweg. Nu de twee
zuilen zijn gerestaureerd, hopen
de Vrienden van Park Kennemergaarde dat het een kleine stap zal
zijn om ook de zuilen aan de kant
van landgoed Duin en Kruidberg
terug te plaatsen.
Zes jaar geleden is het burgerinitiatief Vrienden van Park Kennemergaarde opgericht, ter bevordering van onderhoud en herstel
van het park. In 2012 werd een
inzamelingsactie gehouden voor
het herstel van de zuilen. De Ge-

meente Velsen en Stichting Santpoort hebben dit bedrag in 2017
aangevuld. Hierdoor konden de
pompoenen gerealiseerd worden.
In 2014 is tevens met financiële hulp van de gemeente een
boomgaard geplant in het deel
van het park waar vroeger een
moestuin lag. In 2016 heeft de
gemeente het monumentale
gietijzeren hek langs de Duin en
Kruidbergerweg laten restaureren.
In samenwerking met het gemeente groenverzorgers organiseren de Vrienden een keer per
jaar een natuurwerkdag. Vrijwilligers komen dan bij elkaar om
het groen in het park te onderhouden.
Dit jaar wordt de natuurwerkdag
gehouden op zaterdag 3 november. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl. (foto: aangeleverd)

Politiek café over Schiphol
Velserbroek - Is Schiphol een banenmotor en noodzakelijk voor
onze economie, of moeten er vanwege geluidshinder en vervuiling grenzen aan de groei worden gesteld? Op maandagavond
17 september organiseert GroenLinks Velsen over dit onderwerp een politiek café in het Polderhuis. Onder de gastsprekers
is Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. De toegang is gratis, evenals twee consumpties.

Bouw carréwoningen De
Binnenhaven officieel van start

IJmuiden - Met een symbolische handeling is vrijdag de bouw van Wethouder Floor Bal hield een
50 carréwoningen in De Binnenhaven van start gegaan. De animo korte toespraak op de plek waar
de nieuwe woningen worden gewas zo groot dat alle woningen inmiddels zijn verkocht.
bouwd.
De woningen worden gereali- te Velsen De Binnenhaven gere- De symbolische handeling, het
seerd door Synchroon, een doch- aliseerd, een nieuwbouwproject plaatsen van een funderingsteronderneming van TBI Hol- in het centrum van IJmuiden be- deel, werd verricht door een aandings. Eerder heeft Synchroon in staande uit 122 eengezinswonin- tal toekomstige bewoners. (foto:
samenwerking met de gemeen- gen en 68 appartementen.
Reinder Weidijk)

De hinder die we in Velsen ervaren
van Schiphol blijft toenemen, zo
blijkt uit de rapportages van het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Het aantal melders in onze gemeente steeg in de periode 1 mei
tot en met 31 juli van 47 in 2017
naar 183 in 2018 (ter vergelijking:
in heel 2017 was dit 110). Binnenkort verschijnt het Milieueffectrapport (MER) op basis waarvan
zal worden besloten of de luchthaven verder mag groeien dan de
huidige grens van 500.000 vliegbewegingen per jaar. GroenLinks
Velsen wil graag een informatieve avond over Schiphol organiseren. Daarom is iedereen van harte welkom tijdens het Politiek Café op maandagavond 17 september. De avond wordt gepresenteerd door de Velsense wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks). Als eerste zal Sandro Broeke van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol een toelichting geven op www.bezoekbas.nl en uitleggen wat er gedaan wordt met
de klachten die hier gemeld kunnen worden. Hierna zal Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor

GroenLinks, haar kritische visie op
de luchtvaart toelichten. De derde spreker is Adam Elzakalai, VVDwethouder in Haarlemmermeer,
en fervent voorstander van Schip-

hol.
Vervolgens is er een debat tussen
de sprekers en de gelegenheid
om vragen te stellen. Na de pauze
staat er een pubquiz op het programma, gemaakt en gepresenteerd door de Velsense wethouder Jeroen Verwoort (VVD).
Het Politiek Café vindt plaats in
de kantine van het Polderhuis in
Velserbroek. Aanvang is om 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur. (foto:
aangeleverd)

Klimaat Techniek Santpoort

Preventief onderhoud aan cv-installaties
en aircosystemen is van groot belang
Santpoort-Noord - Dat een pand voorzien is van airconditioning,
is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Dat geldt niet alleen voor bedrijfspanden, maar ook steeds vaker voor woningen.
Al die systemen vereisen goed onderhoud, dat uitgevoerd wordt
door specialisten op dit gebied. Met name preventief onderhoud
is erg belangrijk, om een gezond woon- en werkklimaat te kunnen garanderen. Het team van Klimaat Techniek Santpoort staat
klaar om de klus te klaren en beschikt over veel kennis en ervaring op dit gebied en beschikt uiteraard over de juiste erkenning.
Vroeger stond dit bekend als STEK maar nu als BRL 100.
Van kleinere CV-installaties tot
complete werktuigbouwkundige installaties voor scholen, flats,
appartementencomplexen, kantoren en fabrieken; Klimaat Techniek Santpoort is de juiste partner voor het installeren en onderhouden van deze apparatuur. “In
slechts enkele jaren tijd is het bedrijf gegroeid van drie naar tien
mensen en hebben we ons wagenpark van twee naar zeven auto’s uitgebreid”, vertelt Karin Hazeleger van het Santpoortse bedrijf.

Mededirecteur Paul Maas vult
aan: “We hebben ook ons klantenbestand enorm zien groeien.
Momenteel staan er al meer dan
tweeduizend klanten in onze administratie, van bedrijven tot projectontwikkelaars, maar ook woningbouwverenigingen en veel
particulieren. We werken hoofdzakelijk in de gemeenten Velsen,
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Aerdenhout en Amsterdam.”
Een snelle service vormt een belangrijke pijler binnen het bedrijf.

Bij telefonisch contact zijn er geen
wachttijden, de klant wordt direct te woord gestaan en bij een
storing staat de monteur in 99%
van de gevallen dezelfde dag op
de stoep. Bovendien is het bedrijf ook 24 uur per dag bereikbaar voor dringende storingen.
Klimaat Techniek Santpoort heeft
uitsluitend gecertificeerde monteurs in dienst en behoort tot de
erkende bedrijven op het gebied
van werken met zogenoemde Fgassen (BRL 100). Op alle geleverde producten, montage en onderhoudswerkzaamheden wordt garantie gegeven.
Ook duurzaamheid speelt binnen
het bedrijf een belangrijke rol:
“Voor een goede werking van de
door ons geïnstalleerde werktuigbouwkundige installaties is preventief onderhoud van groot belang, dat scheelt op termijn in de
kosten en is goed voor het mi-

lieu.” Het team van Klimaat Techniek Santpoort bestaat uit René
van Selrode, Raymon Schippers,
Kevin Schipper, Marc Uijtendaal,
Michel Allnach, Karin Hazeleger,

Anoeska Donker en de directieleden Nils Eelman, Johan Veldman
en Paul Maas. Zij garanderen persoonlijke service en aandacht voor
elke klant. Het bedrijf is gevestigd

aan de Kweekerslaan 1 te Santpoort-Noord. Bel 023 8887878 of
kijk op www.klimaattechnieksantpoort.nl voor meer informatie. (foto: aangeleverd)
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Klaverjassen
in De Brulboei
IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei kunt u elke dinsdagmiddag
komen klaverjassen. Er wordt gespeeld van 13.30 tot 16.00 uur. De
kosten bedragen 2,50 euro per keer.
Meer weten? Bel 0255-510652.

Klootschietnieuws

Hoeksteen gaat voor goud
met Wecycle-inzamelactie

De onzichtbare beugel
van Kliniek Noordzee
Met Invisalign heeft Kliniek Noordzee een beugel in huis gehaald die zelfs tijdens het
dragen al een prachtige glimlach oplevert. Een mooi alternatief voor de alom bekende
beugel met de gelijmde slotjes en de draad die het gebit oplijnt.
De Invisalign beugel is een product van deze tijd. Een door de computer ontworpen onzichtbaar bitje van dun plastic dat over het
gebit past. Dragers zijn enthousiast over het
draagcomfort. Tandartsen zijn enthousiast
over de manier waarop de tanden en kiezen
zich in het gareel laten zetten.
,,Voor veel van de patiënten die hier komen om
hun tanden en kiezen recht te laten zetten is
Invisalign geschikt’’, zegt tandarts Erik van den
Berg. ,,Bij de eerste afspraak kunnen we dat
al bepalen.’’ Na het happen worden de gegevens in de computer opgenomen en wordt de
ideale stand van het gebit bepaald. Van daaruit wordt berekend hoeveel bitjes er nodig zijn
om het totale gebit naar wens te maken. Bij

kleine correcties zijn er slechts 14 bitjes nodig,
met ongeveer twee weken draagtijd per bitje.
De bitjes worden 24 uur per dag gedragen, behalve tijdens het eten en het tanden poetsen.
Hoe onzichtbaar de beugel is, bleek wel uit het
feit dat één van de assistenten er één droeg en
dat patiënten ervan overtuigd moesten worden dat ze er één droeg.
De kosten voor de Invisalign beugel worden
door enkele verzekeraars vergoed. Kliniek
Noordzee denkt graag met u mee voor de beste oplossing.
Kliniek Noordzee, Kon. Wilhelminakade 221,
IJmuiden, 0255-512219.
Zie ook www.klinieknoordzee.nl.

Leger des Heils zoekt
collectanten in Velsen
Velsen - Het Leger des Heils is op
zoek naar collectanten voor de
jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december.
Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten
te blijven organiseren.
Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet ie-

dereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils
een vangnet bieden. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door middel van
maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus. Voor
deze buurtgerichte activiteiten
ontvangt het Leger des Heils geen
subsidie. Deze activiteiten worden

dus volledig betaald vanuit donaties. Onder de noemer ‘Je bent niet
alleen’ organiseert het Leger des
Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot en met 1 december. De
hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe
je dus niet alleen. Aanmelden kan
via www.legerdesheils.nl/collecte.

