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Dansvoorstelling op Plein 1945
IJmuiden - Tijdens het land-
schapsfestival Overmooi 
speelt het gerenommeerde 
gezelschap De Dansers de 
voorstelling Ten Noorden van 
Nergens. Met live popmuziek 
en energieke dans op een mo-
numentale kaart van Noord-
Holland is er op vrijdag 23 
september dus weer een ech-
te Karavaanvoorstelling te zien 
in IJmuiden. In een meedo-
genloze, maar sublieme korte 
voorstelling zoeken verdwaal-
de, worstelende jonge men-
sen naar de grenzen van hun 
lijven en hun doorzettingsver-
mogen. Ze vuren zichzelf aan 
met muziek, zingen, bewegen. 
Richten wij zo onze wereld 
in, intuïtief, meedogenloos of 
toch denkend aan onze toe-
komst? Met dansers en muzi-
kanten laten we in Ten Noor-
den van Nergens het gejaagde 
leven van nu achter ons. Het 
dansconcert is onderdeel van 

Overmooi, een landschaps-
festival dat door Noord-Hol-
land reist. Op zeven verschil-
lende plekken wordt een reu-
zenkaart van Noord-Holland 
neergelegd waarop de pol-
ders, duinen, wegen, meren, 
dijken, steden en dorpen en 
zelfs woningen haarscherp te 
zien zijn. Wat is mooi aan onze 

provincie? Overmooi kent een 
gevarieerd en bijzonder dag-
programma voor iedereen met 
spel, debat, presentatie en 
dans. Overmooi wordt georga-
niseerd door Mooi Noord-Hol-
land ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan. De dans-
voorstelling begint om 17.15 
uur. De toegang is gratis.

Velsertunnelrun in
22 uur uitverkocht

Velsen - Er zijn geen indivi-
duele startbewijzen meer ver-
krijgbaar voor de Velsertunnel 
Run op zondag 27 november. 
Dat heeft de organisatie dins-
dagochtend bekendgemaakt.
Maandagmiddag werd het 
deelnemersaantal in overleg 
met Rijkswaterstaat nog op-
gehoogd tot 6.000, maar ook 
die startbewijzen waren snel 
uitverkocht. 
De Velsertunnel Run wordt 
georganiseerd door de Ge-
meente Beverwijk, Gemeen-
te Velsen, Rijkswaterstaat en 
aannemerscombinatie Hya-
cint. De uitvoering is in han-
den van SportConnection en 
SportSupport, twee sporteve-

nementenbureaus uit Haar-
lem.De route loopt door Vel-
serbeek, Waterland en Beec-
kestijn om na passage van de 
Velsertunnel te fi nishen in de 
Breestraat, de winkelstraat 
in Beverwijk. De hardlopers 
hebben er dan 7,68 km opzit-
ten, een knipoog naar de 768 
meter van de Velsertunnel.
Het unieke hardloopevene-
ment kan plaatsvinden omdat 
de Velsertunnel vanwege de 
renovatie is afgesloten voor 
verkeer. Op een later mo-
ment wordt er nog een open 
dag georganiseerd en natuur-
lijk staat er nog een feeste-
lijke heropening op het pro-
gramma.

Velsen-Noord ruimt zwerfvuil op
Velsen-Noord - Vorige 
week woensdag was het 
een drukke bedoening in 
het Stratingplantsoen. In 
het kader van de campag-
ne ‘Samen voor een scho-
ne wijk’ hadden de deel-
nemende organisaties een 
opruimmiddag georgani-
seerd. 

Hoewel de temperatuur een 
tropisch hoogtepunt bereik-
te, wisten enorm veel bewo-
ners de weg naar het park en 
dus de opruimmiddag te vin-
den. Vooraf was al geïnven-
tariseerd waar inwoners en 

bezoekers van Velsen-Noord 
zich aan ergerden. Verras-
send was dat vooral jongeren 
via een fotoprijsvraag hun ir-
ritatie kenbaar maakten. Wie 
zijn foto met ergernis instuur-
de, maakte kans op een Dop-
per waterfl esje.
Tijdens de opruimmiddag 
zelf meldden heel veel kin-
deren zich aan om gewapend 
met een geel vestje en grijp-
tangetje de buurt in te gaan 
om zwerfvuil op te ruimen. 
Wie een volle zak afval terug-
bracht, werd getrakteerd op 
een ijsje of suikerspin.
Daarna kon men zich op de 

markt, waar voorlichting werd 
gegeven door de woningcor-
poraties, het wijkteam, HVC  
het Pieter Vermeulen Muse-
um, de gemeente Velsen en 
Stichting Welzijn, vermaken. 
Zo’n kleine 100 kinderen (en 
hun ouders) kwamen via het 
afvalspel van het PVM veel 
meer te weten over de af-
braaktijden van het zwerf-
vuil. Nooit gedacht dat een 
zeeschildpad jouw plastic-
boterhammenzakje weleens 
voor een kwal kan aanzien? 
Inmiddels weten de bezoe-
kers van de opruimmiddag 
wel beter.

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

4-seIzoenen 
bAnden kopen? 

nu extrA voordeel!
vrijdag 30 september

kleine deuken actie

OOg en hart 
vOOr mensen 
met dementie
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Telefoon (023) 5100 200 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

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

Speeltuin Zeewijk is in 1994 
geopend op initiatief van de 
in 1992 opgerichte gelijk-
namige stichting. De eerste 
steen is nog steeds te vinden 
onder het informatiebord bij 
de ingang van de speeltuin 
aan de Orionweg en ver-
meldt: ‘De opening is ver-
richt door J.W. Meijer oud-
wethouder soc. vernieuwing 
Zeewijk 1 juni 1994’.
Beheerders Suzan en Bert 
Kurpershoek zijn al 20 jaar 
betrokken bij de speeltuin. 
Het echtpaar komt oor-
spronkelijk uit Amsterdam. 
In 1971 gaat Bert bij Hoog-
ovens werken, waar hij bij-
na 40 jaar in dienst blijft. In 
1972 gaan zij in IJmuiden 
wonen, in Zeewijk. Medio ja-
ren negentig is hun dochter 
Tosca vrijwilligster bij Speel-
tuin Zeewijk. In verband met 
een nieuwe baan vraagt zij 
haar ouders om vrijwilligers 
te worden. Zij doen dat in 
1996 en een jaar later ne-
men zij de rol van beheer-
der op zich. ‘Tante Suus’ en 
‘Oom Bert’ zetten zich sinds-
dien met hart en ziel in voor 
de speeltuin, die uitgroeit tot 
ontmoetingsplaats voor jong 
en oud. De speeltuin is van 

maart tot en met septem-
ber elke dag geopend. Su-
zan en Bert regelen de dage-
lijkse gang van zaken en zijn 
er ook zelf dagelijks te vin-
den. Ze beheren een winkel-
tje waar kinderen o.a. snoep, 
koek, chips en frisdranken 
kunnen kopen. Zij onder-
houden de speeltoestellen 
en organiseren verjaardags-
partijtjes en activiteiten zo-
als Oudhollandse spelletjes, 
bingomiddagen, kinderker-
mis en tobbedansen. Buiten 
de openingstijden ontvan-
gen zij scholen en peuter-
speelzalen. Met warme da-
gen staan waterbadjes klaar 
voor de kinderen. Geduren-
de het winterseizoen onder-
houdt het paar de speeltuin. 
Bij hun activiteiten worden 
ze bijgestaan door vrijwilli-
gers en gesteund door hun 
vier kinderen. Uit waarde-
ring voor hun werk ontvan-
gen Suzan en Bert in 2014 
elk een Koninklijke onder-
scheiding.
Na 20 jaar speeltuin vinden 
Suzan en Bert het welletjes 
en tijd om te stoppen. Voor-
al voor Suzan is het geen ge-
makkelijke stap; ze leeft op 
van blije kindergezichten. Op 
1 oktober kan iedereen af-
scheid nemen van Suzan en 
Bert tijdens een feestelijke 
middag in de speeltuin. De 
speeltuin en Stichting Wel-
zijn Velsen zijn op zoek naar 
opvolgers. Suzan en Bert ho-
pen bij hun afscheid hier-
over goed nieuws te kunnen 
brengen. Zonder opvolgers 
loopt het voortbestaan van 
de Speeltuin Zeewijk gevaar.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Inloopavond Westerveld

Driehuis - Westerveld orga-
niseert op woensdag 28 sep-
tember de maandelijkse in-
loopavond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 

tot 21.00 uur binnenlopen en  
vragen stellen. Belangstel-
lenden worden ontvangen  
met koffie in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo kan men op 
zondag 9 oktober deelnemen 
aan een bijzondere wande-
ling. 
Deskundige gidsen begelei-
den de wandelaars over het 
prachtige terrein en vertellen 
de verhalen achter de monu-
menten. Tijdens de rondlei-
ding bezoekt het gezelschap 
ook een deel van het mo-
numentale crematoriumge-
bouw. De wandelingen star-
ten om 11.00, 12.00, 13.00 en 
14.00 uur, iedereen is wel-
kom. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