Velsen-Zuid - Op 8 september
verschenen voor de wedstrijdsecretaris van Full Speed afdeling
Klootschieten tien personen. Deze hadden zich aangemeld om te
worden ingedeeld in teams, die
Velsen - Basisschool De Hoeksteen en lampen. Om het geleerde in prak- zich zouden meten in zuiverheid
uit Velserbroek gaat voor gouden tijk te brengen, zamelt een school en pure kracht , welke tot uitdruksterren met een duurzame inzamel- tenminste 75 kleine apparaten in. Ie- king dienden te worden gebracht
actie. Tot half november zamelt zij af- dere deelnemende school ontvangt in het tot verre afstand werpen
gedankte kleine elektrische appara- hiervoor een beloning (boekenpak- van hun kloten met inachtneming
ten in en ontvangt daarvoor een be- ket, karaokeset of digitale camera) van de regels, welke door de NKB
loning en een Wecycle Recycle Cer- en een Wecycle Recycle Certificaat daarvoor zijn opgesteld. De wedtificaat met zoveel mogelijk gouden met 1, 2 of 3 gouden sterren.
strijdsecretaris voornoemd beslissterren.
Om drie gouden sterren te krijgen, te uit hoofde van zijn functie tot
De inzamelactie wordt georgani- zamelt de school minimaal 250 klei- de vorming van twee teams van
seerd door Wecycle, die tevens een ne apparaten in. Daarnaast doneert drie personen en twee teams van
bedrag doneert aan Stichting Jari- Wecycle voor elke deelnemende slechts twee, hiermede de tweelege Job. Wecycle organiseert de inza- school een verjaardagspakket aan dige teams veroordelend tot een
meling en recycling van afgedank- stichting Jarige Job. Deze stichting grote hoeveelheid schietwerk, imte kleine elektrische apparaten en zorgt ervoor dat ook kinderen uit mers zij moesten dezelfde afstand
energiezuinige lampen (e-waste).
minder bedeelde gezinnen hun ver- van circa 4,5 km afleggen als de
De inzamelactie heeft een educatief jaardag kunnen vieren met cadeau- drieledige teams. Een zware opkarakter: de scholen ontvangen een tjes en traktaties. De inzamelactie gave was dat, welke enigszins verspeciale krant met puzzels en infor- loopt van 3 september tot en met 18 licht werd door de prettige weersmatie over recycling van apparaten november. (foto: Wecycle)
omstandigheden op de koeienroute in Spaarnwoude. Zonder
ook maar één koe gezien te hebben, werd het drieledige team
met Nico, Sonja en Sander D. dag
winnaar met 73 schoten. Tweede werd het tweeledige team van
Harm en Sander B. met 74 schoten, terwijl Bertie, Jan S. en Jan G.
IJmuiden - Iedereen heeft zo nu wordt door de deelnemers al van- en het team van Lia en Els resp. 3e
en dan wat ontspanning nodig. af het begin van het seizoen naar en 4e werden met 82 en 89 schoDat geldt zeker ook voor men- uitgekeken. Daarnaast is er een ten. Terug in het clubhuis vielen
sen met een (verstandelijke) be- nauwe samenwerking met Stich- vooral de uitgehongerde tweeperking. Speciaal voor hen wordt ting Naschoolse Vorming Velsen ledige teams op de aangeboden
twee keer per maand een soos ge- ((SNV) ontstaan. De bezoekers dagschotels aan en ging een ieorganiseerd. Een ontmoetings- van de soos kunnen op maandag- der daarna voldaan huiswaarts.
punt in buurtcentrum De Dwars- avond deelnemen aan de educa- Zie ook www.fullspeedsport.club.
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Project HIsarna: veel hogere CO2-reductie dan verwacht

IJmuiden - De duurtest van de HIsarna-installatie bij Tata Steel
toont aan dat deze technologie ertoe kan leiden dat de CO2-uitstoot van het staalproductieproces fors kan worden gereduceerd.
Tijdens de huidige testcampagne zijn onder meer proeven gedaan met het inzetten van staalschroot en biomassa. Daarmee
blijkt een CO2-reductie haalbaar van meer dan 50% ten opzichte
van het maken van staal via de hoogovenroute.
De HIsarna-installatie is inmiddels
officieel een permanent onderdeel
geworden van de productieketen
op de site van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek heeft een bezetting van 80 personen, waarvan 60
in vijfploegendienst.
,,De tussentijdse resultaten van de
duurproef met HIsarna laten zien
dat we met deze bij Tata Steel bedachte technologie een significante bijdrage kunnen leveren aan het
structureel verder verduurzamen
van de wereldwijde staalproductie”, aldus Hans Fischer, Chief Executive Officer en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa. ,,Met
het ontwikkelen van deze technologie geven we concreet invulling
aan onze ambitie om hét staalbedrijf te worden dat duurzaam is in
alle opzichten.”
,,Toen we de HIsarna-technologie

bedachten gingen we er vanuit dat
we de CO2-uitstoot en het energieverbruik met minimaal 20% konden reduceren”, aldus Koen Meijer, projectleider van HIsarna. ,,Die
20% haal je doordat je in tegenstelling tot in een hoogoven in de HIsarnareactor ijzererts en poederkolen rechtstreeks in kunt inzetten, zonder voorbewerking van de
grondstoffen in aparte kooks-, sinter- of pelletfabrieken. Dat we inmiddels een goed draaiende installatie hebben en een CO2-reductie
van meer dan 50% hebben weten
te realiseren, overtreft al onze verwachtingen.”
Tijdens de duurtest is ook het record verbroken van de langste
aaneengesloten productierun: er
is 8 dagen en 8 uur ononderbroken vloeibaar ruwijzer gemaakt.
De processtabiliteit is sterk verbe-

terd en er is nu meer kennis opgebouwd over de optimale inrichting
en beheersing van het productieproces.
In het afgelopen half jaar zijn proeven gedaan met het inzetten van
staalschroot in de HIsarna-reactor.
Daarmee is aangetoond dat je tot
53% schroot kunt inzetten. Dat betekent dat je met deze technologie
veel minder grondstoffen hoeft in
te zetten dan in het hoogovenproces. Door in het proces van ruwijzer
maken nu ook schroot in te zetten,
verhoog je het recyclingspercentage van het maken van staal. In de
Staalfabriek wordt vervolgens ook
nog eens 10-20% schroot ingezet bij het omzetten van vloeibaar
ruwijzer in staal, dat als product oneindig recyclebaar is zonder verlies
van kwaliteit.
De volgende stappen in het testen
van de HIsarna-installatie bestaan
onder meer uit het bepalen van de
ideale grondstoffenmix, het onderzoeken van de opties om staalslak
te recyclen, het testen van het gebruik van CO2 als gas om grondstoffen te injecteren, het onderzoeken van de terugwinning van zink

en het bestuderen van de mogelijkheden voor het afvangen en opslaan / toepassen van CO2.
Inmiddels is ook begonnen met
het ontwerpen van een HIsarna-installatie op industriële schaal. Die
zou over zeven jaar in gebruik kun-

nen worden genomen. Als de testen met die installatie ook succesvol verlopen, breekt het moment
aan dat de HIsarna-technologie
commercieel beschikbaar kan worden gemaakt.
De ontwikkeling van HIsarna wordt

mede mogelijk gemaakt door Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken,
EU Horizon 2020 subsidie en subsidie van de European Institute for
Innovation and Technology. (foto:
Tata Steel)

16

13 september 2018

In actie voor Maarten van
der Weijden Foundation

IJmuiden - De laatste maanden stonden voor Milka de Waart grotendeels in het teken van de 11stedenzwemtocht van Maarten
van der Weijden. Zijn doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor
kankeronderzoek.

Stormvogels klaar voor
nieuwe fraai seizoen
IJmuiden - Stormvogels is weer
helemaal klaar voor een nieuw
fraai seizoen!
De club bestaat al 106 jaar en ook
komend seizoen staan er op de
mooie accommodatie van Zeewijk weer fantastische dingen te
gebeuren. Zo staan er weer grote evenementen gepland, georganiseerd door de zeer fanatieke
Jeugdactiviteiten Commissie van
Stormvogels.
Zondag 16 september wordt hier

al mee begonnen. Dan is de seizoensopening bij Stormvogels.
Een dag vol voetbalactiviteiten voor zowel leden als niet-leden waar je echt bij moet zijn geweest.
Mooi is ook om te zien dat Stormvogels een bloeiende meisjes en
damesafdeling aan het ontwikkelen is. Een leuke meisjeselftal, de
dames 1 en een dames veteranen
7-tal getuigen hier al van. Met al
deze activiteiten wil Stormvogels

laten zien dat plezier en binding
bij de club hoog in het vaandel
staan.
Dit gaat hand in hand met de
kwaliteit die de goede jeugdtrainers bij Stormvogels met zich
meebrengen om zodoende iedereen bij Stormvogels te helpen
met zijn of haar ontwikkeling.
Kom jij de teams van Stormvogels
versterken? Zie ook www.stormvogels.nl of volg de club op FaceIJmuiden - Ruim tien jaar heeft het terrein braak gelegen, maar
book. (foto: aangeleverd)
nu zijn de eerste bouwactiviteiten eindelijk gestart. Vorige week
is bouwbedrijf BAM begonnen met de voorbereidingen voor het
bouwen van een appartementencomplex op een stuk grond aan
de Lange Nieuwstraat, dat bekend staat als het voormalige KPNterrein. Het project omvat de realisatie van 54 woningen, met op
de begane grond een grote supermarkt en enkele kleinere winkelruimtes.

Telstar OldStars winnen
eerste clubprijs in 40 jaar
Velsen - De Telstar OldStars hebben in Rotterdam de eerste editie van het Walking Football Wereldhaven Toernooi gewonnen.
Dertig teams, waaronder twee uit Duitsland, speelden mee in het
door SV Charlois voortreffelijk georganiseerde toernooi.

2009 door het Telstarbestuur van
werd afgezien te investeren in
een prijzenkast.
In afwachting van het enige passende dat Telstar nu kan doen
Na twee gelijke spelen (3-3 te- ven Bokaal in ontvangst.
gaat de vrijdag gewonnen prijs
gen Feijenoord en en 0-0 tegen Met deze overwinning brengen voorlopig beurtelings met alle
de Harlingen OldStars) bereikten de OldStars de Telstar-organisa- spelers een weekje mee naar huis.
de Witte Leeuwen met drie ach- tie mogelijk in flinke problemen. Zodra de nieuwe prijzenkast in
tereenvolgende 4-1-overwinnin- Sinds de degradatie uit de Eredi- het stadion is geplaatst komt
gen tegen Katwijk, Enkhuizen en visie in maart 1978 heeft Telstar daarin de Wereldhaven Bokaal
KMD de finale waarin het Schie- namelijk nooit meer een prijs ge- 2018 te staan. Ook eventuele in
damse PPSC met 3-0 aan de zege- wonnen.
de toekomst door de Telstar 1963
kar werd gebonden.
Waarschijnlijk was dit de reden selectie te winnen prijzen zullen
Telstar’s belofte Piet van Rijsber- waarom er bij de nieuwbouw van daarin een plaatsje krijgen! (foto:
gen (83 jaar) nam de Wereldha- het Rabobank IJmond Stadion in aangeleverd)

Herôme promotiedag
bij DA Drogisterij Ritskes
IJmuiden - Wil jij weten hoe je
van splijtende nagels af komt?
Of hoe je jouw handen zijdezacht kunt houden in de herfst?
Kom dan zaterdag 15 september
naar DA Ritskes op de Frans Naereboutstraat 66. Hier ontvang je
een gratis hand- en nageladvies
van een echte professional. Op
deze promotiedag krijg je bovendien 20% korting op alle verzorgingsproducten van Herôme.
Mooie handen en nagels zijn voor
iedereen mogelijk! Zie ook www.
herome.com. (foto: aangeleverd)

Milka zou in Hindeloopen 2 kilometer meezwemmen. Om hieraan mee te kunnen doen moest
zij in principe 1.000 euro sponsorgeld inleggen. Daarom begon zij
met het verkopen van boeken en
andere zaken die niet echt meer
nodig waren en het werven van
sponsors in haar directe.
Na het bijwonen van een bezinningsvoorstelling van Maarten,
speciaal voor de vrijwilligers en
meezwemmers, raakte zij enorm
geïnspireerd. Een oproep op Facebook leverde veel reacties op.
De verkoop van de boeken verliep zo voorspoedig dat zij zich
kon inschrijven voor een tweede keer 2 kilometer: de finish in
Leeuwarden. Groot was de teleurstelling toen alle city swims afge-

Donderdag 20 september staan
Monique en Milka, ook weer
dankzij medewerking van de gemeente, nog een keer met de
boeken op de markt. (foto: aanlast werden in verband met de geleverd)
slechte waterkwaliteit.
De hoeveelheid boeken was dermate groot geworden dat zij de
gemeente Velsen benaderde met
de vraag of zij eenmalig een plekje op de weekmarkt mocht innemen. Zij kreeg de volledige medewerking en vorige week donderdag stond zij samen met Monique van der Hulst en de sterke armen van een verre buurman
op de markt. Ondanks het slechte
weer en de lage boekenprijs, 0,50
en 1 euro, werd er veel geld opgehaald.
Milka vindt het hartverwarmend
om te zien wat er door die ene
man losgemaakt is en aan saamhorigheid is ontstaan. Ook in
IJmuiden!

Bebouwing voormalig
KPN-terrein gaat van start
Met name de komst van een su- book inmiddels de pagina ‘Nieuwpermarkt naar deze locatie heeft
voor vertraging in de plannen
gezorgd. Een concurrerend concern stapte naar de rechter om
het besluit aan te vechten. Volgens dit bedrijf had de gemeente geen toestemming mogen verlenen, omdat het strijdig zou zijn
met gemeentelijk en provinciaal beleid. Men wees op de regel
dat het vestigen van winkels op
voormalige kantoorlocaties niet
was toegestaan, maar volgens
de Raad van State geldt dit alleen
voor locaties die groter zijn dan
een hectare. Uiteindelijk kreeg de
projectontwikkelaar groen licht
om de plannen alsnog te kunnen
uitvoeren. Buurtbewoner Marcel Groot volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft op Face-

bouw op oude KPN terrein IJmuiden’ geopend. Hierop plaatst hij
berichten over de voortgang van
de bouwactiviteiten, voorzien van
foto’s. ,,Voor de mensen die het
willen volgen op afstand’’, legt hij
uit. ,,Wie weet kunnen toekomstige bewoners zo beetje bij beetje
de bouw zien vorderen tot het bewoonbaar is.’’ (foto: Marcel Groot)

Voor de achttiende
keer naar Lourdes
Santpoort - Volgende week
vertrekt Hans Lammers met 49
pelgrims naar Lourdes. Het is
voor hem al de achttiende keer
en nog altijd raakt hij er niet
uitgekeken. Nu hij met pensioen gaat, kan hij wat meer tijd
besteden aan het vrijwilligerswerk om de jaarlijkse reis naar
het bedevaartsoort mogelijk te
maken. Wat hij er vindt? ,,Voornamelijk rust. Het is daar zo
heerlijk rustig, dat je alles weer
even in je hoofd kunt laten passeren.’’

beluister blijf ik dit prachtig vinden. Er zijn ook droevige momenten, maar juist op die momenten
ervaar je de steun van wildvreemde mensen. Dat is nou Lourdes;
het is die arm om je heen, waarvoor hier nog maar weinig mensen tijd hebben.’’ Hans begeleidt
als vrijwilligers de deelnemers
aan de reis. Vaak zijn dat ouderen,
veelal gekluisterd aan een rolstoel. ,,Deze mensen kijken hier
zo enorm naar uit en worden er
enorm blij van. En ach, als je dan
als grote lummel achter zo’n rolstoel loopt, wordt je daar zelf ook
Miljoenen mensen bezoeken jaar- blij van.’’ Zelf is Hans met zijn folijks de stad in Zuid-Frankrijk en tocamera inmiddels een bekende
wie er eenmaal is geweest, komt verschijning in Lourdes geworer met plezier telkens opnieuw den. ,Ik weet vaak een perskaart
terug. Dat geldt zeker voor Hans te ritselen, zodat ik op plekken
Lammers. In 2001 werd hij door kan staan waar een ander vaak
een oud-collega gevraagd om niet kan komen’’, lacht hij. Tenmee te gaan, vanaf dat moment slotte wil hij nog graag iets kwijt:
heeft hij geen jaar meer over- ,, Lourdesgroep Santpoort zamelt
geslagen. ,,Je ziet er vaak jong al jaren oud papier in op de tweeen oud mensen helpen en daar de zaterdag van de maand tuswordt ik altijd erg blij van. Wat ik sen 09.00 en 12.00 uur achter de
trouwens ook bijzonder vind is Naaldkerk te Santpoort-Noord.
de avondprocessie. Iedere avond De opbrengst wordt gebruikt om
van april tot oktober lopen er dui- mensen, die de reis naar Lourdes
zenden mensen met een kaarsje. zelf niet kunnen bekostigen, te
Altijd als ik dit zie en de muziek ondersteunen. Door het digitale

tijdperk loopt het papier enorm
terug, dus ook de inkomsten
worden steeds minder. Graag alle blauwe bakken vol oud papier
gewoon even naar de Naaldkerk
brengen dus. Een klein doosje is
ook welkom hoor.” Kijk op www.
lourdesgroepsantpoort.nl voor
uitgebreide informatie. (foto:
Friso Huizinga)

18

13 september 2018

The Shepherds-zangeres
Lenie Schaap (78) overleden

IJmuiden - In haar woonplaats IJmuiden is Lenie Schaap, zangeres
van het trio The Shepherds, afgelopen maandag op 78-jarige leeftijd overleden. In 1960 begonnen de broers Jan en Nico en hun
zus Lenie Schaap hun carriére bij het Ted Powder Kwintet. Drie
jaar later vormden zij The Shepherds, met Nico op de contrabas,
John op gitaar en Helen als zangeres. Het trio trad ook veel in het
buitenland op.

we zongen ook andere liederen
met een boodschap. Daarom vinden we het zo leuk om hier weer
na al die jaren terug te zijn, want
Dank U kreeg mede bekendheid
door de uitzendingen van Radio
Bloemendaal. Met groot genoegen zingen we nu enkele kerstliedjes. Maar het zou helemaal een
topper zijn, als we straks met de
organist ook nog een keer Dank U
kunnen zingen.”
De twee Shepherds laten de kans
om Dank U opnieuw in het godshuis te zingen niet voorbij gaan.
Organist Cees Verschoor zet het
lied in. Zonder te repeteren wordt
het in één klap opgenomen en
met Kerst door Radio Bloemendaal uitgezonden, net zoals Stille
Nacht en Jezus, de zoon van Maria, die John en Helen ook zingen.
Overigens zijn er ook filmbeelden
van gemaakt, die enkele jaren geleden opdoken en inmiddels op
Na enkele jaren niet gezongen te You Tube staan.
hebben zijn John (Jan) en Helen Helen: ,,We denken met weemoed
(Lenie) in december 1997 in de terug aan onze medewerking aan
studio van Radio Bloemendaal in diverse diensten in deze kerk. Na
de Radiokerk aan de Vijverweg. Zij ons eerste optreden met Dank U
zijn daar op mijn verzoek voor ra- nam platenmaatschappij Bovema
dio-opnamen voor het Kerstpro- een langspeelplaat (LP) met volkgramma Uitgelicht van Kerk Zon- liedjes en een LP met kerstliededer Grenzen. In de uitzending ko- ren van ons op. Die opnamen voor
men John en Helen aan het woord kerst vonden plaats in de zomer
en zij vertellen onder andere iets van 1963.”
over hun hit ‘Dank U voor deze John herinnert zich nog goed hoe
nieuwe morgen’ en ander (religi- dat ging: ,,Het was bloedheet; de
eus) repertoire.
mensen gingen naar zee en wij
Helen: ,,Dank U was in 1963 ons doken de studio van Bovema in.
eerste plaatje en het werd een Daar zorgden ze voor een kerstsuccesnummer. Heel kort daarna sfeer door kaarsjes te ontsteken. Ik
traden we met dat lied hier in de vind die LP nog steeds een van onkerk op tijdens de bomvolle kerk- ze mooiste platen. Met bas en gidiensten van de legendarische ra- taar, gelijk zingen en spelen, geen
diopredikant Gerrit Toornvliet en trucjes, zo live. Het was erg gevoe-

lig en ik luister nog steeds met plezier naar die plaat.”
Bij de opnamen voor Radio Bloemendaal ontbreekt Nico Schaap.
Helen over haar broer: ,,In 1975
verliet Nico The Shepherds en zijn
we gestopt. Maar eind jaren tachtig hebben we de draad weer opgepakt met Onno de Jong als bassist en noemden we ons The New
Shepherds. We trokken door het
land met het lichte genre en optredens voor de radio. In 1993
werd dat allemaal op een zacht
pitje gezet. Intussen werd Nico ziek en verhuisde naar Amsterdam.” Nico Schaap overlijdt in
1999 in de hoofdstad op 67-jarige
leeftijd.
Jos van Bommel is oud-voorzitter
van de in IJmuiden opgerichte Peacock Foundation, die optredens
van artiesten verzorgt in verzorgings- en verpleeghuizen in bijna
heel Noord-Holland. John en Helen Schaap treden er tussen 20012008 ook voor op. Van Bommel
kent Helen sinds 1965.
Hij zegt: ,,Helen eindigde bij de
nationale voorronde van het
Songfestival in 1966 als derde met
het liedje Wereld. Ze was als zangeres wereldwijd actief en op de
cruisevaart verzorgde ze vele optredens, net zoals voor Nederlanders overzee. Ook in mijn taveerne bij Beeckestijn mocht ik haar

vaak verwelkomen. Voor Radio/
TV Seaport IJmuiden verzorgde ze
jarenlang programma’s en was ze
zelf vaak zingend te horen op de
landelijke radiozenders. In 2008
had ze volgens mij haar laatste
optreden voor de Peacock Foundation, die overigens nu een slapende foundation is. Hun optredens waren zeer succesvol. Helen
en John, maar ook als trio met Nico, waren door de jaren heen zeer
gevierd. Tot het echt niet meer
kon, hebben John en zijn zus velen met hun muziek en zang opgevrolijkt. Het is heel tragisch dat
het voorde drie om medische reden niet langer kon.”
Toneel en ereburger
In de jaren zeventig geeft Helen
zangadviezen aan toneelgroep
Vriendenkring in Heemskerk, die
de musical My Fair Lady op de
planken zet. De voorstelling is een
daverend succes. Ook aan talloze
andere bijeenkomsten verlenen
The Sheperds hun medewerking,
zoals tijdens de reünie in 2000 van
Canadese veteranen die in 1945 in
Velsen gelegerd waren.
Helen en haar broer John worden in 2003 benoemd tot ereburgers van de gemeente Velsen.
John overleed op 87-jarige leeftijd
in november 2016. (Guus Hartendorf, foto’s: Guus Hartendorf en
aangeleverd)