IJmuiden - Op vrijdag 23 
september strijkt het festival 
Overmooi neer op Plein 1945. 
Dit is een initiatief van Stich-
ting Mooi Noord-Holland in 
samenwerking met de ge-
meente Velsen.
Hart van het festival is de 
grootste luchtfoto ter wereld 
waarop de provincie Noord-
Holland staat. Polders, dui-
nen, wegen, meren, dijken, 
steden, dorpen en zelfs wo-
ningen zijn haarscherp te 
zien. Wat is mooi aan onze 
provincie?
Op een speelse manier wor-
den bewoners, leerlingen van 
basisscholen, ondernemers, 
bestuurders, betrokkenen 
en toevallige passanten uit-
genodigd om op een andere 
manier naar hun vertrouwde 
omgeving te kijken.
Wat is mooi, maar ook: wat 
is lelijk in de gemeente Vel-
sen? Deze vraag wordt ge-
steld aan diverse mensen: 
van strandgast tot wethou-
der, van surfer tot bewoner.
De kinderen van groep 7 
van de Sint Franciscusschool 

werpen hun eigen licht op 
het onderwerp door inzen-
ding van hun favoriete plek 
voor de kindercollectie. Tij-
dens Overmooi nemen zij 
deel aan een uitdagend land-
schapsspel op de reuzen-
kaart. 
De dag wordt afgesloten met 
de prijsuitreiking van de pro-
fessionele Arie Keppler Prijs 
door gedeputeerde van de 
provincie Joke Geldhof.
Overmooi is een feestelijk 
festival en biedt naast een 
inhoudelijk programma ver-
schillende vormen van ver-
maak. Midden op de enor-
me kaart danst het gere-
nommeerde gezelschap De 
Dansers hun energieke en 
acrobatische voorstelling 
Ten Noorden van Nergens. 
Op het festivalterrein is ver-
der een tentoonstelling over 
Noord-Holland van de foto-
graaf Theo Baart, live muziek 
door het Songwriters Collec-
tief, eten en drinken en meer. 
Het festival is gratis toegan-
kelijk. Zie ook www.over-
mooi.nl.
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105 meter bordreclame 
erbij voor RKVV Velsen
Driehuis - Een van de effec-
ten van de promotie van het 
eerste elftal naar de 1e klas-
se A wordt duidelijk zicht-
baar rond het hoofdveld 
van RKVV Velsen: het aantal 
sponsoren is afgelopen zo-
mer behoorlijk gegroeid. Ko-
mende week komen hier nog 
de laatste borden bij, van de 
in totaal 105  meter aan nieu-
we bordreclames in totaal. 
Dit alles draagt uiterlijk goed 
bij aan het beeld dat RKVV 
Velsen op alle fronten ac-
tief is. De financiële bijdra-
ge van deze nieuwe spon-
soren komt de hele vereni-
ging uit Driehuis ten goede 
en helpt het bestuur om alle 
wensen ook de komende ja-
ren te kunnen blijven verwe-
zenlijken.
Mooi is het dat de sponsor-
commissie bij deze uitbrei-
ding vanuit allerlei hoeken 
ondersteuning heeft gekre-
gen; via het netwerk van on-
ze sponsor Kloosterboer, be-
stuursleden en de jeugdaf-
deling. Vrijdagavond 16 sep-

tember zijn de sponsoren 
van harte welkom geheten in 
de ‘skybox’ van Kloosterboer. 
Dit gebeurde in een informe-
le sfeer onder het genot van 
een hapje en drankje. Maar 
niet zonder dat iedere spon-
sor de gelegenheid had ge-
kregen iets over zijn of haar 
bedrijf te vertellen en over 
hun relatie met RKVV Vel-
sen en voetbal. Om vervol-
gens hierop aangesloten de 
sponsorovereenkomst ge-
zamenlijk te ondertekenen. 
RKVV Velsen is heel blij met 
de volgende nieuwe spon-
soren: PS-Aan de Slag, Der-
kx & Davidson BV, P. Hus-
saarts BV, Pro-Act It, Corne-
lis Vrolijk BV, Parlevliet & Van 
Der Plas, Salon Merel, Vis-
ser Elektrotechniek BV, Zee-
haven IJmuiden NV, Schot 
Groep BV, Van Es Catering 
& Partyservice, Rabobank 
IJmond,  Venus & de Waard 
BV, Etaloid Verlichtingstech-
niek BV, Reefer Agencies, 
Buko en Gebroeders Schol-
ten BV.

Velsen  - Vrijdag heeft wet-
houder Arjen Verkaik de be-
groting 2017 van de ge-
meente Velsen gepresen-
teerd. De Visie op Velsen is 
leidend bij de begroting. Vel-
sen gaat door op de ingesla-
gen weg, al worden er wel 
wat accenten gelegd.
Goed nieuws is er voor de 
Velsenaren met de verlaging 
van het tarief van afvalstof-
fenverwerking met ruim 10 
procent. Dit komt vanwege 
het nieuwe contract met af-
valverwerker HVC. Daarente-
gen moet men wel rekening 
houden met een stijging van 
3 procent voor de rioolhef-
fing, maar die stijging is la-
ger dan verwacht dus toch 
goed nieuws. De OZB-tarie-
ven stijgen in 2017 met een 
inflatiecorrectie van 0,6 pro-
cent.
Hoewel de begroting 2017 
als sluitend wordt gepre-
senteerd, valt wel op dat er 
een kostenpost van ruim 2 
miljoen vanuit de Algeme-
ne Reserve nodig was om dit 
te bereiken. Maar dit tekort 
voor 2017 was al jaren voor-
zien en wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een kleine-
re rijksbijdrage voor dit jaar. 
En omdat Velsen een positief 
meerjarenperspectief kent is 
dit geen probleem en hoeft 
er niet te worden bezuinigd.
Er kan zelfs nog enigszins 
worden geïnvesteerd in initi-
atieven voor economische en 
stedelijke ontwikkeling. Om 
de woningbouw in Velsen 
bij de aantrekkende markt 
te ondersteunen wil Velsen 
bouwinitiatieven om bijvoor-
beeld de ‘gaten’ in IJmuiden 
te vullen zoveel mogelijk fa-
ciliteren.
Daarnaast is er steun voor 
de detailhandel in Velsen die 
het moeilijk heeft. Zo komt 
er een verhuisfonds om win-
keliers te helpen verkassen 
naar een meer kansrijk win-
kelgebied. En het gevelfonds 
is er om gevels van winkels 
te helpen opknappen in de 
hoop meer winkelend pu-
bliek te trekken.
Samenwerken blijft een gro-
te speerpunt, zowel binnen 
het sociaal domein waar nu 
één programma is en één 
budget om flexibeler te kun-
nen inspelen op belangrij-
ke ontwikkelingen. Maar 
ook binnen de Metropoolre-
gio Amsterdam wordt de sa-
menwerking verstevigd door 
een structurele bijdrage van-
af 2017. Verder wordt nog ge-
investeerd in het Mobiliteits-
fonds IJmond.

Begroting vol 
kansen en 
initiatieven

Heliolympics 2016:
Groots opgezet 

sportevenement voor 
mensen met beperking

Wijk aan Zee - Voldoende 
bewegen is een must voor ie-
dereen. Om gezond te blijven 
is beweging absoluut nood-
zakelijk en de medewerkers 
van Heliomare Sport doen 
er dan ook alles aan om dit 
voor iedereen mogelijk te 
maken. Daarom wordt van-
af vandaag tot en met 6 okto-
ber wederom het evenement 
Heliolympics georganiseerd. 
Maar liefst tweeduizend kin-
deren, jongeren en volwasse-
nen met een beperking krij-
gen dankzij dit groots opge-
zette evenement de kans om 
diverse sporten te ontdek-
ken. Ze kunnen de komende 
weken deelnemen aan onder 
meer zeilen, klimmen, boog-
schieten, handbiken en een 
indoorinstuif, bestaande uit 
rolstoelbasketbal, (zit)volley-
bal en handbal. De opening 
van het evenement vond van-

ochtend plaats. Op www.he-
liolympics.nl is een compleet 
overzicht van alle activiteiten 
en bijbehorende locaties te 
vinden. 
Er is nog plek bij een aantal 
activiteiten: klimmen op 27 
september in klimhal Haar-
lem, bij de Watersportdag op 
1 en 2 oktober bij de Loos-
drechtse plassen, wandelen 
op 4 oktober in Wijk aan Zee, 
Suppen op 23 september in 
Loosdrechtse plassen en bij 
atletiek op 28 september in 
Heiloo. Opgeven kan via de 
website. 
Heliomare Sport biedt voor 
iedereen, met of zonder be-
perking, activiteiten op het 
gebied van bewegen en 
sport, die passen bij de indi-
viduele wensen en mogelijk-
heden. Kijk op www.helioma-
re.nl/sportinvrijetijd voor de 
mogelijkheden.

Hoogste punt project 
Het Nieuwe Vroeger
IJmuiden - Nieuwbouwproject Het Nieuwe Vroeger in Oud-
IJmuiden heeft vorige week het hoogste punt bereikt. Aanne-
mer Huib Bakker Bouw (HBB) bouwt op deze plek 82 soci-
ale huurwoningen en 24 koopwoningen. Architectenbureau 
Mulleners & Mulleners heeft het project ontworpen. Volgens 
de huidige planning worden de eerste woningen in het eer-
ste kwartaal 2017 opgeleverd. (foto: Ron Pichel)

Open dag FCC Wijkeroog 
Velsen-Noord - Op zater-
dag 24 september van 11.00 
tot 15.00 uur is er een open 
dag bij fietscrossclub Wij-
keroog. Om te zien of deze 
sport wat voor jou is is er de 
mogelijkheid om een rond-
je op en om de baan te fiet-
sen. Een fiets, helm en hand-
schoenen zijn dan te leen om 
een ronde te kunnen fietsen. 
Doe geschikte kleding aan 
een lange broek en trui met 
dichte sportschoenen.
Ben jij op zoek naar een leu-
ke uitdagende sport dan is 
fietscross iets voor jou. Dat 
kan bij F.c.c. Wijkeroog te 
Velsen Noord. Tussen de op-
rit van de Velsertunnel en 
de spoortunnel ligt de fiets-
crossbaan. Deze baan vol-

doet aan de eisen van de 
KNWU, zodat er op wed-
strijdniveau kan worden ge-
traind. Tweemaal per jaar 
zijn er wedstrijden. De baan 
is eind 2014 aangepast aan 
de huidige regels. 
Buiten de open dag geeft 
F.c.c. Wijkeroog de mogelijk-
heid om vier proeflessen te 
volgen voor 15,00 euro, in-
clusief fiets, helm en hand-
schoenen in bruikleen, zodat 
je veilig over de baan heen 
kunt. 
Na de proeflessen kun je lid 
worden om regelmatig te 
komen trainen. Op zondag 
30 oktober  is er de wed-
strijd om het Noord-Hol-
lands kampioenschap. Tot 
ziens, bij F.c.c. Wijkeroog.
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Donderdag 
22 september

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Vrijdag 
23 september

Festival Overmooi op Plein 
1945 in IJmuiden. Zie ook 
www.overmooi.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Fancy Fair en Burendag bij 
De Spil, Frans Halsstraat 29 
IJmuiden. Van 15.00 tot 19.00 
uur.
Camadou in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Moeders en Zonen’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Café Soci-
ety’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
24 september

Jaarmarkt Velsen-Zuid. Van 
14.40 tot 15.10 uur geeft 
BOMS een voorproefje van 
‘Souvenirs’.
Burendag Velserbroek. Zie 
www.facebook.com/buren-
buitendagvelserbroek
Santpoortse Boerenmarkt 
van 10.00 tot 17.00 uur, Spek-
kenwegje 8 in Santpoort-
Noord.
J. Jansen wandeltocht 
start om 10.00 uur vanaf Za-
lencentrum Velserduin 3-5 
IJmuiden.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtochten 
voor kinderen. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Oktober Fest in Smash! Ca-

fé in Sporthal Zeewijk. Aan-
vang 18.00 uur.