Budo: een goede keuze!
IJmuiden - Bij ABC Kops is het
nieuwe seizoen begonnen en
de nieuwe leden stromen weer
binnen. Zij kunnen een keuze
maken uit een van de vier budosporten: judo, jujutsu, karate
of aikido. Er zijn lessen voor alle leeftijden: basisschooljeugd,
middelbare schooljeugd en senioren. Binnen het judo is er
nog keuze uit reguliere lessen,
ouder-kind-lessen en zorgjudolessen.

schoonzoon Jesse Thörig doceren
sinds jaar en dag de meeste lessen met veel plezier.
Gwen: ,,Het leuke is de afwisseling van de verschillende leeftijden. Van peuters van 2 jaar bij het
Ouder-Kind-Judo samen met een
van zijn ouders, via kleuters naar
middelbare schoollieren en volwassenen. Kinderen zijn lekker
open en onbevangen en zijn met
spelletjes leuk uit te dagen. Oudere kinderen zijn de wereld aan het
verkennen en hebben weer andeBij al deze sporten gaat het nut- re vragen. Iedere groep heeft zijn
tige met het aangename gemak- charme en eigen uitdagingen. Alkelijk samen: plezierbeleving mid- lemaal bouwen ze op hun eigen
dels veelzijdig bewegen. Er wordt snelheid aan zelfvertrouwen.’’ Jesgeleidelijk aan steeds meer co- se vult aan: ,,Met oudere jeugd en
ordinatie en conditie vereist. De senioren kun je zeer technisch betechnieken worden aangeboden zig zijn om ze de finesses van worvan makkelijk naar moeilijk. Half- pen en grepen bij te brengen met
jaarlijks is er een examen waarbij als uitkomst een mogelijke zwarte
nieuwe kleuren slippen of banden band. Dat is pas kicken!’’
kunnen worden behaald.
Zie ook www.abckops.nl. (foto:
Jos Kops, dochter Gwen en aangeleverd)

City Swim valt in het water
Driehuis - Charlotte Vernooijs en
haar dochter Annabelle uit Driehuis zijn zeer teleurgesteld dat de
City Swim die afgelopen zondag
ten behoeve van de spierziekte
ALS in Amsterdam gehouden zou
worden niet kon doorgaan. De
twee getrainde zwemmers kregen
dat zaterdag te horen. De oorzaak
is de zogenoemde poepbacte-

rie die vanwege de hevige regenval in het zwemwater is beland.
In plaats daarvan besloot de organisatie de deelnemers de route
te laten lopen, waaraan zo’n 1200
‘zwemmers’ aan meededen. De totale opbrengst voor de bestrijding
van ALS is tot nu toe 1,4 miljoen
euro. Het team Vernooijs dankt de
vele sponsoren voor hun bijdrage.

50 jaar Iskes groots gevierd
IJmuiden - Wie vorige week donderdagmiddag in IJmuiden was, zal
de scheepshoorns zeker hebben
gehoord. In de Haringhaven werd
op grootste wijze gevierd dat Iskes
Towage & Salvage 50 jaar bestaat.
Dat gebeurde onder meer met de
doop van de sleepboten Mars, Telstar en Mercurius. Daarna barstte in
de tent op de kade een groot feest
los, waarbij lokale horecabedrijven
samenwerkten om de innerlijke
mens te verzorgen en artiesten als
Ruth Jacott en New Timeless spetterende optredens verzorgden. Jim
Iskes maakte van de gelegenheid
gebruik om zijn vader Ben, in 1968
oprichter van het sleepbedrijf, in
het zonnetje te zetten. (foto’s: Friso
Huizinga en Iskes)

Mevrouw Mulder 102 jaar

Driehuis - Mevrouw Mulder-Pasteuning heeft vorige week woensdag de respectabele leeftijd van 102 jaar bereikt. Voldoende reden voor wethouder Floor Bal om bij de jarige job op bezoek te gaan en haar namens de
gemeente Velsen te feliciteren. Mevrouw Mulder woont al weer enige tijd in Driehuis. (foto: Reinder Weidijk)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Diesel is een prachtige
amerikaanse stafford, een gecastreerde reu van 8 jaar. Diesel is een
vrolijke, enthousiaste en speelse kerel. Gek op wandelen, rennen, spelen, zwemmen, enz. Hij is op zoek
naar een baas/gezin die dit allemaal
samen met hem wil doen. Diesel is
gek op kinderen, soms vergeet hij
even dat-ie wat lomp is, maar bedoelt dat niet kwaad. Diesel is dan
wat overenthousiast. Hij is geen fan
van katten die heeft hij liever niet in
huis. Diesel heeft nog nooit met een
andere hond in huis gewoond, hij
heeft ook weinig contact met ande-

re honden. Sommige teefjes vindt
hij leuk, maar hij vindt het wel aardig
dat als hij met ze kan kennismaken.
Voor meer informatie over Diesel
en alle andere dieren die een nieuw
baasje zoeken, bel met het Kerbert
Dierentehuis aan de Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 0255-515744.
Het asiel is open van maandag tot
en met vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Of kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming en
Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd)
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Haarlemse Petanque weekend
bij PUK Haarlem, achter de voetbalvelden van Onze Gezellen,
Van derf Aartweg 31 in HaarlemNoord.

▲
13 SEPTEMBER

bos. Verzamelen om 12.00 uur bij
de receptie van Boerderij Zorgvrij, Genieweg 50 Velsen-Zuid.

kabaal. Samen luisteren naar een
mooi, griezelig of spannend verhaal. Van 15.30 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. ExBuitenplaats Beeckestijn: Ten- positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
toonstelling ‘Resonance’. Ge- en ‘100 jaar staaltransport in de
opend van 11.00 tot 16.00 uur. IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiToegang 4 euro.
den’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
Fototentoonstelling over vak- kleuter tot puber.
manschap van Santpoorters in de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
65 Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 17.00 uur.

Clubavond bij muntenclub Kennemerland in Het Terras, Dinkgrevelaan Santpoort-Noord. Zaal is
vanaf 19.00 uur open.

Oecumenische
koffieochtend
in de Petrakerk, ingang Spaarnestraat 8 IJmuiden. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Bibliotheek IJmuiden: Digitaal inloopspreekuur. Tijdens dit gratis inloopspreekuur krijg je antwoord op je vragen over tablets,
smartphones en pc’s. Van 10.00
tot 11.00 uur. Taalspreekuur, bedoeld voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands
kunnen leren of waar ze hun kennis van taal kunnen verbeteren.
Van 10.00 tot 12.00 uur. Cursus:
‘Hoe en wat met de Samsung Galaxy’. Van 10.00 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Fototentoonstelling over vakmanschap van Santpoorters in de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
65 Santpoort-Noord. Van 19.00
(foto: facebook)
tot 21.00 uur.
De Vliegende vrienden van AmKlaverjassen bij Stormvogels, Zui- stel Live! in de Velsen Valley. Van
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 12.00 tot 23.00 uur.
20.00 uur.
Action Sunday, ActionPlanet,
Laaglandersluisweg 12. Meer informatie: 023-5392650 of www.
actionplanet.nl
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Gieteling Open Gemengd tot en
met 23 september bij TC De Gieteling. Zie ook www.tennisclubdegieteling.nl

(foto: aangeleverd)
Genieten van een zonsondergang vanaf de Grote Kerk Alkmaar. Elke donderdagavond in
september kan men tijdens een
exclusieve avondshift voor 45
personen de zon in de zee zien
zakken. Met subliem uitzicht over
de stad richting de duinen en de
zee. www.klimnaardehemel.nl.

(foto: aangeleverd)
Gitaarduo Silvan de Smit & Lason Daskalak in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
IVN Zuid-Kennemerland organiseert een historische fietsexcursie
rondom Spaarndam en de stompe toren van Spaarnwoude. Start
13.00 uur bij standbeeld Hansje Brinkers. Vooraf aanmelden is
verplicht via j.eijfferts@live.nl of
06-24178657. Deelname is gratis.
Optreden Mirna Ackers, dwarsfluit en Vital Stahievitch, piano,
in de Stompe Toren, Kerkweg
Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis, collecte na
afloop.

Stadsschouwburg Velsen: Hans
Croiset met Johanna ter Steeg in
‘De Vader’. Aanvang 20.15 uur.

16 SEPTEMBER

Lezing door drs. Liesje Schreuders met als thema: ‘Zuiderlicht
en godenschoon: de antieke wereld van Louis Couperus’. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.

(foto: RAP Fotografie)
The Woman in Black in het Haarlemmerhout Theater in HaarlemZuid. Aanvang 20.15 uur. Zie ook
www.haarlemmerhouttheater.nl. Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

14 SEPTEMBER

15 SEPTEMBER

Porto Santo bij winkelcentrum
Santpoort-Noord. Diverse activiteiten.

Stichting Matthias komt langs de
deuren met lotenverkoop van de
Grote Clubactie.

Bibliotheek IJmuiden: Taal in
Thema, samen met taalvrijwilligers werken in klein een groepje
(max. 4) met behulp van de boeken van de Melkwegserie. Van
10.00 tot 11.00 uur.

Porto Santo bij winkelcentrum
Santpoort-Noord. Diverse activiteiten.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.

Gratis hand- en nageladvies van
een echte professional bij DA
Drogisterij Ritskes, Frans Naereboutstraat 66 IJmuiden. Bovendien 20% korting op alle verzorgingsproduchten van Herôme. (foto: aangeleverd)
Kinderexcursie voor kinderen tusZie ook www.herome.com
sen 4 en 10 jaar oud in het Uilen-

17 SEPTEMBER
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek IJmuiden: Cursus Klik
& Tik. Gratis cursus waarin je in
je eigen temp aan de slag gaat
met muis, toetsenbord, internet
en 2-mail. Opgeven bij de balie
of via www.bibliotheekvelsen.nl.
Cursus duurt drie keer zes weken.
Van 10.30 tot 12.30 uur. Verhaal-

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal Zonnetrein rijdt door de Schoorlvan het ziekenhuis.
se Duinen, iedere zondag en
woensdag 13.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen.
Reserveren: 072-5093352.

Theater Poppekus ‘Op stap met
de Boswachter’, Boerderij Zorgvrij, Genieweg 50 Velsen-Zuid.
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Om 13.30 en om 15.00 uur. 6,- per
kind (begeleiders gratis) Reserveren: info@theaterpoppekus.nl
of 06-37576617. Nieuw: De boerenjongens- en meidenclub van
14.00 tot 16.00 uur voor kinderen
van 7 t/m 10 jaar. Opgeven en informatie: zorgvrij@spaarnwoude.nl

Haarlemse Petanque weekend
bij PUK Haarlem, achter de voetbalvelden van Onze Gezellen,
Van derf Aartweg 31 in HaarlemNoord.

(foto: aangelever)
‘Gasteiner’ pianosonate van Franz
Schubert in ‘t Mosterdzaadje,
(foto: aangeleverd)
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Korren onder leiding van een IVN Aanvang 15.00 uur. Toegang graGids op het strand van Bergen, tis, bijdrage in de onkosten wenom 10.00 uur wordt er gestart selijk.
vanuit het IVN gebouw “Parnassia”. Kijk ook op ivn.nl/nkl of Facebook @ivnnoordkennemerland.
(foto: aangeleverd)
Monique van den Hoed vertelt
over haar leven na een ernstig
ongeluk in bibliotheek Castricum, 20.00 uur. Aanmelden: aan
de balie of via www.bibliotheekkennemerwaard.nl. (foto: aangeleverd)

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek IJmuiden: Taalspreekuur is bedoeld voor volwassenen
18 SEPTEMBER
die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze
Kledingbeurs Het Kruispunt van hun kennis van taal kunnen ver10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. beteren. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Digisterker, leren hoe je gebruik
Lotgenotengroep rouw in Buurt- kunt maken van digitale (overhuis De Brulboei IJmuiden. Van heids)diensten van de gemeen10.00 tot 11.00 uur.
te, het UWV en de Belastingdiens

Seizoensopening bij Stormvogels
met een dag vol voetbalactiviteiten voor zowel leden als niet-leden, Zuiderkruisstraat IJmuiden.
Zie ook www.stormvogels.nl

(foto: Marcel van der Vlugt)
Museumgemaal 1879 aan de FielSophie, toneelstuk met Tjitske kerweg 4 in Akersloot is te beReidinga en anderen, 20.15 uur in zichtigen, 13.30-16.30 uur.
Theater De Vest in Alkmaar. Ook
zondag, 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Lustrumconcert Chr. Mannenkoor IJmuiden in de Petrakerk,
Merwedestraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, kerk open om
19.30 uur.

GroenLinks organiseert een politiek café over Schiphol in het Polderhuis in Velserbroek. Aanvang
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek IJmuiden: Gehele maand september expositie
‘Femme Fatale’ van Anouk van
Marsbergen-Even. Taalsppreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze
hun kennis van taal kunnen verbeteren. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Informatiebijeenkomst
over
AD(H)D bij volwassenen in Bibliotheek Kennemerwaard locatie
Heerhugowaard, 19.00-21.00 uur.
Reserveren:
www.ggz-nhn.nl/
(foto: Lesley Pols)
agenda of 072-5764800.
Stadsschouwburg Velsen: Komedie Kunst & Kitsch met Liz Snoijink en Raymonde de Kuyper.
Aanvang 201.5 uur.

20 SEPTEMBER
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
(foto: aangeleverd)
Alzheimer Trefpunt met als onderwerp: ‘Wie regelt de financien als ik het niet meer kan?’ in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden,
Dudokplein 16. Ontvangst vanaf
19.00 uur, programma start 19.30
uur, einde rond 21.00 uur.

Bibliotheek IJmuiden: Cursus:
‘Hoe en wat met de Samsung Galaxy’. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Open avond bij BC IJmond in
Sporthal IJmuiden-Oost. Zie ook
www.bc-ijmond.nl of bel 0648484939.

Open avond bij BC IJmond in
Sporthal IJmuiden-Oost. Zie ook
www.bc-ijmond.nl of bel 0648484939.
Lezing over Rubens door Friso
Lammertse, conservator oude
schilderkunst van Museum Boijmans van Beuningen. ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 uur.

19 SEPTEMBER
OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Week van de
dementie
IJmond - Door vergrijzing en
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. Het grootste gedeelte van
de mensen met dementie woont
thuis, namelijk 70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen.
Het zijn voornamelijk de naasten
(de mantelzorgers) die een groot
deel van de zorg voor hun rekening nemen. Onderzoek wijst uit
dat veel mantelzorgers zwaar tot
ernstig belast zijn. Ook blijkt het
niet gemakkelijk voor mensen
met dementie en hun naasten
om zo gewoon mogelijk mee te
blijven doen in de samenleving.
achtig zijn in Noord-Holland.
In Midden-Kennemerland zijn
De roeiers hopen na een tocht ruim 3.700 mensen met demenvan 14 uur zaterdagavond om tie. Ook in deze regio staat de20.00 uur aan te komen in de mentie meer en meer op de
Staalhaven van Tata Steel.
agenda. In de week rond Wereld
Donderdag 20 september opent Alzheimer Dag, van 17 tot en met
Koning Willem-Alexander het 22 september, organiseren veeeuwfeest van Tata Steel. (foto: le organisaties, in Velsen, Beveraangeleverd)
wijk, Heemskerk, Castricum en
Uitgeest, activiteiten met Muziek en Bewegen om veel mensen met dementie en hun mantelzorgers blije momenten te bezorgen. Iedereen is welkom. Zo is
er bijvoorbeeld op 21 september
de film ‘Het doet zo zeer’ in Buurtcentrum De Spil te IJmuiden. Op
22 september wordt de week afgesloten met een middag vullend programma met muziek en
geest. De afgelopen maanden bewegen in het Kennemer theazijn we actief geweest op de jaar- ter in Beverwijk. Zie ook www.gemarkten van IJmuiden en Sant- heugenproblemen-middenkenpoort. Het was leuk om te ho- nemerland.nl.
ren dat vele bewoners van de gemeente Velsen weten waar The
Smugglers spelen en dat komt
vooral door het gezellig sfeertje
wat er buiten rond het clubhuis IJmuiden - Donderdag 20 sepheerst. Wat men niet weet is dat tember opent Buurtcentrum de
het clubhuis vanbinnen tot een Spil de deuren tussen 16.00 en
van de mooiste van de rugby- 19.00 voor Proef de Spil! U bent
van harte uitgenodigd om mee
bond behoort.’’
Zondag 16 september start de te doen met diverse gratis workeerste competitiewedstrijd van shops. Er zijn sportieve workshops, zoals darten, koersbal en
het jaar.
Vooraf het jaarlijks traditionele tafeltennis. Maar ook creativiteit
Engels ontbijt daarna wordt de komt aan bod met macrame vernieuwe spelerskit onthuld. Lijkt ven en pompons en cadeaukaarhet jou leuk om de gezelligheid te ten maken. Daarnaast kunt u leervaren van The Smugglers? Kom ren hoe u banden kunt plakken, is
eens een drankje doen en bekijk er Tai Chi, kunt u een taalspel spehet clubhuis vanbinnen. Geniet len en meer over uzelf leren met
tevens van een mooi potje rugby: de inspiratiekaarten. Vanaf 18.00
The Smugglers tegen de Utrecht- uur verkoopt de Wereldkeuken
van de Spil proefhapjes voor 1
se studenten van USRS.
Zie ook www.thesmugglers.nl. euro per stuk. Wilt u gewoon gezellig een praatje maken? Dat kan
(foto: aangeleverd)
natuurlijk ook. De koffie en thee
zijn gratis. Deze dag wordt u aangeboden door Stichting Welzijn
Velsen, RIBW-Kam en Stichting
De Linde. Meer weten? Bel 0255510186.

100 kilometer roeien van
Den Helder naar IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 15 september stappen roeiers van de roeivereniging van Tata Steel in hun
sloep Adamanteus om te beginnen aan een 100 kilometer lange roeimarathon ter gelegenheid
van 100 Jaar Staal in de IJmond.
De start is om 06.00 uur in Den
Helder. De route voert over het

Noordhollandsch Kanaal naar
Alkmaar en gaat via Alkmaardermeer over de Zaan naar Zaandam
en door naar Amsterdam. Het
laatste stuk gaat van Amsterdam
over het Noordzeekanaal naar
IJmuiden. Er is gekozen voor deze
route van Den Helder naar IJmuiden omdat veel collega’s woon-

The Smugglers starten
met jeugdrugby
Velserbroek - In het seizoen 2018-2019 kan de jeugd terecht bij
de rugbyclub The Smugglers.

Proef de Spil!

In samenwerking met rugbyclub
Haarlem gaan een aantal jeugdleden in combinatieteams samen
met jeugd van Haarlem de competitie in. ,,Wij zijn erg blij met deze samenwerking om rugby in
de gemeente Velsen voor ieder-

een toegankelijk te maken en de
jeugd te laten genieten van de
snelst groeiende sport rugby’’,
adus het bestuur.
,,We verwachten dan ook de eerste jeugdwedstrijd, sinds de jaren tachtig, in oktober op de Hof-

Lotgenotengroep rouw

Wedstrijdseizoen van
start op Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Wat was het afgelopen zondag een heerlijke nazomerse dag om een dressuurwedstrijd te houden!
De junioren van Manege Kennemergaarde konden de paarden
lekker los rijden in de buitenbaan
om vervolgens in de binnenbaan
hun proef te rijden voor de jury.
Er deden veel combinaties mee
en er werden hele mooie proe-

ven gereden, met een uitblinker
van Julia Kievits met maar liefst
248 punten! Aan het eind van de
dag vond in de foyer de prijsuitreiking plaats.
De rubriek F4 werd gewonnen
door Renée de Vries op Zsazsa en
de 2e prijs ging naar Josephine
van Beek op Until Then. In de F5
ging de 1e prijs naar Yfke de Vries
op Zsazsa, 2e werd Isabel Paulus-

sen op Primeur en 3e Fenna Abrahamsen op Simba.
In de rubriek F6-F7 won Kiki Kordelaar op Tarenko de 1e prijs en
de 2e prijs was voor Careanne
Kelder op Evita. De F8-F9 had als
winnaar Perrine Poortinga op Zamora en tot slot werd de hoogste
rubriek, de F15 gewonnen door
Julia Kievits op Briljant. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Bent u iemand die
graag wil praten over het verlies van uw partner met mensen
die weten waar het over gaat?
Dan is de lotgenotengroep rouw
misschien iets voor u. Een klein
groepje komt eens in de 5 of 6
weken bij elkaar om te praten en
elkaar te steunen. Bent u geïnteresseerd, kom dan op dinsdag 18
september van 10.00 tot 11.00
uur naar Buurthuis De Brulboei
in IJmuiden. Wilt u meer informatie of bent u wel geïnteresseerd
maar verhinderd? Neem dan contact op met Elisabeth Hoekstra
van het Sociaal Wijkteam, telefoon 06-83231221 of ehoekstra@
swtvelsen.nl. De volgende lotgenotengroep is op 30 oktober.
Deelname is gratis.