Zondag
25 september

Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. 
Van 08.00 tot 15.00 uur.
Tata Steel en PWN organi-
seren een natuurexcursie op 
het terrein van het staalbe-
drijf. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Santpoortse Boerenmarkt 
van 10.00 tot 17.00 uur, Spek-
kenwegje 8 in Santpoort-
Noord.
J. Jansen wandeltocht 
start om 10.00 uur vanaf Za-
lencentrum Velserduin 3-5 
IJmuiden.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Twee orkesten tijdens 
koffi econcert in het Soli 
Muziekcentrum (nabij stati-
on Driehuis). Aanvang 12.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtochten 
voor kinderen. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
NK Modelboten, locatie 
De Ven in Spaarnwoude. Zie 
ook www.kmbc.nl en www.
dmf-racing.nl
Viering 40-jarig bestaan 
Muntenclub in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Vanaf cira 13.00 uur.
Jacob Olie Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kekrweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer live 
(muziek). Aanvang 16.00 uur.

Maandag
26 september

Postzegel Vereniging 
Santpoort houdt zijn bijeen-
komst in het Terras, Dinkgre-
velaan 17 Santpoort-Noord. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal 
geopend.
Modeshow bij Bij Bo en 
Jacky Hart Mode, Kenne-
merlaan IJmuiden. Aanvang 

20.00 uur.

Dinsdag
27 september

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Modeshow bij Bij Bo en 
Jacky Hart Mode, Kenne-
merlaan IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
A m e r i k a - d e s k u n d i g e 
Koen Petersen houdt eenle-
zing over Clinton vs Trump in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Hair’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
28 september

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. Knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtochten 
voor kinderen. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Inloopavond bij Begraaf-
plaats en Crematorium Wes-
terveld. Van 18.30 tot 21.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Hair’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Café Soci-
ety’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
29 september

Koffi e Plus in het kader van 
de Week tegen Eenzaamheid 
in buurtcentrum De Dwarslig-
ger. Aanvang 10.00 uur.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Informatieavond voor men-
sen met prostaatkanker en 
hun naasten in het Inloop-

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

huis, Wulverderlaan 51 Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.30 
uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Gratis proefl es Tai Chi in 
de Waterloozaal in Driehuis. 
Info: www.taoist.org/nl
IJmuiden wat vertel je 
me... in buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Hair’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Micha Wert-
heim met ‘Ergens Anders’. 
Aanvang 20.30 uur.

Drukke open dag bij HCV
Velsen-Zuid - In de maand 
september openen de FNRS 
ruitersportcentra hun deuren 
voor het grote publiek tijdens 
de FNRS Open Dagen. Vaste 
bezoekers van Hippisch Cen-
trum Velsen weten het natuur-
lijk, de jaarlijkse open dag is al-
tijd een gezellige belevenis. En 
ook dit jaar wist het team van 
Hippisch Cen-
trum Velsen 
zondag 18 sep-
tember een leuk 
programma te 
bieden waarop 
men kan ken-
nismaken met 
alle mogelijkhe-
den in de paar-
densport, met 
de manege-
paarden en po-
ny’s, de ruiter-
opleidingen en 
het reilen en 
zeilen op een 
manegebedrijf. Voor jong en 
oud waren er in de binnen- en 
buitenmanege diverse demon-
straties zoals een dressuur- en 
springdemonstratie, een voltige 
en carrouseldemonstratie met 
twaalf ruiters, een dressuur-
clinic door Maaike Voit en Ro-
my Pielanen. De kür op muziek 
was van Romy Pielanen met 
haar Lichte-Tour paard Adagio. 
Verder was er een demonstra-
tie van de Zitcompetitie Fina-
listen 2016, een endurance cli-
nic door Michelle Schuijt met 
haar paard Ghysgun, een cli-
nic zit en houding door Car-
men Schalk, een pimp my po-

ny wedstrijd etcetera. Uiteraard 
speelden de leerlingen van de 
rijlessen een grote hoofdrol 
bij de optredens. De pony’s 
en paarden van Hippisch Cen-
trum Velsen wisten met hun 
grote en kleinere berijders de 
kunst van het paardrijden goed 
weer te geven. Op het gezellige 
binnenterrein stonden diverse 

stands met 
onder ande-
re nieuwe en 
gebruikte rui-
terspor tar-
tikelen, een 
theorie- en 
spellen stand, 
etcetera. Te-
vens bestond 
de mogelijk-
heid om met 
je favoriete 
pony of paard 
op de foto te 
gaan,   gra-
tis ponyrij-

den en een voltigeles. Kinde-
ren konden deelnemen aan 
een kennisquiz en ook wer-
den er speurtochten en rond-
leidingen georganiseerd door 
de manege.  
Door het prachtige nazomer-
weer was er veel publiek af-
gekomen op de open dag en 
is zeker zeer geslaagd te noe-
men. Kon u zondag niet aan-
wezig zijn, niet getreurd de 
manege is iedere dag geopend 
en het team van Hippisch Cen-
trum Velsen staat u graag te 
woord. Zie ook www.hippisch-
centrumvelsen.nl.(foto: M. de 
Rooy Fotografi e)

stands met 
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Topjudoka’s geven 
clinic aan scholieren
Velsen - Gemeente Velsen 
staat aan de start van zijn 
tweede jaar deelname aan 
de het programma School-
judo. Deze kick-off wordt 
groots aangepakt met tien 
clinics waar naar verwach-
ting 2.000 kinderen aan 
deelnemen. 
De clinics worden verzorgd 
door vier topjudoka’s, waar-
onder twee die afgelopen 
zomer hebben deelgenomen 
aan de Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro. Zij geven 
de kinderen aan de hand 
van de belangrijke waar-
den van Schooljudo ‘Skills 
for life’ mee. Denk hierbij 
aan het bouwen van zelfver-
trouwen en het weerbaarder 
maken van kinderen. 
Schooljudo is elf jaar gele-
den opgericht, het is een ini-
tiatief van oud-wereldkam-
pioen en Olympisch medail-
lewinnaar Ruben Houkes. 
Niet alleen om zijn sport te 
promoten, maar om ieder-
een te overtuigen van de 
meerwaarde van judo als 
opvoedkundig middel. Het 
draagt bij aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
het kind.
Schooljudo is met meer dan 
32.000 deelnemers per jaar 
het grootste beweegpro-
gramma van Nederland. De 
kinderen maken kennis met 
de zeven Schooljudo-waar-
den door verschillende jud-
ovormen. Deze waarden zijn: 

respect, samenwerken, dis-
cipline, beheersing, weer-
baarheid, vertrouwen en 
vooral heel veel plezier. 
Deze week gaat de Natio-
nale Sportweek van start. 
Schooljudo organiseert op 
donderdag 22 en vrijdag 23 
september tien Schooljudo-
clinics in sporthal Zeewijk in 
IJmuiden. Elf basisscholen 
uit de gemeente Velsen ne-
men deel aan deze clinics. 
De clinics worden gegeven 
door vier topjudoka’s. 
Lokale topjudoka Cunnar 
Kops zal de clinics aftrap-
pen. Leuk feitje, de School-
judolessen worden verzorgd 
door de rest van de familie 
Kops. Dankzij vader Jos, zus 
Gwen en zwager Jesse van 
ABC Kops hebben de kinde-
ren in jaar 1 al genoten van 
de belangrijke waarden van 
Schooljudo. Vervolgens zal 
Linda Bolder uit Velserbroek 
in actie komen. Zij kwam tij-
dens de afgelopen Olympi-
sche Spelen nog uit voor Is-
raël en werd in Rio de Janei-
ro zevende. Als derde top-
per staat Neal van de Kamer 
op de mat. Neal is vijfvoudig 
Nederlands kampioen en al 
jarenlang Schooljudo top-
per. Hij verzorgt vrijdag het 
startschot voor de tweede 
serie clinics. Schooljudo am-
bassadeur en tevens Olym-
pische topper Dex Elmont 
zal dit grote feest in IJmui-
den afsluiten.

Deukjes herstellen
bij Kasius Autoschade 

Velserbroek  – Op vrijdag 
30 september houdt  Kasius 
Autoschade, Broekerdreef 80 
in Velserbroek, opnieuw een 
speciale actiedag om klei-
ne deuken te laten verwijde-
ren. Alleen op deze dag kan 
dat vervelende deukje tegen 
een zeer aantrekkelijke prijs 
hersteld worden, klaar terwijl 
de klant wacht. De actie was 
voorgaande jaren een groot 
succes.
Kasius Autoschade  staat met 
een gespecialiseerd team 
klaar om deukjes, ter groot-
te van maximaal een 2 eu-
ro munt, direct te verhelpen, 
zonder spuiten. Heeft u een 
grotere deuk in uw auto, dan 
kunt u uiteraard ook altijd te-
recht voor een scherpe of-
ferte. Van 13.00 tot 17.00 uur 
is de actie waarbij men voor 
slechts 25 euro een kleine 
deuk kan laten herstellen. Ie-

dereen is van harte welkom! 
Normaliter kost het herstel-
len van een kleine deuk veel 
meer maar door het bunde-
len van klanten kan dit nu 
veel goedkoper. Uw voor-
deel is 50% ten opzichte van 
de normale prijs. Meldt u nu 
aan via 023-5376652. Kasius 
Autoschade in Velserbroek 
is al vele jaren een begrip in 
de regio. Wekelijks worden 
er meer dan 35 autoschades 
hersteld. Zowel voor de parti-
culiere als zakelijke markt. 
Kasius heeft samenwerkings-
overeenkomsten met on-
der andere Achmea, Topher-
stel en Schadegarant.  Kasi-
us  maakt onderdeel uit van 
de Reco Autoschade Groep 
met totaal elf vestigingen, 
waarvan de meeste in de re-
gio Kennemerland en maakt 
ook deel uit van de landelijke 
keten Schadenet.