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

Odd Fellows in actie
IJmuiden - Zondag liepen de
Odd Fellows voor de derde keer
mee in de Pierloop van Velsen,
het grootse loopevenement
in de gemeente. Het team bestond dit jaar, door verschillende omstandigheden, maar
uit 10 mannen en vrouwen, zowel leden als niet-leden, op de
afstanden 5, 10 en 15 km. De
jongste deelnemer was 15 en
de oudste 66 jaar.

fellow-team bleken hun afstand
in een goede tijd te hebben afgelegd.”
De rennende teamleden liepen
voor het goede doel dat de commissie MA voor dit jaar had vastgesteld: een speeltuig voor de natuurspeeltuin in Zeewijk, IJmuiden. De opbrengst van het bijeen
gebrachte sponsorgeld komt uiteraard ten goede aan het voormelde doel.
Na afloop keerden alle lopers
Na eerst een groepsfoto te heb- en loopsters van dit team beben gemaakt, liepen ze vanaf het zweet, maar voldaan terug naar
logegebouw aan de Stationsweg hun honk aan de Stationsweg
in hun T-shirts (geel met blauw 95 in Velsen-Zuid. Ze waren alleopschrift: Odd Fellows Velsen) maal zeer te spreken over de wijnaar de startplaats aan de Brinio- ze waarop ze door ons werden instraat, waar ze om 11.00 uur ver- geschreven, ontvangen, begeleid
trokken. Het was een nieuwe rou- en verzorgd. Alle renners spraken
te, die helaas niet meer langs ons de hoop uit een volgende keer
logegebouw voerde. Zowel bij weer mee te mogen doen. Aan
de start als bij de finish werd het de Odd Fellows van Velsen zal het
team, individueel en als groep zeker niet liggen. De publiciteit
professioneel
gefotografeerd. was weer enorm. De combinatie
,,Aan de finish kregen onze deel- van een groot plaatselijk en renemers hun eigen wel verdiende gionaal sportgebeuren met een
medaille en werden ze met heer- aanspreekbaar goed doel was
lijke consumpties onthaald door opnieuw een schot in de roos.
de organiserende logeleden. Alle Zie ook www.oddfellows-velsen.
lopers en loopsters van het Odd nl. (foto: aangeleverd)

Gouden wikkel in
BoekStartkoffer
Velsen - Voorlezen, je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen. Het
is leuk voor ouder en kind en het
stimuleert de taalwoordenschat.
Ruim zeventig procent van de
kinderen, die vanaf de babyleeftijd worden voorgelezen, heeft
voldoende woordenschat als ze
naar de basisschool gaan. Bij kinderen die niet worden voorgelezen is dit slechts dertig procent.
De Bibliotheek ondersteunt het
voorlezen aan de allerkleinsten
helemaal. Sinds vijf jaar doet Bibliotheek Velsen mee met het
leesbevorderingsprogramma
BoekStart. Ouders van baby’s ontvangen via de gemeente en het
consultatiebureau een bon voor
een gratis lidmaatschap. Bij inschrijving krijgen de ouders ook
het BoekStartkoffertje cadeau. In
dit koffertje zitten twee boekjes
om direct voor te lezen.
BoekStart zelf bestaat eind 2018

tien jaar. Dit wil Bibliotheek Velsen graag meevieren. Daarom zit
er in één van de BoekStartkoffertjes als extra verrassing een Gouden Wikkel. Met deze Gouden
Wikkel kan in de Bibliotheek een
BoekStart verrassingspakket worden opgehaald. Deze actie loopt
tot 1 december 2018.
Naast een gratis abonnement
en het BoekStartkoffertje organiseert Bibliotheek Velsen ook
de voorleesactiviteit BoekStartPret voor de allerkleinsten (0 tot
3 jaar).
Tijdens dit uurtje wordt een verhaal voorgelezen en kunnen ouders direct advies krijgen over
voorlezen aan de jongste lezertjes. De eerstvolgende BoekStartPret in IJmuiden is vrijdag 28 september om 10.00 uur. In Velserbroek is dit op vrijdag 12 oktober. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Schoolkorfbaltoernooi:
inschrijven voor 1 oktober

terdag 27 oktober in Sporthal
Zeewijk is geopend. Kinderen van
de groepen 3 tot en met 6 van de
basisschool worden van harte uitgenodigd met één of meerdere
teams mee te doen aan het quatrokorfbaltoernooi. Quatrokorfbal wordt gespeeld met teams
bestaand uit vier kinderen. Een
gelijke verdeling van jongens en
meisjes is wenselijk, maar niet
per se noodzakelijk. Daarbij is
het verstandig om per team een
of twee extra kinderen te hebben als wissel. Opgeven kan tot
1 oktober via www.sportloketvelsen.nl. Voorafgaand aan het toernooi geeft korfbalvereniging DKV
op 17 september en 19 september van 17.00 tot 19.00 uur (voor
IJmuiden - De inschrijving voor groep 3-4 en 5-6) een korfbalclihet schoolkorfbaltoernooi op za- nic in Sporthal Zeewijk.
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Afval Experience in Pieter
Vermeulen Museum
vooral dat afval opruimen en
scheiden niet stom is maar juist
stoer! Uiteraard worden er bij
deze tentoonstelling weer allerlei extra’s ontwikkelt die een bezoek nog leuker maken zoals een
poppenkastvoorstelling en leuke workshops.
De tentoonstelling valt samen
met de viering van het 100 jaar
Staal in de IJmond. Daarom zal
tijdens de tentoonstelling in samenwerking met Tata en HVC
het recyclen van staal direct inzichtelijk worden gemaakt:
(school)kinderen worden uitgenodigd om via het Pieter Vermeulen Museum blik in te zamelen.
Het ingezamelde materiaal zal
Driehuis - Het Pieter Vermeu- rai-krijgers Shiro en Sakuma, die door Tata als grondstof gebruikt
len Museum is tijdelijk gesloten schrikken van al het zwerfafval worden om iets nieuws te main verband met de opbouw van dat op de grond is gegooid en ken. De leerlingen van de schode Afval Experience. Deze nieu- daar iets aan willen doen.
len en kinderdagverblijven uit
we tentoonstelling is van 23 sep- Voor de bezoekers begint daar- de IJmond kunnen dankzij extra
tember 2018 tot met 24 februari mee de Zwerfafval Experience. sponsoring de tentoonstelling
2019 te zien en interessant voor In een 12-tal uitdagende, gek- tegen de gereduceerde prijs van
iedereen vanaf 4 jaar.
ke, grappige en educatieve trai- slecht 1 euro per kind bezoeken!
In de Afval Experience maken ningsonderdelen leren de be- Zie ook www.pietervermeulenbezoekers kennis met Samoe- zoekers van alles over afval. En museum.nl. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws

Titelverdediger
schiet uit startblokken
IJmuiden - Een week geleden
werd het nieuwe seizoen van
Damclub IJmuiden (DCIJ) traditioneel geopend met het door
Jens Mischke (jeugd) en Stijn Tuijtel (senioren) gewonnen Kerst de
Jong toernooi.
Deze week stond de start van
de onderlinge competitie op het
programma. De vraag is of de vorig seizoen schier onaantastbare
Jesse Bos dit seizoen meer concurrentie krijgt.
Bos mocht meteen aan de bak
tegen de nummer drie van vorig
seizoen, Krijn ter Braake. In een
Roozenburg-stelling, vernoemd
naar oud-wereldkampioen en
DCIJ’er Piet Roozenburg, hanteer-

de Bos een uiterst riskante Partie Bonnard. Waar Ter Braake aanvankelijk kansen leek te krijgen,
moest hij uiteindelijk zijn toevlucht nemen in een verliezend
dammeneindspel. Concurrenten
Martin van Dijk en Kees Pippel
kwamen tegen elkaar niet verder dan remise. In een nadelige
stand moest Pippel zijn toevlucht
nemen tot een remisecombinatie
naar dam. De nummer twee van
vorig seizoen, Wim Winter, schoot
een bok tegen Albert Roelofs. In
de opening trapte hij in een damcombinatie met een schijf achterstand als resultaat, maar in het
eindspel kwam hij nog met de
schrik vrij.

opruimactie op de pier in IJmuiden. Lang niet alle rotzooi op de
pier is van sportvissers maar toch
houden de vissers regelmatig op-

ruimacties. Iedereen is welkom
om mee te helpen! Zie ook sportvisserijmidwestnederland.nl. (foto: aangeleverd)

Fototentoonstelling ook
vrijdagavond te bezichtigen
Santpoort-Noord - Vanwege
grote belangstelling voor de
foto’s over vakmanschap van
Santpoorters is de tentoonstelling ook aanstaande vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
te bezichtigen. En, zoals eerder
aangekondigd, op zaterdag 15
september van 11.00 tot 17.00
uur.
Wat beweegt of bezielt al die
mensen in Santpoort-Noord

Strawberries MC4 start
voorbereiding op megasup
IJmuiden - Meisjes C4 van
Strawberries is de voorbereiding op het nieuwe hockeyseizoen begonnen op een zogenaamde megasup. Het suppen
wordt normaal uitgevoerd op
een gewoon supboard, maar
om de teamspirit te vergroten
hadden de begeleiders van het
team gekozen om de zee op te
gaan met deze extra grote sup.
In samenwerking met Highti-

IJmuiden - Een caravan is zaterdag in alle vroegte volledig in vlammen opgegaan in IJmuiden. Rond half
drie werd de brand in de caravan, die voor een woning stond geparkeerd, ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer stond de caravan helemaal in lichterlaaie. Het
vuur werd geblust, maar niet voorkomen kon worden dat de caravan helemaal verwoest zou raken. Een
gasfles, die in de caravan stond, is door de brandweer veilig gesteld. Een vrouw stond in tranen te kijken
hoe haar caravan in vlammen op was gegaan. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. (foto: Michel van Bergen)

Conall Sleutel wist de druk langzaam op te voeren tegen teamgenoot Cees van Duijvenbode,
maar laatstgenoemde bezweek
niet. Max Doornbosch en Bram
van Bakel hadden een explosieve stand. Met agressief spel wist
Doornbosch de beslissende fout
bij Van Bakel uit te lokken. Tot slot
had Cees van der Vlis geen kind
aan Nicole Schouten; hij brak al
snel door naar dam.
Komende vrijdag 14 september
staat er om 20.00 uur in de Jan
Campertschool Fries dammen op
het programma, waarbij er naast
diagonaal ook horizontaal en verticaal geslagen kan worden. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.

Houd je visstek schoon!

Velsen-Zuid - Sportvisserij MidWest Nederland heeft een ronde
gemaakt langs het Noordzeekanaal en over de pier in IJmuiden.
Dit naar aanleiding van klachten van inwoners van Velsen over
sportvissers die hun troep niet
opruimen.
Er zijn papieren tasjes voor het
afval uitgedeeld met daarop de
tekst ‘Houd je visstek schoon’. Zowel de sportvissers als bewoners
van Velsen-Zuid waren positief
over deze actie. Sportvisserij MidWest Nederland gaat deze actie
nog een keer herhalen en hun
BOA’s zullen extra rondes maken langs het Noordzeekanaal.
Op 28 september is er een grote