IJmuiden - Zondag 25 sep-
tember wordt van 08.00 tot 
15.00 uur weer een gezelli-
ge kofferbakmarkt gehouden 
op het Velserduinplein (ach-
ter de Hema). Net als voor-
gaande keren zal het weer 
vol staan met auto’s waaruit 
spullen worden verkocht. Wilt 
u ook aan de markt deelne-
men? Reserveren hoeft niet, 
u kunt gewoon aansluiten. 
De kosten bedragen 10 eu-
ro per auto. Op deze markt is 
sanitair aanwezig, wat mak-
kelijk is voor de standhou-
ders maar ook voor het pu-
bliek. Meer informatie: te-
lefoon 0255-518380 of 06-
57539029. De volgende kof-
ferbakmarktis op zondag 16 
oktober.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

www. .nl

www. .nl

IJmuiden - PvdA, SP en 
GroenLinks Velsen hou-
den op woensdagavond 28 
september om 20.00 uur in 
Buurthuis de Brulboei aan 
Kanaalstraat 166 in IJmui-
den een bijeenkomst over 
lucht en luchtkwaliteit. Het is 
heel gewoon dat er lucht om 
ons heen is. Maar er gaat bij-
na geen dag voorbij of on-
ze lucht staat in het nieuws. 
Meestal in verband met de 
luchtkwaliteit. Bijna dagelijks 
horen GroenLinks, de SP en 
de PvdA in Velsen mensen in 
de IJmond hierover spreken.  
Daarbij blijken er veel vragen 
te zijn. Zoals: wat is het ver-
schil tussen stof, fi jnstof en 
ultrafi jnstof? Wat zijn daar 
de effecten van? Wat kan er 
aan worden gedaan? En wat 
wordt er aan gedaan? Wat 
is een doekfi lter en wat is 
walstroom? De Omgevings-
dienst IJmond, de GGD Ken-
nemerland en Tata Steel bie-
den deze avond informatie en 
naar aanleiding daarvan kun-
nen er gesprekken op gang 
komen. Daarbij ligt het ac-
cent op feitelijke zaken en 
niet op politieke discussies. 
Want die laatste kunnen be-
ter in bijvoorbeeld gemeen-
teraden  worden gevoerd. Ie-
der die zich betrokken voelt 
bij de (kwaliteit van) de lucht 
in onze omgeving en er meer 
van wil weten is welkom. In-
loop vanaf 19.30 uur.

Praten over 
luchtkwaliteit

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

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

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

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

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

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

Kidsdance: ook 
voor leerlingen met 

continurooster
IJmuiden - Dansen doe je 
natuurlijk bij DanceWorks 
Velsen! Het is bijna niet 
mogelijk maar toch zijn er 
nog mensen die niet op 
de hoogte zijn van het be-
staan van de studio´s van 
DanceWorks: de beste en 
gezelligste dansschool van 
Velsen. 
De pas opgeknapte stu-
dio’s van DanceWorks be-
vinden zich in het gebouw 
van het Kunstencentrum 
Velsen, gelegen op de P.J. 
Troelstraweg 20 te IJmui-
den. DanceWorks bruist 
van de energie en biedt 
dans- en balletlessen voor 
alle leeftijden. Je hoeft 
geen uitgesproken talent 
te hebben; het gaat in de 
eerste plaats om plezier! 

DanceWorks beschikt over 
een sterk docententeam, 
allen zijn HBO geschoold. 
Daarmee zorgen zij ervoor 
dat iedereen goed en ver-
antwoord les krijgt. Nieuw 
in het assortiment lessen 
dit jaar zijn de Kidsdan-
celessen op woensdag- 
en donderdagmiddag die 
aansluiten op de lestijden 
van leerlingen met een 
continurooster op de ba-
sisschool. 
Juf Kim en juf Yvonne zijn 
gestart met deze lessen 
om alle kinderen de kans 
te geven om te dansen 
nu sommige scholen op 
woensdagmiddag langer 
lesgeven. 
Zie ook www.danceworks-
velsen.nl.

Middenberm 
Kromhoutstraat niet 
goed voor bomen

IJmuiden – Al drie keer zijn 
door de aannemer bomen 
geplant op de middenberm 
van de Kromhoutstraat. Ken-
nelijk is de oost-west richting 
op deze weg erg zwaar voor 
bomen. Van de eerste lichting 
bomen in 2013 ging een der-
de dood. 
De aannemer heeft deze bo-
men onder garantie opnieuw 
geplant. In 2014 zijn ver-
volgens vrijwel alle bomen 
doodgegaan. Er is daarom 
gezocht naar een mogelijke 
oorzaak, samen met een on-
afhankelijk bureau. In maart 
2015 zijn aan de hand van 

adviezen voor de derde keer 
bomen geplant, maar na de 
zomer bleken 99 procent van 
de bomen het niet te hebben 
gehaald. 
Uit de evaluatie heeft men 
geconcludeerd dat de leef-
omstandigheden van de bo-
men kennelijk nog zwaarder 
zijn dan verwacht. Ook zou er 
onvoldoende bodemleven als 
voedingsbodem voor de bo-
men zijn. 
Er is nu besloten de midden-
berm wat rust te gunnen en 
aan het einde van het jaar te 
kijken wat wel kan worden 
aangeplant.
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Vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers

Tentoonstelling wijkplaats
Beverwijk - De bezoe-
kers van Museum Kenne-
merland in Beverwijk krijgen 
een vraag voorgelegd. ‘Stel, 
u moet vluchten uit uw land. 
U hebt vijf minuten om uw 
boeltje te pakken. Wat neemt 
u mee?’ De lastige vraag 
speelt in op de nieuwe ten-
toonstelling Wijkplaats: over 
de vluchtelingen die in de af-
gelopen honderd jaar in de 
IJmond een veilig heenko-
men zochten.

De opvang van vluchtelin-
gen, alsmede gastarbei-
ders en gelukszoekers, is 
een hoogst actueel thema. 
Toch is er niets nieuws on-
der de zon. Al eerder zochten 
mensen van heinde en ver-
re hier hun toevlucht. Te be-
ginnen met de Belgen die in 

1914 (Eerste Wereldoorlog) 
halsoverkop hun land verlie-
ten. In de jaren dertig van de 
vorige eeuw kwamen Jood-
se vluchtelingen. Na hen In-
dische Nederlanders, Hon-
garen, Italiaanse en Spaan-
se gastarbeiders, Vietname-
zen en Tamils.
Al deze bevolkingsgroepen 
krijgen aandacht met docu-
menten als foto, fi lm, brie-
ven en voorwerpen. Centraal 
staan de Joodse vluchtelin-
gen. Voor de Tweede Wereld-
oorlog vestigden zij zich in de 
Kibboets Beverwijk die zich 
overigens in Velsen-Noord 
bevond. Met name Saskia 
Sluiter, kunstenaar in Vel-
sen-Noord heeft veel achter-
haald. Oud-bewoner Benja-
min Ginzberg vertelt op fi lm 
over de kibboets. Het bijzon-

dere document is vorig jaar in 
Israël opgenomen.
De expositie wordt zaterdag 
24 september geopend door 
wethouder Haydar Erol. Pu-
bliek is vanaf 14.00 uur wel-
kom. Het publiek is ’s avonds 
ook uitgenodigd bij de licht-
show op de plek van de vroe-
gere kibboets. De ‘happe-
ning’ wordt verzorgd door 
lichtontwerper Bas Bossina-
de uit Velsen-Noord. Verza-
melen om 20.30 uur bij kin-
derboerderij De Baak (Wes-
terhoutweg 18) of op de hoek 
Stratingplantsoen, Wijker-
straatweg. Vanaf beide plek-
ken is het een korte wande-
ling naar de plaats van han-
deling.
De tentoonstelling heeft een 
gevarieerd randprogramma. 
De internationaal werkza-
me kunstenaar Marieke War-
melink uit Amsterdam speelt 
met een fi lmische perfor-
mance ‘Altijd anders in Vel-
sen-Noord’ in op het vraag-
stuk. Zo ook de Beverwijkse 
fotograaf Sanna Gertenbach 
die aan de slag gaat met 
leerlingen van de Internatio-
nale Schakelklas. Geduren-
de de looptijd van de exposi-
tie (tot eind december) zijn er 
vertelmiddagen met vluchte-
lingen uit verleden en heden. 
Tevens staat er elders in Be-
verwijk het minifestival Ren-
konti (ontmoeting) op stapel.
Het adres van Museum Ken-
nemerland is Noorderwijk-
weg 2a (hoek Westerhout-
plein). Open: zaterdag, zon-
dag en woensdag van 14 tot 
17.00 uur. Toegangsprijs: vol-
wassenen en kinderen vanaf 
12 jaar: 5 euro. 

Open dagen SMG IJmond
Heemskerk - Scheeps-
modelbouwgroep (SMG) 
IJmond houdt zaterdag 24 en 
zondag 25 september open 
dagen. Hiermee wordt het 
vaarseizoen afgesloten. Om-
dat oprichter Evert van der 
Horst onlangs is overleden, 
zullen deze dagen voortaan 
de ‘Evert van der Horst da-
gen’ worden genoemd.  
In de haven zijn veel varende 

modellen te zien, maar er zul-
len ook zeker indrukwekken-
de schepen geshowd wor-
den, die op kramen zijn ge-
plaatst. Kortom, het is de 
moeite waard om dit week-
end een kijkje te nemen bij 
SMG IJmond aan de Com-
municatieweg 4 in Heems-
kerk. Bezoekers zijn beide 
dagen vanaf 10.00 uur wel-
kom.  

Heemskerk - Traditioneel 
sluit Kasteeltuin Assumburg 
aan de Tolweg te Heemskerk 
haar evenementen in de tuin 
af met de oogstmarkt. De be-
sloten tuin, met in het mid-
den het grote beeld van de 
Sabijnse Maagdenroof, zal 
weer het prachtige decor zijn 
voor de oogstmarkt met ve-
le kramen en diverse eve-

nementen. Ook zijn er weer 
workshops van ‘Heel Heems-
kerk tekent’, oud Holland-
se kinderspelen op het amfi -
theater en gaat de NME met 
kinderen van 4 tot 12 jaar ap-
pelmoes en stropoppetjes 
maken. 
De oogstmarkt is zondag 2 
oktober van 11.00 tot 17.00 
uur, de toegang is vrij.   

Heemskerk - Traditioneel Heemskerk - Traditioneel Heemskerk nementen. Ook zijn er weer 

Zondag 2 oktober
Oogstmarkt 

in Kasteeltuin 
Assumburg

Literaire ontmoeting met 
Charles Groenhuijsen

Beverwijk - Bibliotheek 
IJmond Noord, het Kenne-
mer Theater en The Read 
Shop Beverwijk presenteren 
de eerste literaire ontmoe-
ting van de nieuwe serie met 
Charles Groenhuijsen.
De Amerikaanse verkiezin-
gen komen eraan. Groen-
huijsen: ,,Deze race is on-
voorstelbaar én onvoorspel-
baar.” Wie wordt de nieuwe 
bewoner van het Witte Huis? 
Wat zullen de komende ja-
ren brengen? Zal de rechter-
vleugel van de Republikeinen 
in de knel komen nu steeds 
meer gematigde Republi-
keinen democratisch gaan 
stemmen? Hoe zal de buiten-
landpolitiek van Amerika zich 
ontwikkelen? 
Amerika is voor Char-
les Groenhuijsen een twee-
de vaderland. Hij was jaren-
lang correspondent in Ameri-
ka voor het NOS journaal. Te-
genwoordig werkt hij vanuit 
Nederland en Washington als 
journalist, schrijver, spreker, 
voorzitter, columnist en tele-
visiemaker. Als kenner van de 
VS bespreekt hij in de media, 
in columns en in zijn boe-

ken de Amerikaanse politiek 
en economie. De laatst ver-
schenen boeken zijn Oh, oh, 
Amerika: het land dat Obama 
achterlaat en Donald Trump: 
iedereen houdt van mij.

De literaire ontmoeting vindt 
plaats op dinsdag 11 okto-
ber om 20.00 uur in het Ken-
nemer Theater. Toegangs-
kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van het Kenne-
mer Theater (telefoon 0251 
221453) of via www.kenne-
mertheater.nl. 

Beverwijk - Het Rode Kruis 
Ziekenhuis heeft opnieuw 
het Vaatkeurmerk en het 
Spataderkeurmerk ontvan-
gen van patiëntenvereniging 
De Hart & Vaatgroep. Het 
Vaatkeurmerk is van beteke-
nis voor patiënten met aan-
doeningen in de slagaders 
van de buik, hals, het bekken, 
de benen en de aorta. Bij het 
Spataderkeurmerk gaat het 
om de kwaliteit van de be-
handeling van spataders.
Vaatchirurg Jorianne de Nie: 
,,We zijn wederom blij met 
deze keurmerken. Dit beves-
tigt dat ook de patiënt weet 
dat we kwalitatief goede zorg 
leveren, zowel bij slagaderen 
als spataderen.’’

Patiënten en verwijzers kun-
nen op www.hartenvaat-
groep.nl/ zien welke zieken-
huizen het Vaatkeurmerk en 
het Spataderkeurmerk 2016 
hebben.

Keurmerk 
voor het RKZ
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Velsen-Zuid - Zaterdag 17 
september was er PK gooien 
voor zeven klootschieters van 
sportvereniging Full Speed. 
Hiermee kan men prima ver-
gelijken hoe het staat met de 
kwaliteit van de klooschie-
ters. Mascha is nieuw lid en 
nu al veelbelovend. De uit-
slag van de  PK is als volgt: 
Peter eerste met 30–7. Dries 
tweede met 31–38. Jan St 
derde met 32-109. Harm vier-
de met 33–35. Mascha vijf-
de met 33–19. Jan Gr. zesde 
met 40–4. Ton zevende met 
41–3. Door het hoge gras 
in Spaarnwoude wordt het 
moeilijk lage scores te krij-
gen. Maar de plannen voor  
maaien liggen klaar. Voor in-
formatie over het klootschie-
ten bij Full Speed, bel Ni-
co Prins via 0255-518648 
of   Rob  Bauritius via 0255-
522293.

Klootschieten

Terug naar middelbare 
school voor trouwfoto’s
Velsen-Zuid - Vorige week 
donderdag kwamen Manon 
Stoker en Rick Mors naar 
het Gymnasium Felisenum 
om trouwfoto’s te maken.  
Het bruidspaar kwam aan-
gereden in een Volkswagen 
Kever, type cabrio. En met 
het prachtige weer was dat 
wel heel aangenaam. 
Rick en Manon werden op-
gewacht door een klein ont-
vangstcomité. Conrector 
Hans Bijl heette het paar van 
harte welkom en overhan-
digde hen het overbeken-
de paarse Felisenumrugtas-
je  gevuld met een aantal ei-
gentijdse gadgets. Vervol-
gens begon een rondtocht 
door de school waar bij een 
aantal plekken langer werd 
stilgestaan voor het maken 
van sfeervolle foto’s. Daar-
bij werden natuurlijk allerlei 
herinneringen opgehaald.
Na een aantal jaren bij el-
kaar in de klas te hebben 
gezeten begon tijdens het 
eindexamenjaar de liefde op 

te bloeien. Tijdens de lessen 
Engels zaten ze weer tege-
lijk in het klaslokaal, eerst 
gezellig naast elkaar, maar 
al snel moest Rick vooraan 
in het lokaal plaatsnemen. 
Privémomenten zocht het 
stel door in de pauzes veel 
rondjes rond de school te 
lopen. 
Rick en Manon hebben erg 
veel goede herinneringen 
aan hun gymnasiumtijd. Ze 
vonden het een geweldige 
school. Rick is er ook nog 
een tijd invaldocent econo-
mie geweest. Manon was 
al die tijd niet meer terug 
geweest hoewel het paar 
dichtbij woont en Manon bij 
de gemeente Velsen werkt. 
Na de uitgebreide fotose-
ssie in de volgens de foto-
grafe unieke locatie vertrok 
het paar richting Landgoed 
Waterland voor het voltrek-
ken van de huwelijkscere-
monie. De dag werd feeste-
lijk afgesloten bij de Thee-
schenkerij Velserbeek.

Ik ben inmiddels 97 jaar en 
woon 19 jaar met genoegen 
in De Hofstede. Ik hoop het 
daar vol te houden tot mijn 
laatste snik. Al valt het ouder 
worden niet mee: hier in De 
Hofstede zijn zo veel gezelli-
ge dingen, belevenissen die 
het leven de moeite waard 
maken.
Wij hebben hier een gewel-
dige en ijverige beheerder, 
Marcel Stam, die wij alles 
kunnen vragen en met wie 
wij alles kunnen bespreken. 
Hij is niet meer bij ons weg te 
denken. Maar er heerst in De 
Hofstede noem het maar een 
rouwstemming want Marcel 

is onlangs ontslag aangezegd 
en wij vragen ons af mag dat 
allemaal zomaar? Hebben wij 
als bewoners daar niets over 
te zeggen? Wij willen hem 
niet kwijt. Het is niet te ge-
loven dat dit zomaar kan in 
ons land. En nu moet Marcel 
plaats maken voor een ande-
re beheerder. Geloof mij die 
zal niet met open armen ont-
vangen worden.
Wat jammer van ons mooie 
land. Is het nog wel nodig om 
te stemmen als wij toch niet 
betrokken worden bij zaken 
die ons raken? 

T. Groot-van Es, Velserbroek

Dé (zorg)specialist voor 
mensen met dementie 

en hun naasten
IJmond - Zorgaanbieder de 
ZorgSpecialist heeft al jaren 
veel in huis om mensen met 
dementie en hun naasten te 
ondersteunen Directeur Es-
ther Vink: ,,Ik heb jarenlang 
als neurologisch verpleeg-
kundige gewerkt, daar komt 
mijn persoonlijke drijfveer 
vandaan om zorg van bete-
kenis te willen bieden aan 
mensen waar dementie het 
levenspad kruist.’’
In vijf kleinschalige woon-
voorzieningen -  Villa Tromp, 
Villa Velsen en de HoogeBerg 
in IJmuiden, Marquant in 
Heemskerk en Landgoed Al-
verna in Aerdenhout -  biedt 
de ZorgSpecialist mogelijk-
heden voor mensen met de-
mentie. Eveline Slenter, als 
manager kleinschalig wonen 
nauw betrokken licht toe: 
,,Wonen bij de ZorgSpecialist 
betekent wonen en leven met 
aandacht voor wie iemand 
ís.  Het dagelijks leven, met 
de betrokkenheid van fami-
lie en naasten, vormt de ro-
de draad. Wij investeren veel 
in scholing en training; een 
goede benadering van men-
sen met dementie brengt rust 
en gezelligheid.”
Meedoen, en integratie van 
bewoners met de buurt is 
een andere belangrijke pij-
ler. Esther: ,,In de HoogeBerg 
en Marquant bewegen be-
woners én buurtbewoners 
in onze moderne sportac-
commodaties. Onze sport-
coaches bieden maatwerk 
en beweegprogramma’s, ook 
voor mensen uit de buurt.’’
Het Odensehuis, gevestigd in 
de HoogeBerg aan de Tromp-

straat 200, is een plek waar 
mensen met geheugenpro-
blemen terecht kunnen, met 
en zonder indicatie. Het bie-
den van perspectief, uitgaan-
de van talenten en mogelijk-
heden, staat voorop in het 
Odensehuis.  Ook voor infor-
matie over dementie kunnen 
mensen terecht. Coördinator 
Yvonne de Vries: ,,Geheugen-
problemen brengen vaak on-
zekerheid en zorgen met zich 
mee. Moet ik me laten onder-
zoeken, hoe zal het in de toe-
komst gaan, waar kan ik te-
recht, het zijn allemaal vra-
gen die op kunnen komen en 
waar wij of onze casemana-
gers dementie antwoord op 
kunnen geven.”
Bij DementieNet, een onder-
deel van de ZorgSpecialist, 
werken casemanagers die  
informatie geven over geheu-
genproblemen en dementie. 
Zij bieden ondersteuning bij 
een veranderd toekomstper-
spectief en geven praktische 
tips hoe om te gaan met de 
gevolgen van dementie in het 
dagelijks leven. Daarnaast 
organiseren zij de noodzake-
lijke zorg. 
Hoe zorg je nu voor steun op 
maat? Casemanager Dorien 
Aalberts verwoordt het mooi: 
,,Een plan maken dat past bij 
een specifieke situatie vraagt 
veel deskundigheid. Kennis 
van dementie, kennis van al-
le mogelijkheden en bovenal: 
gevoel en inzicht hoe je ie-
mand het beste kunt bena-
deren.’’
De Zorgspecialist is telefo-
nisch bereikbaar via 023-
5100200.