Felle brand verwoest
caravan in IJmuiden

de Surf & Food op het strand
van IJmuiden ging het volledige team onder begeleiding de
zee op.
Om vooruit te komen en de
juiste richting te houden, moet
er op het board door het volledige team worden samengewerkt. Niet goed samenwerken
betekent met zijn allen kopje onder of het verlies van een
teamlid. Na alle zwempartijen

en valpartijen kreeg MC4 het
suppen onder de knie en werd
tot zonsondergang stand up
gepaddeld.
Ter afsluiting van de eerste training stond er op het terras van
Hightide nog een heerlijke versnapering klaar en kon met
recht worden gezegd dat de
juiste koers voor het komende
seizoen is ingezet. (foto: aangeleverd)

toch om elke dag maar weer
met grote ijver en vol enthousiasme hun vak uit te oefenen?
John Oosterhuis heeft 56 personen uit het dorp in zijn studio op de foto gezet, waarin het
vakmanschap moest uitstralen.
Elke persoon leverde een zelf
geschreven motivatie of bezieling in. Samen met de foto’s
werd het een mooi verhaal over
wat hen motiveert en soms ook

waarom ze zo van dit dorp houden.
Van de foto’s en de teksten is
een boekje samen gesteld. Na
de eerste dag was het al uitverkocht. Een tweede druk komt
binnen 14 dagen uit. Men kan
hierop intekenen.
De foto’s met de teksten zijn
te bezichtigen in de Dorpskerk
aan de Burg. Enschedélaan 65.
(foto: aangeleverd)
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Kern met Pit laat
buurtprojecten groeien
Velsen - Van moestuinen en
dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen;
Kern met Pit ondersteunt mensen
met dromen voor hun buurt met
gratis kennis, advies en een groot
netwerk. Is het idee binnen een
jaar uitgevoerd? Dan krijgen de
buurtbewoners 1000 euro voor
hun initiatief én maken ze kans
op de Gouden Pit ter waarde van
3000 euro. De inschrijving voor
Kern met Pit 2019 is nu geopend!
Sinds de start van Kern met Pit,
41 jaar geleden, zijn al ruim 5000
lokale buurtprojecten gestart,
opgebloeid en verankerd in de
maatschappij. Door deel te ne-

men kunnen bewonersgroepen
de kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij). Ze krijgen gratis
‘gereedschap’ om aan de slag te
gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops,
de mogelijkheid om je (online)
netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een
enorme boost: door mee te doen
met Kern met Pit is er iemand die
kan adviseren bij een plan van
aanpak of een bouwtekening kan
maken. Kern met Pit stimuleert
de betrokkenheid van burgers

door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de
begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds
meer vorm en is realisatie binnen
één jaar mogelijk.
De inschrijving voor Kern met Pit
2019 is nu geopend. Het aanmelden van projecten kan tot en met
31 oktober via www.kernmetpit.
nl. De verwachting is dat meer
dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland. Van
dorp tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit
is er voor iedereen met een goed
idee voor zijn buurt.

Verenigingen gaan weer loten
verkopen van Grote Clubactie
Velsen - Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 clubleden op
pad om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Leden van diverse Velsense verenigingen doen mee aan de jaarlijkse actie om
hun clubkas een financiële injectie te geven. Maar liefst 80% van
de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit
jaar alweer de 46ste editie.
,,Verenigingen hebben de inkomsten hard nodig”, aldus directeur Frank Molkenboer. ,,Ze
kunnen het goed gebruiken
voor nieuwe doeltjes, tenues of
een likje verf voor het clubge-

ken dan ook nog eens kans op
één van de 32.000 prijzen uit de
Grote Clubactie loterij!”
Jaarlijks doen er 5.500 sport-,
cultuur- en hobbyverenigingen mee aan de landelijke acbouw. Het geld krijgt een goe- tie. Zo’n 225.000 lotenverkopers
de en doelgerichte bestem- realiseren daarmee samen rond
ming.” ,,Van elk verkocht lot à 3 de 9 miljoen euro. Verenigingen
euro gaat 2,40 euro direct naar halen met deze actie per club
de vereniging. Ook dit jaar kun- gemakkelijk een bedrag tussen
nen vrienden, familie en inwo- de 1.000 en 15.000 euro op.
ners van Velsen, de deelnemen- Zie ook clubactie.nl. (foto: aande clubs ondersteunen. Ze ma- geleverd)

Kinderexcursie in het Uilenbos Gitaarduo en pianist Sergey
Velsen-Zuid - Natuurgidsen van
IVN Zuid-Kennemerland geven
op zondag 16 september een leuke, leerzame excursie voor kinderen in het Uilenbos naast Boerderij Zorgvrij. De activiteit zal vooral gaan om het ontdekken van de
natuur. We zullen lekker door het
bos gaan wandelen en kijken wat
er allemaal op ons pad terecht
komt. Denk aan paddestoelen,

molshoopjes en vogels. De gidsen zullen zelf het een en ander
vertellen, maar we moedigen de
kinderen ook vooral aan om zelf
vragen te stellen. Er is meer dan
genoeg te leren.
Nieuwsgierig wat er allemaal in
het bos te vinden valt? Doe dan
mee met ons mee en laat je verrassen door de natuur!
Deelname is gratis en vooraf aan-

melden is niet nodig. De excursie is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 10 jaar oud. Ouders
gaan niet mee. De groep verzamelt om 12.00 uur bij de receptie
van Boerderij Zorgvrij (Genieweg
50). De excursie zal ongeveer 1
uur duren. Meer weten? Bel 0235848789 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: aangeleverd)

Smirnov in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Het gitaarduo Silvan de Smit en Iasonas
Daskalakis is op vrijdag 14 september om 20.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje. De gitaristen
hebben een programma samengesteld met composities van o.a.
D. Scarlatti, Piazzolla en Gismonti. Ook wordt een compositie uitgevoerd van de Griekse Iasonas
Daskalakis zelf.
De jonge mannen studeerden
samen op het Conservatorium
van Amsterdam klassiek gitaar.
Van jongs af aan zijn zij geobsedeerd door de gitaar en delen
zij hun nieuwsgierigheid in gitaarmuziek en wat er al niet voor
de Aanloop in Tollebeek. ’s Mid- Velserbroek. Thuiskomst is circa mogelijkheden in het instrudags wordt het Woudagemaal in 18.00 uur. De kosten voor deze ment zitten. Op het conservatoLemmer bezocht. Dit is het groot- dagtocht bedragen 52 euro per rium ontstond een sterke muziste nog werkende gemaal ter we- persoon. U kunt dit voldoen bij de kale band en zij besloten als duo
reld dat op de werelderfgoedlijst inschrijving of per bank. Het reke- verder te gaan. Met veel passie
staat. Het is in 1913 gebouwd om ningnummer van de SVV is: NL 10 en plezier verzorgen zij hun ophet overtollige water in grote de- RABO 0308600525.
tredens en verheugen zij zich op
len van Friesland weg te pompen De inschrijving vindt plaats op de kennismaking met ‘t Mosterdin de Zuiderzee en later in het IJs- woensdag 12 september van zaadje.
selmeer. Tijdens een rondleiding 10.00 tot 11.00 uur in Het Terras, Death Valley heet de compositie
krijgt u een interessante uiteen- Santpoort Noord bij Carmen Lo- van Iasonas en is geschreven op
zetting over dit gebeuren.
A-Njoe en in De Hofstede, Velser- een expeditie door de woestijn
Wij vertrekken ’s morgens om broek bij Carine Timmers. Voor in Californië. Verklankt wordt de
8.00 uur vanaf De Dwarsligger in verdere informatie en telefoni- overgang van het drukke Los AnIJmuiden, om 8.15 uur vanaf Het sche opgave: 023 5378586 (Car- geles naar de verlatenheid van
Terras in Santpoort-Noord en om men Lo-A-Njoe) en 023 5382051 de woestijn. De stilte is overwel8.30 uur vanaf De Hofstede in (Carine Timmers).
digend.
Op Zondag 16 september om
15.00 uur neemt de meesterlijke pianist Sergey Smirnov zijn
gehoor mee naar de Alpen. Hij
voert namelijk de ‘Gasteiner’ sonate (D. 850 ) uit van Franz Schubert. Een magistraal werk, ge-

Dagtocht Fruitkwekerij
Verhagen en Woudagemaal
Velsen - Op dinsdag 2 oktober
organiseert Senioren Vereniging
Velsen voor de tweede keer dit
jaar een boeiende dagtocht. De
dag begint met een bezoek aan
Fruitkwekerij Verhage in Luttelgeest waar ook koffie met gebak
zal worden geserveerd. Verder
wordt voor een boeiende uitleg
over het reilen en zeilen van een
moderne fruitkwekerij gezorgd
en kunt ude boomgaard inlopen.
Er is ook een proeverij van het eigen fruitsap en de mogelijkheid
de boerderijwinkel te bezoeken.
De lunch bestaat uit een koffietafel in restaurant De Goe-

Ontmoetingsgroep
voor nabestaanden
Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland is er voor iedereen
die in zijn of haar leven te maken
heeft (gehad) met kanker.
Op donderdagavond 27 september start het Inloophuis met een
ontmoetingsgroep speciaal voor
nabestaanden die hun partner
zijn verloren aan kanker. De sfeer
zal open en laagdrempelig zijn,
met veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en aandacht
voor het verlies en de rouw. Een
veilige plek en ondersteuning
van een deskundige vrijwilliger,
Marianne Vreeken, rouw- verlies

begeleider en counselor, zal ervoor zorgen dat de gesprekken
aan de tafel goed verlopen en er
aandacht is voor iedereen.
Je geeft je op voor de gehele periode van 8 avonden waarbij de
groepssamenstelling hetzelfde
blijft. Voor velen geeft een supportgroep als deze weer moed en
net dàt zetje in de rug dat maakt
dat je er weer even tegen kan.
Voor deze groep kunnen zich
maximaal 6 deelnemers inschrijven dus wacht niet te lang. Inschrijven kan via info@inloophuiskennemerland.nl of 023-

inspireerd op de bergachtige
schoonheid van Bad Gastein.
Daar verbleef Schubert in augustus 1825 in een kuuroord.
Hij verklankt zijn ontzag voor de
grootsheid van de Alpen in een
meeslepende sonate waarin het
kabbelen van beekjes, het draaien van een waterrad, de jachthoorn en zelfs jodelen is terug
te horen. Het is de langste sonate die Schubert schreef. In zo’n 40
minuten brengt Sergey Smirnov
het berglandschap binnen de

muren van ‘t Mosterdzaadje. Verrassing nog met welke muziek hij
deze sonate aan gaat vullen. Eén
ding is zeker: Sergey Smirnov is
van ongekend grote klasse en alleen daarom al zal het een grote
voldoening geven.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels weer begonnen

IJmuiden - Vrijdag 7 september
is bij Stormvogels de klaverjasvereniging weer gestart. Elke vrijdag
om 20.00 uur vindt dit plaats in de
sfeervolle kantine aan de Zuider8885367. De avonden zijn op 27 kruisstraat. Er wordt gespeeld om
september, 11 en 25 oktober, 8 en mooie prijzen. U wordt ontvangen
22 november, 6 en 20 december met een kopje thee of koffie. Uiteraard wordt er tussen de kaarten 3 januari. (foto: aangeleverd)

rondes door ook gezorgd voor de
inwendige mens. Iedereen is welkom op deze gezellige kaartavonden, ook wanneer u geen lid bent
van de voetbalverenging. Kom
eens kijken en laat je uitdagen om
de sportieve kaartstrijd met elkaar
aan te gaan tijdens een gezellig
avondje uit. (foto: Pixabay)
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Open avonden bij BC IJmond
IJmuiden - Van 15 tot en met 29
september worden in het hele
land activiteiten in het kader van
de Nationale Sportweek georganiseerd. Badmintonclub IJmond
zet de deuren van Sporthal IJmuiden-Oost open om mensen te laten kennismaken met badminton. Op dinsdag 18 en donderdag 20 september organiseert
de club twee open avonden. Geinteresseerden kunnen dan kennismaken met badmintonnen bij
BC IJmond, waar zowel recreanten als competitiespelers actief
zijn. De club speelt op dinsdagen donderdagavond van 20.00
uur tot 23.00 uur in IJmuidenOost. Ben je na de introductie enthousiast en wil je lid worden? Ieder nieuw lid ontvangt een dinerbon ter waarde van 50 euro.
Bel 06-48484939 of zie www.bcijmond.nl.

Zege brengt Telstar naar subtop

Lezing over Rubens

Seager dodelijk effectief
Dordrecht - Een opportunistische bal, eerder pegel, van de
Argentijn Facundo Lescano.
Telstar knokt en vecht om de
1-2 voorsprong te verdedigen.
De 76e minuut. De kleine Ryan Seager staart nog even omhoog om te zien waar de pass
van zijn aanvalskompaan precies terechtkomt. Uiteindelijk
stuiterend over een Dordt-verdediger. De van Southampton
overgekomen Brit staat éénop-één tegenover keeper Bryan
Janssen. Seager doet wat hij in
de vorige wedstrijden zo naliet:
dodelijk effectief zijn. De eerste
twee competitiegoals van hem
dragen wezenlijk bij aan de uiteindelijke 1-4 zege. Die Telstar
bovendien naar de negende
plek in de competitie, en eerste
in het periodeklassement laat
stijgen.

Dat paniek niet in het woordenboek van Mike Snoei lijkt voor
te komen, werd na de eerste
twee 1-0-nederlagen wel duidelijk. Maar aan de oppervlakte
heersten er wel degelijk kopzorgen voor de Rotterdammer. Zijn
nieuw geformeerde spitsenduo
Ryan Seager-Jordie van der Laan
functioneerde niet. En ook het
ingerichte middenveld liet vaak
te wensen over. Neem daarbij de

matige optredens van doelman
Sven van der Maaten en de nietpassende puzzel was compleet.
Of eigenlijk incompleet. Vorige
week tegen Jong FC Utrecht wijzigde Snoei zijn basiself drastisch.
Met Vitesse-huurling Jeroen Houwen als meest uit het oog springende nieuwe naam in het doel.
Aan de Krommedijk waren er opnieuw enigszins opmerkelijke veranderingen in de opstelling zelf.
Zo stond mede-Brit Kyle Scott dit
keer achter Ryan Seager. Verdediger Toine van Huizen was opgeschoven naar het middenveld. De
wijzigingen in de as leverde nog
niet het gewenste resultaat op,
want het gevaar kwam voornamelijk via de zijkanten. De voorzetten van back Rodney Cabral
werden telkens nét niet goed verlengd door Seager en Lescano.
De score werd geopend door een
eigen Dordt-goal van Antonio
Stankov. Weliswaar na opnieuw
goed doorzetten aan de rechterzijkant. De zeer terechte gelijkmaker van ex-Telstarspits Marko
Maletic viel uit een lage en harde
vrije trap.
De tentoongespreide, dodelijk effectieve Ryan Seager-show kon
pas beginnen in de tweede helft.
In de voorbereiding maakte hij
nog veel indruk met veel doelpunten; maar in competitief ver-

band wilde het maar niet lukken.
Zijn twee goals tegen FC Dordrecht toonde dan eindelijk de
ware kwaliteiten van de zwervende negen. „Het waren geen makkelijk goals”, sprak de hoofdpersoon zelf na afloop. „Bij mijn tweede doelpunt had ik veel tijd, maar
weinig ruimte. Uiteindelijk lukte
het door op het juiste moment te
schieten.” Wat zoveel Telstar-aanhangers van hem verlangden, lukte eindelijk in de vierde competitiewedstrijd voor Seager. Komt
het doordat hij nu een andere
spits naast hem heeft? Collegiaal
viel hij Jordie van der Laan niet af.
Opnieuw keek Dordrecht-trainer
Gérard de Nooijer jaloers naar de
aanvallers van zijn opponent. Als
hij ook maar de helft van die efficiëntie bij zijn spelers zou kunnen
krijgen… Net als tegen N.E.C. verdiende de Schapenkoppen meer.
Maar opnieuw was het niet de
avond van Zamouri, Timmermans,
Mourgos en Maletic. De Dordtaanvallers keken Ryan Seager na
afloop ook jaloers aan. Maar kan
je afgunstig blijven als tegenstander, als de dodelijke effectiviteit
van de Brit niet constant blijkt?
Die vraag zullen Seager en zijn
teamgenoten de komende periode zelf moeten beantwoorden.
(Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Drukke week voor
Team RTZ- Velsen
IJmuiden - RTZ-Velsen heeft
op het strand van IJmuiden vier
overleden bruinvissen en een
overleden zeehond aangetroffen en van het strand gehaald. Dit
gebeurde naar aanleiding van diverse meldingen van wandelaars
en de IJmuider Reddingsbrigade. ,,Wij zorgen er op deze manier
voor dat het strand schoon blijft
van bacteriën’’, aldus een vrijwilliger. ,,Gelukkig hebben we ook
twee levende zeehonden langs
het strand zien zwemmen!’’ (foto:
aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Dinsdag 18
september geeft Friso Lammertse, conservator oude schilderkunst van Museum Boijmans van
Beuningen, een lezing over de
kunstschilder Peter Paul Rubens
(1577-1640).
Deze lezing in ’t Brederode Huys
wordt gehouden naar aanleiding
van de tentoonstelling van Rubens’ olieverfschetsen, die van 8
september tot en met 13 januari
van het volgend jaar in Museum
Boijmans van Beuningen worden getoond in samenwerking
met het Museo Nacional del Prado in Madrid. Rubens is de groot-

Velsen - Maandagmiddag nam
cultuurwethouder Jeroen Verwoort de eerste gezamenlijke folder van de Velsense Musea in ontvangst. Het Bunkermuseum, het
Pieter Vermeulen Museum en het
IJmuider Zee- en Havenmuseum
hebben al regelmatig samengewerkt en vonden het tijd voor een
volgende stap. De meeste Velsenaren kennen de drie musea wel
maar met name voor bezoekers
van buiten de gemeente is de folder erg handig; men ziet direct
wat de drie musea te bieden hebben, wanneer zij geopend zijn en
waar in Velsen zij gesitueerd zijn.
Andere musea in de omgeving
hebben al aangegeven graag
met de drie musea om de tafel te
gaan om te zien of het mogelijk is
om gezamenlijk het aanbod in de
IJmond te promoten. (foto: aangeleverd)

Opfriscursus
Spaans
Santpoort-Noord - Cursus voor
mensen die eerder Spaans gevolgd hebben en praktijkgericht
Spaans willen leren, aandacht
voor de spreekvaardigheid en
grammatica. Start op dinsdagavond 25 september van 20.10
tot 21.10 uur. Tien lessen voor
74,50 euro inclusief materiaal.
Of donderdagochtend van 9.30
tot 10.30 uur (start op 4 oktober,
negen lessen. Meer weten? Mail
naar cursusmaria@gmail.com.

kestijn onveilig gemaakt. Inmiddels zijn alle overige teams ook
weer in training en zijn de velden vrijgegeven voor gebruik.
Groundsman Johan heeft samen met zijn collega Marcel
weer vakwerk verricht. Vanwege de weersomstandigheden
van deze zomer was het een hele opgave een knappe grasmat
te realiseren, maar het resultaat
mag er zijn.
Vanaf zaterdag 1 september

strijden de nodige teams om de
KNVB-beker. Dit wordt gezien
als een mooie opmaat naar zaterdag 22 september, wanneer
de diverse competities weer
van start gaan. Er hebben zich
afgelopen maanden veel nieuwe leden aangemeld waardoor
het wekelijks erg druk en gezellig zal zijn op de zaterdag.
Zowel het hoofdbestuur als de
jeugdcommissie hebben ook
niet stil gezeten. Achter de

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

De lezing begint om 20.00 uur. De
entree bedraagt 6 euro. Inschrijven via www.santpoortsbelang.
nl. Betalen aan de zaal kan ook.

Folder van
drie musea

Leden VV IJmuiden trappelen van ongeduld
Velsen - Na een warme en voor
sommigen iets te lange zomerstop, rolt de bal inmiddels weer
behoorlijk op en rond sportpark Schoonenberg. Vanaf begin augustus zijn de diverse selectie-elftallen van zowel de senioren als junioren, weer in training. Omdat de velden nog niet
bespeeld konden worden, weken deze teams uit naar het
kunstgras van ‘goede buur’ Telstar of werd het bos van Beec-

meester van de olieverfschets. Hij
was de eerste kunstenaar die een
groot deel van zijn composities
voorbereidde met geschilderde schetsen op paneel. Rubens
is een van de grootste verhalenvertellers van de kunstgeschiedenis. Met een losse toets brengt hij
Griekse helden, heiligen en mythologische figuren tot leven. Rubens denkt in beelden en zet zijn
gedachten direct op paneel.

schermen werd en wordt nog
steeds hard gewerkt om de grote toestroom van (jeugd)leden
in goede banen te lijden. Daarnaast heeft de club op diverse vlakken mooie stappen gemaakt waarover wij u binnenkort verder informeren.
Zoals gezegd, binnen de club
trappelt men van ongeduld.
Laat de bal maar weer lekker
rollen, want dat is hetgeen het
uiteindelijk allemaal om gaat!

Oude tijden herleven
IJmuiden - Acht vrienden die elkaar al jaren kennen en die het
zaalvoetbal in de gemeente Velsen een nieuw leven wilden inblazen. Net als veel van hun vaders die vroeger jarenlang voor
zaalvoetbalverenigingen
als
IJmond’73, Hindstore, Willemse
en FCL’72 (Loodsma) speelden,
wilde deze 8-koppige selectie die
successen ook weleens meemaken.
De start van de competitie was
afgelopen vrijdag in een uitwedstrijd tegen Akersloot JO/15.
Omdat nagenoeg iedereen binnen deze groep een SVIJ-achtergrond heeft, werden er zaken
gedaan met de club uit Zeewijk.
En zodoende is er voor het eerst
in de geschiedenis een officieel
SVIJ-team ingeschreven binnen
de zaalvoetbal-tak van de KNVB.
Omdat er geen zaal-lichting bleek
te zijn voor jongens onder de 14,
werd besloten aan te haken bij de
jongens onder de 15 en dat alles
in de hoop dat dit goed zou gaan
uitpakken.

Het werd vanaf het eerste moment een heroïsche strijd in
Akersloot. SVIJ nam een 0-1 voorsprong door een hele fraaie treffer van Cas Peetoom.
De 1-1 van de thuisploeg kwam
onverwacht maar door een
mooie goal vooraf gegaan door
een heuse ‘panna’ van Sem Duenk kwamen de Zeewijkers toch
weer op voorsprong net voor de
rust. In het tweede bedrijf zorgde de jongste van het veld; Senna Verheijen, voor de bevrijdende 1-3. De fysiek sterkere Akersloten kwamen nog wel dichterbij
maar gelukkig bleef het bij 1 tegentreffer waardoor het een zeer
verdiende 2-3 overwinning werd
voor een bij vlagen zeer sterk spelend SVIJ.
En zo is de allereerste zaal-driepunter een feit voor de JO/15/1
van SVIJ. En dat in een uitverkochte sporthal in Akersloot. Op
maandag 17 september om 19.15
uur speelt SVIJ haar eerste thuiswedstrijd in Sporthal Zeewijk. (foto: aangeleverd)
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