IJmuiden - Bij het Kerbert 
Dierentehuis en het knaag-
diercentrum in IJmuiden is 
er op zondag 2 oktober open 
asieldag. Iedereen is van har-
te welkom tussen 12.00 en 
16.00 uur om een bezoekje te 
brengen aan de asieldieren.
U kunt het asiel en het 
knaagdiercentrum bekijken 
en de aanwezige asiel dieren. 
Er zijn verschillende kraam-
pjes aanwezig, er is een lo-
terij met mooie prijzen, een 
springkussen en leuke activi-
teiten voor de kinderen.
U kunt de dieren op de open 
dag alleen reserveren en ma-
ken dan graag een afspraak 
met u voor een kennisma-
king.
Dus kom gezellig langs op 2 

oktober van 12.00 tot 14.00 
uur bij het Kerbert Dieren-
tehuis en het Knaagdiercen-
trum op de Heerenduinweg 8 
in IJmuiden. IJmuiden - Een 53-jari-

ge man uit IJmuiden en een 
44-jarige vrouw uit Bodegra-
ven zijn vrijdagavond aange-
houden wegens mishande-
ling van een 57-jarige man 
op de Noordersluisweg in 
IJmuiden. Er zou een conflict  
zijn ontstaan tijdens het uit-
laten van de honden. Na een 
woordenwisseling zou de 
57-jarige man uit IJmuiden 
tegen de grond zijn gewerkt 
en daarna geschopt en ge-
slagen, ook met een honden-
riem. Er zou sprake zijn van 
een langer slepend conflict 
tussen de drie betrokkenen.

Mishandeling

IJmuiden - De politie heeft 
een onderzoek ingesteld 
naar een inbraak bij een 
supermarkt aan het Du-
dokplein. In de nacht van 
zondag op maandag rond 
03.15 uur hebben onbe-
kend gebleven daders in-
gebroken bij de supermarkt 
en zijn er onder andere met 
sigaretten vandoor gegaan. 
De politie heeft na de mel-
ding van deze inbraak een 
onderzoek ingesteld. Een 
hondengeleider met speur-
hond heeft in de omge-
ving gezocht naar moge-
lijke sporen van de inbre-
kers en er is een buurton-
derzoek gehouden. De po-
litie spreekt ook nog graag 
mensen die mogelijk iets 
gezien hebben van deze in-
braak, in de nacht van zon-
dag op maandag: 0900-
8844.

Inbraak bij 
supermarkt
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Velserbroek - Basisschool 
De Hoeksteen bestaat 30 jaar, 
daarom ging de hele school 
vorige week twee dagen op 
kamp. Lekker de bossen in. 
Op woensdag zijn eerst al-
le scoutingtenten opgezet. 
Een operatie op zich. Om ge-
noeg scoutingtenten te verza-
melen, waren drie scouting-
verenigingen benaderd. Maar 
aan het einde van de dag zag 
de kamplocatie er super ge-
zellig uit. Donderdag kwamen 
de kinderen met tassen, lucht-
bedden en knuffels op school. 
Klaar om te vertrekken. 
Eerst de tenten inruimen. Met 
je klasgenoten in één grote 
tent is en blijft een onverge-
telijke ervaring. Daarna werd 
het kamp geopend met het 
schoollied en het hijsen van 
de schoolvlag. De rest van de 
dag was sport en spel. Fan-
tastisch om te zien hoe ou-
dere kinderen spelen met de 

jongere. Ook tijdens het eten 
waren alle kinderen samen. 
Na het avondeten gingen de 
kleuters naar huis. Die sliepen 
in hun eigen bedje, om zich 
vervolgens op vrijdagochtend 
weer te melden. De oude-
re kinderen dachten nog niet 
aan slapen. Die gingen naar 
de kampvuurkuil. Daar kre-
gen ze bezoek. De ‘baas van 
de kampvuurkuil’ kwam kijken 
of er wel genoeg werd gezon-
gen. Nou, dat zat wel goed.
Na een lange, lange nacht, be-
gon de vrijdag. Bijzonder was 
de hulp van zoveel ouders. En 
dat het kamp zo soepel ver-
liep, was te danken aan de or-
ganisatie. Vier ouders en vier 
teamleden hebben met veel 
plezier weken aan de voorbe-
reiding gewerkt. Het resultaat 
mag er zijn: alle Hoeksteners 
zullen nog lang met veel ple-
zier aan dit schoolkamp terug-
denken. 

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 23 september om 20.00 
uur presenteert Carol Ma-
rie Doucet in ‘t Mosterdzaad-
je haar nieuwe programma 
“Musiques du Monde. Fran-
se chansons, nieuwe en grote 
favorieten aangevuld met mu-
ziek en luisterliedjes van over 
de Franse grenzen. 
Het Jacob Olie Trio, een gloed-
nieuw pianotrio opgericht 
door drie succesvolle mu-
sici met groot hart voor ka-

mermuziek, spelen op zon-
dag 25 september om 15.00 
uur in ‘t Mosterdzaadje. Uitge-
voerd worden Rachmaninov 
(Trio Elegiaque),  Babadjani-
an (Pianotrio in fi s klein)  en 
Shostakovich (Pianotrio No. 2)
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Springwedstrijd op 
manege Kennemergaarde
Santpoort-noord. Afge-
lopen zondag was er een 
springwedstrijd op manege 
Kennemergaarde voor de en-
thousiaste springruiters van 
de manege. Het was prach-
tig mooi weer dus er kon in 
de buitenrijbaan worden ge-
sprongen. Hier werd het par-
cours opgebouwd. Dit is al-
tijd een hele klus, maar met 
behulp van alle deelnemers 
ook een heel gezellig klusje!  
Als het parcours gebouwd is, 
wordt er parcours verkend, 
de ruiters  lopen het parcours 
om te weten in welke volgor-
de zij de hindernissen  moe-
ten springen en waar de las-
tige wendingen zitten! Dan 
gaan de ruiters van de ru-
briek 20-40 cm beginnen met 
springen en volgen de ru-
brieken elkaar in hoogte op. 
Als alle paarden na afl oop 
weer verzorgd op stal staan 
en het parcours  is afge-
bouwd, volgt de prijsuitrei-
king.  De prijswinnaars bij 
de rubriek 20-40 cm zijn; 1e 
prijs Britt Schraa met Won-
der, 2e prijs Isabelle te Kief-
te op Warri. Bij de rubriek 40-
60 cm ging de 1e prijs naar  

Luna Langer met Untilthen, 
de 2e prijs naar  Matthijs Kel-
der met Picasso. In de ru-
briek 40-60 cm speciaal (zij 
mogen bij de barrage hun ei-
gen lijn kiezen) is 1e gewor-
den Susan Buchli op Anyway 
en 2e werd Anouk Willem-
se, ook met Anyway. De Ru-
briek 60-80 cm werd vervol-
gens gewonnen door Sanne 
de Graaf op Acapulco.

Santpoort-Zuid - De race 
naar het presidentschap in 
Amerika gaat zijn eindfase in 
en het belooft een spannen-
de race te worden. Wint er 
voor het eerst een vrouwelij-
ke kandidaat? Of komt Trump 
toch als winnaar uit de bus? 
Hoe verlopen deze verkiezin-
gen? Wat betekent de uit-
slag voor de Wereld voor Eu-
ropa en Nederland met name 
op het gebied van veiligheid 
en economie? Wat is de in-
vloed van de media? Op deze 
en vele andere vragen geeft 
Amerika-deskundige Koen 
Petersen op dinsdagavond 
27 september, met oog voor 
grappige details, een analy-
se en uitleg van de achter-
gronden op van de race naar 
het Witte Huis. Koen Petersen 
is met dit onderwerp vaak te 
horen op de radio en te zien 
op televisie. De lezing begint 
om 20.00 uur. De entree be-
draagt 6 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal of 
via www.santpoortsbelang.nl.

Clinton vs 
Trump

Biljarten voor goed doel
Velsen - Biljartclub de Hofste-
de organiseerde de afgelopen 
twee weekenden een biljart-
toernooi met handicap - Hof-
stede over de Rooie - waar-
van de opbrengst ten goe-
de zou komen aan een goed 
doel. De handicap zat hem in 
het feit dat elke stoot eerst via 
de rode bal moest gaan alvo-
rens te caramboleren en als 
goed doel was gekozen voor 
het Inloophuis Kennemerland 
voor (ex-)kankerpatiënten en 
hun naasten in Santpoort-
Noord. Voor het toernooi had-
den zich 44 enthousiaste 55- 
plussers gemeld. Afgelopen 
weekend werden onder grote 
belangstelling de fi nales ge-
speeld. Dat velen last hadden 
met de handicap bleek over-
duidelijk maar dat maakte de 
partijen des te spannender 
en zorgde voor veel hilariteit. 
Na de kwartfi nales bleven ze-
ven spelers over en moest er 

één ingeloot worden. Laat de-
ze laatste (Ton van Kaam) nu 
ook het toernooi winnen! In 
een enerverende partij ver-
sloeg hij Peter Wolzak met 
slecht één carambole verschil. 
Als derde eindigde Nico Kra-
mer.
Al met al was het een zeer ge-
slaagd toernooi dat zo’n 700 
euro opleverde voor het ge-
kozen goede doel. En dat de 
biljartsport bij de 55-plussers 
nog steeds verbroedert was 
wederom duidelijk te merken. 
Hoe verbeten er tijdens het 
toernooi ook voor de partij-
winst werd gestreden, na af-
loop was er ruimschoots ge-
legenheid om onder het genot 
van een drankje en een hap-
je de onderlinge contacten te 
verstevigen. 
Al met al reden voor het be-
stuur om volgend jaar weer 
een soortgelijk handicap toer-
nooi te organiseren.

Voorproefje op 
jubileum Boms
Velsen - In 2017 viert Musi-
calvereniging Boms een ju-
bileum en men is al maan-
den druk bezig met het 
voorbereiden van hun jubi-
leumvoorstelling. Het stuk 
‘Souvenirs’ bevat de mooi-
ste stukken uit de 10 jaar ar-
tistieke samenwerking van 
Yolanda Germain en Bert 
Stoots. Een komische ro-
de draad verbindt de leuke 
scènes en vooral toepasse-
lijke liedjes met elkaar. Pa-
reltjes uit voorstellingen 
als ‘Weer Wat Nieuws’, ‘Een 
Klein Kunstje’, ‘Daniels En-
gelen’ en ‘De Vrouwen van 
de Breesaap’ komen op-
nieuw tot leven. Oud en 
nieuw zijn dus vrolijk met el-
kaar verweven. De scènes 
moeten nog zorgvuldig ge-
zet worden,  maar de lied-
jes kunnen nu al ten geho-
re gebracht worden. Naast 
alle repetities om in februa-
ri er helemaal klaar voor te 
zijn, brengt BOMS u vooraf 
al een ‘souvenirtje’ met een 
optreden op zaterdag 24 
september op de jaarmarkt 
in Velsen-Zuid (van 14.40 
tot 15.10 uur) en op zondag 
2 oktober tijdens een kof-
fi econcert met Klein Orkest 
Soli in de Naaldkerk aan 
de Frans Netscherlaan 12 
in Santpoort-Noord. Aan-
vangstijd 12.00 uur. Zie ook 
www.musicalgroepboms.nl.
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Fabricius blijft werken 
aan havengebied

IJmuiden – ,,De taart was 
klaar om te serveren’’, zo zei 
burgemeester Frank Dales 
over de afronding van het Fa-
bricius project, waarbij het 
IJmuidens havengebied in sa-
menwerking met politie, justi-
tie en belastingdienst is opge-
schoond van ongewenste ac-
tiviteiten. Dales doelde op al 
het werk dat zijn voorganger, 
Franc Weerwind, heeft ver-
richt binnen het driejarig pro-
ject. Afgesproken is al wel dat 
project Fabricius een vervolg 
krijgt: samen met havenon-
dernemers en eerdere partijen 
blijft men ook de komende ja-
ren alert op criminele en ille-
gale activiteiten.
Er is veel gebeurd. Er werden 
aanhoudingen verricht voor 
verboden wapenbezit, zeden-
misdrijf, drugs, openstaan-
de gevangenisstraf en men-
sensmokkel. Op 126 adres-
sen werd gericht gezocht naar 
strijdig gebruik, zoals illega-
le bewoning of onveilige si-
tuaties. Dankzij de goede sa-
menwerking volgden proces-
sen verbaal op het gebied van 
milieudelicten, rijden onder 
invloed, onverzekerd auto en 
bezit van verdovende midde-
len. Bij illegale bewoning werd 
ontruimd en voorzieningen 
zonder vergunning verwij-

derd. Ook werd zo’n 300.000 
euro geïnd aan boetes en 
openstaande belastingschul-
den. Er zijn 60 auto’s in beslag 
genomen vanwege diverse re-
denen. En er zijn hennepplan-
tages opgeruimd waarbij ver-
dachten werden aangehou-
den en veroordeeld.
Een heel fi kse schoonmaak-
beurt dus voor het havenge-
bied dat wordt gezien als het 
belangrijkste centrum van 
economische activiteit in Vel-
sen. Fabricius heeft zeker een 
ontmoedigend effect gehad 
op verdere illegale bewoning 
en hennepteelt. Diverse on-
dernemers reageerden posi-
tief op het project en hebben 
verzocht de handhaving voort 
te zetten. 
Ook de direct aangepakte ver-
betering van de infrastructuur 
in het Middenhavengebied 
heeft een extra effect: ver-
schillende ondernemers be-
gonnen zelf hun panden op te 
knappen, wat het hele gebied 
ten goede komt, net als de 
waarde van alle bedrijfspan-
den. Zoals eerder bekend ge-
maakt werken ondernemers 
in het havengebied nu samen 
aan een gezamenlijke BIZ of 
parkmanagementconstructie. 
Er is nog voldoende geld voor 
voortzetting van Fabricius. 

Integraal Kind Centrum
Velsen - Onder het motto 
‘Samen komen we verder!’ 
werken partners voor onder-
wijs, jeugdhulp en zorg sa-
men binnen het Integraal 
Kind Centrum (IKC). Het gaat 
om SBO De Zeearend (van 
de Stichting Fedra), SBO De 
Boekanier (van OPO IJmond), 
SO De Antoniusschool (van 
de Aloysiusstichting), Kenter 
Jeugdhulp en De Hartekamp 
Groep.
De centra zijn te vinden in 
Beverwijk op De Zeearend en 

in IJmuiden op De Boekanier. 
Het IKC biedt ondersteu-
ning op maat aan kinderen 
van 0-13 jaar, die meer nodig 
hebben op het gebied van 
onderwijs, begeleiding, op-
voeding en behandeling. 
Kinderen krijgen binnen het 
IKC volop de ruimte om hun 
mogelijkheden te leren ken-
nen en hun talenten te ont-
wikkelen. Op die manier ont-
staat voor een kind een stevi-
ge basis voor zelfvertrouwen, 
eigenwaarde, zelfredzaam-

heid en weerbaarheid. 
Kinderen (en hun ouders) 
werken dagelijks aan belang-
rijke vaardigheden die nodig 
zijn om volop mee te doen in 
de maatschappij. Zo worden 
ze zo goed mogelijk voorbe-
reid op een succesvolle toe-
komst. 
De nieuwe gevelborden han-
gen aan de panden. Het IKC 
heet kinderen van 0-13 met 
specifi eke behoeften van 
harte welkom, want alleen 
samen komen we verder.

50 jaar later
IJmuiden - Vorige week be-
zochten acht oud-leerlingen 
van de Rijks MMS aan de 
Briniostraat hun oude school. 
Precies 50 jaar geleden kre-
gen zij les van onder ande-
re Jaap van Venetiën, Mientje 
van Sloten en Dan van Gol-
berdinge.
Directeur Boelsma van het 
Vellesan College, zoals het 

schoolcomplex tegenwoordig 
heet, gaf zelf de rondleiding 
door het gebouw. De dames 
vielen van de ene verbazing 
in de andere. Wat is er veel 
veranderd en wat is het een 
prachtige, moderne school 
geworden! Veel ruimtes en 
klaslokalen hebben een an-
dere functie gekregen, maar 
gelukkig was er toch nog veel 

herkenbaar. De oud-leerlin-
gen bewaren goede herinne-
ringen aan hun schooltijd. Ze 
hebben veel geleerd, maar 
misschien nog wel meer ge-
lachen in al die jaren.
Na afl oop van het bezoek 
werden er onder het genot 
van een hapje en een drank-
je bij Valerius nog heel veel 
anekdotes uitgewisseld.

Debutant redt punt 
voor wisselvallig DCIJ 1
IJmuiden - Damclub IJmui-
den (DCIJ) 1 speelde zater-
dag voor het eerst in de Jan 
Campertschool een compe-
titiewedstrijd. Tegenstander 
was Dordrecht. Na een paar 
uur spelen bleek het minder 
makkelijk dan verwacht. Een 
aantal IJmuidenaren bleek 
de nodige scherpte te mis-
sen. Zo trapte Jacqueline 
Schouten in een eenvoudige 
meerslag, wat haar een schijf 
en later de partij kostte. Har-
ry van der Vossen leek dicht-
bij een strategische winst te 
zijn, maar na een paar zwak-
ke zetten sloeg de stand ech-
ter volledig om en verloor hij. 
Tot overmaat van ramp had 
captain Wim Winter na een 
winnende doorbraak niet 
door dat hij niet direct dam 
mocht halen. Toen hij dit toch 
deed, werd de dam op sim-
pele wijze afgepakt. Hier-
door keek DCIJ tegen een 
schier onoverbrugbare ach-
terstand aan. Gelukkig wer-
den er aan de andere borden 
genoeg kansen gecreëerd. 

Martin van Dijk zette zijn te-
genstander direct onder druk 
en dwong snel schijfwinst af. 
Kopman Kees Pippel voerde 
tegen de kopman van Dor-
drecht een damzet uit, maar 
liet zijn dam nog afpakken 
met remise als resultaat. Jes-
se Bos mocht niet klagen dat 
hij een gewaagde partijopzet 
niet met een nul moest beko-
pen. Stijn Tuytel en Cees van 
der Vlis hadden net niet be-
slissend voordeel en moesten 
in remise berusten. 
Alle hoop was vervolgens ge-
vestigd op de jongste twee 
spelers. Conall Sleutel druk-
te zijn tegenstander lang-
zaam van het bord en maak-
te de stand prachtig af met 
een rondslag. Vervolgens had 
debutant Maurice Koopman-
schap een beetje geluk no-
dig. Hij moest lang wachten 
tot hij dam kon halen. Toen 
zijn tegenstander onder de 
druk bezweek, bracht Koop-
manschap de gelijkmaker op 
het bord en kon DCIJ opge-
lucht ademhalen.
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The Kik in schouwburg
Velsen - The Kik, be-
kend van hits als ‘Simo-
ne’ en ‘Schuilen bij jou’, is 
strak in pak, met een gro-
te dosis (Rotterdamse) hu-
mor en hertalingen van six-
ties klassiekers een graag 
geziene gast in De Wereld 
Draait Door. Maar live is de 
voormalige DWDD-huis-
band op zijn best en daar-
om staan ze op dinsdag 11 
oktober (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen 
met ‘Met de deur in huis’. 
In dit theaterconcert opent 
The Kik de deuren naar di-
verse Nederlandse tekst-
dichters, zoals Lennaert 
Nijgh, Joop Visser, Annie 
MG Schmidt, Armand, Bou-
dewijn de Groot en vele an-
deren. Maar buitenland-
se inspiratiebronnen als de 
Beatles en Johann Sebasti-
an Bach.
‘Met de deur in huis’ is een 
voorstelling waarin plaats is 

voor meer dan alleen rock-
’n-roll: tweestemmige in-
venties, de voorliefde van de 
band voor smartlappen, au-
bades, satire en zelfs neder-
skiffle passeren de revue.
Hun debuutalbum ‘Spring-
levend’ verscheen op cd én 
op vinyl. Het album bevat 
eigen composities en co-
vers, onder meer ‘Pleasant 
Valley Sunday’ (‘Zevenhui-
zer Zondag’) van The Mon-
kees. De zomerhit ‘Simone’ 
was een bewerking van ‘The 
Dancer’ van de Australische 
jarenzestigband The Allu-
sions. In het achtste sei-
zoen van DWDD was The 
Kik elke laatste vrijdag van 
de maand de ‘DWDD-huis-
band’.
Toegang 24 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789.

Laatste kaarten voor 
‘Blue Technology’
Velsen - Een Nederlandse 
choreograaf werd wereldbe-
roemd met een dansact die 
iedereen gezien móet heb-
ben! Wij hebben het over 
David Middendorp en zijn 
danshit ‘Blue Journey’. In 
Amerika veroverde David er 
al een miljoenenpubliek mee 
in het tv-programma ‘Ame-
rica’s Got Talent’. De Stads-
schouwburg Velsen presen-
teert op woensdag 12 okto-
ber (20.15 uur) zijn voorstel-
ling ‘Blue Technology’. Een 
bijzondere mix van moderne 
dans, projecties, animaties 
en drones. 
Technologie maakt ons 
steeds sneller, sterker, mooi-
er en slimmer. Maar kun-
nen wij wel omgaan met zo-
veel macht? ‘Blue Technolo-
gy’ dompelt het publiek on-
der in het spanningsveld tus-
sen de mens en zijn moderne 
omgeving. In de vier chore-
ografieën van deze voorstel-
ling staan zowel de creatie-
ve als de grillige kanten van 

technologie centraal. De mo-
dernste technieken maken 
dat het lijkt of de dansers bo-
ven het toneel zweven.
Naast voorstellingen op de 
Parade, Oerol en Lowlands 
kreeg Middendorp wereld-
wijd bekendheid met zijn 
choreografie ‘Blue Journey’ 
door zijn deelname aan Ame-
rica’s Got Talent. Daar haal-
den hij en zijn dansers de 
halve finale en bereikten zo 
miljoenen kijkers. ‘’I belie-
ve that I, the audience and 
America have just been ‘Mid-
dendorphed’’, aldus de jury 
van America’s Got Talent.
Nu is Middendorp op weg 
ook Nederland te veroveren 
met zijn voorstelling ‘Blue 
Technology’. ‘’Zijn voorstellin-
gen betoveren de zintuigen. 
Zien is geloven’’, concludeer-
de NRC Handelsblad al.
Prijs: 23 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Opzwepende tapdans 
in jubileumshow Ragús
Velsen - In het spoor van su-
pergroepen als ‘Riverdan-
ce’ trekt de Ierse dansshow 
Ragús over de wereld. Ook 
zo’n topgroep die uitblinkt in 
die typisch Ierse opzwepende 
tapdans. Ragús geldt wereld-
wijd als dé gedanste hartslag 
van Ierland en trok al twee 
keer eerder volle zalen in de 
Stadsschouwburg Velsen. 
Drie keer is scheepsrecht. 
In een nieuwe show onthult 
Ragús op vrijdag 14 oktober 
(20.15 uur) zichzelf als het 
mooiste geheim van Ierland. 
Puur en perfect. Ragús be-
tekent zoveel als passie, ver-
langen, vurigheid in het Gae-
lic, de oorspronkelijke taal 
van de Ieren. Een toepas-
selijke naam voor dit gezel-
schap, dat vurig en vol passie 
te werk gaat om de Ierse tra-

dities eer te bewijzen. Ragús 
brengt zowel muziek als dans 
op een opzwepende manier. 
Het akoestische instrumen-
tarium wordt hiervoor vu-
rig bespeeld, de dansschoe-
nen klikken in razend tem-
po. Ragús heeft zijn wortels 
op Inis Mor, een van de Aran-
eilanden in Galway Bay. In-
tussen toeren ze al ruim tien 
jaar non-stop over de we-
reld en liggen er al heel wat 
voetstappen in talloze Ne-
derlandse en Engelse zalen. 
Een show vol levensvreugde, 
emotie en dat typisch Ierse 
levensgevoel. 
Prijs: 35,-, inclusief pauze-
drankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: PR Peter Boone)

Velsen - Cabaretgroep Pur-
per trok jarenlang volle zalen. 
Met artiesten Alfred van den 
Heuvel, Erik Brey en Frans 
Mulder, bood Purper het pu-
bliek het beste op het ge-
bied van cabaret, mooie lied-
jes en amusement. Maar al-
les is eindig, zo ook Purper. 
Maar wat zou er gebeuren 
als ze nog één keer…? Ze 
doen het, ze komen terug! 
Met een splinternieuw pro-
gramma gaan ze op zondag 
16 oktober (15.00 uur) fees-
telijk in première in de Stads-
schouwburg Velsen. Aan een 
come back dachten de he-
ren van Purper niet. Tot Erik 
Brey, Alfred van den Heu-
vel en Frans Mulder, los van 
elkaar, vanuit verschillen-
de hoeken, nét iets te vaak 
kregen te horen ‘waarom zij 
het niet nog es wilden doen’. 
Het publiek had weer honger 
naar de mooie liedjes, de ko-
mische sketches, op z’n Pur-
pers: stijlvol, intelligent, fraai 
van taal én muzikaal geraf-
fineerd. Gebracht door vier 
heren in rok. En hier zijn zij. 
Met hun nieuwe show ‘De 
Vier Jaargetijden’, waarin een 
paar ‘gouwe ouwen’ een plek 
kregen. Kort en hevig. Als de 
seizoenen. De heren belo-
ven  er, samen met het nieu-
we muzikale multitalent Die-
derick Ensink een grandioos 
theaterfeest van te maken!
Prijs: 30 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Première 
Purper in 

schouwburg

IJmuiden - Dolf Jansen en 
de oudejaarsconference. Ze 
zijn net zo onlosmakelijk met 
elkaar verbonden als oliebol-
len en vuurwerk.  De man 
van verrassende en meesle-
pende verhalen blikt op dins-
dag 11 oktober (20.30 uur)in 
het Witte Theater al terug op 
2016. Binnen anderhalf uur 
weet het publiek alles wat 
gebeurde in de eerste maan-
den van het jaar, en waar-
om dat zo was. Soms hart-
verscheurend maar meestal 
goed voor een keiharde lach. 
Deze voorstelling is nage-
noeg uitverkocht. Reserveer 
snel de laatste kaarten. Meer 
informatie, wachtlijst en re-
serveren: www.wittetheater.
nl, www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789.

Try out Dolf 
Jansen in WT

Welk Velsens talent 
straalt in nieuwe show 
van Karin Bloemen?

Velsen - Wij weten niet of 
Hans Klok het haar tijdens het 
inspreken van de Minions-film 
heeft ingefluisterd of Ruth Ja-
cott het publieke geheim met 
haar deelde, maar Karin Bloe-
men weet dat Velsen gros-
siert in talent. En dat zangta-
lent gaat zij een kans geven in 
haar nieuwe voorstelling ‘Volle 
Bloei’ op vrijdag 12 mei (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg 
Velsen. Velsense zangers en 
zangeressen die jonger zijn 
dan 25 jaar kunnen zich opge-
ven via de website van het the-
ater www.stadsschouwburg-
velsen.nl.
Karin Bloemen heeft haast, 
want zij staat in ‘Volle Bloei’. 
Haar nieuwe one-woman-
show zit barstensvol energie 
en inspiratie waaraan het pu-
bliek zich helemaal kan opla-
den. Karin geeft alles. Zij zingt 
vanuit de grond van haar hart, 
ondertussen grappen makend 
met haar vele gezichten. Om 

ook talent in de knop tot volle 
bloei te laten komen, geeft Ka-
rin in elke voorstelling een lo-
kaal talent de mogelijkheid om 
een nummer te komen zingen.
Karin Bloemen wil een plat-
form bieden aan jong zang-
talent, vandaar een leeftijds-
grens tot 25 jaar. Natuurlijk 
mag het muzikale talent zich-
zelf begeleiden op een eigen 
instrument. Aanmelden kan 
door vóór maandag 17 okto-
ber een videofilmpje (kijk voor 
specificaties op schouwburg-
website) te mailen naar pu-
bliciteit@stadsschouwburg-
velsen.nl. Uit de inzendingen 
kiest de Stadsschouwburg 
Velsen een longlist van drie ta-
lenten, Karin Bloemen zelf zal 
uiteindelijk de winnaar selec-
teren. Hij/zij zingt mee in haar 
show op 12 mei in de IJmui-
dense schouwburg. Meer in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Nick van 
Ormondt)
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Open huis
in hospice

Santpoort-Noord - Zeker in 
de laatste levensfase verdient 
ieder mens goede zorg en aan-
dacht. Palliatieve zorg is de 
zorg voor mensen waarbij ge-
nezing niet meer mogelijk is en 
waarbij kwaliteit van leven op 
de voorgrond staat. Zaterdag 
8 oktober is de Internationa-
le Dag van de Palliatieve Zorg. 
Overal in het land besteden di-
verse zorgorganisaties, hospi-
ces en Bijna Thuis Huizen dan 
aandacht aan palliatieve zorg. 
Op deze dag zullen zij onder 
andere hun deuren openstellen 
voor bezoekers. Het landelijk 
thema dit jaar is ‘Kwaliteit van 
leven: als leven pijn doet’, het-
geen onze doelstelling en mis-
sie benadrukt: Het geven van 
liefdevolle aandacht en kwa-
litatief hoogstaande zorg in 
de laatste levensfase. ‘Er zijn’ 
voor u en uw naasten, zowel 
in het hospice als bij de men-
sen thuis. De vrijwilligers van 
Hospice De Heideberg te Sant-
poort-Noord ontvangen u de-
ze dag graag als belangstellen-
de. Zij leiden u rond door het 
hospice en geven informatie 
over palliatieve zorg. Geïnteres-
seerden zijn van 10.00 tot 15.00 
uur van harte welkom. De vrij-
willigers schenken u graag een 
vers kopje koffie in en aan iets 
lekker daarbij ontbreekt het na-
tuurlijk niet.

Bokbier proeven bij de 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - De lo-
kale bierbrouwers presen-
teren op zondag 2 oktober 
hun ambachtelijk gebrou-
wen bokbieren bij de Ruïne 
van Brederode. Entreekaar-
ten kun u bij de deur ko-
pen of vooraf bij alle slijters 
in de buurt. Wees er snel 

bij, want er is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar.  
Voor 10 euro geniet u op de-
ze prachtige locatie van live-
muziek, eten, drinken en 
sponsort u ook nog eens de 
Ruïne van Brederode! Het 
bokbierfeest duurt van 15.00 
tot 19.00 uur.

BOKBIER 
RUINE VAN 

BREDERODE ZONDAG 2 OKT
VAN 15 TOT 19 UUR

De lokale brouwers!
Voorverkoop entreekaarten bij slijters in de buurt

Publieksdag op 
Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Zondag  2 okto-
ber is er weer een Publieks-
dag op het Forteiland IJmui-
den.
Lang voor dat de meeuwen 
er waren hadden we andere 
gasten. Die zijn gelukkig niet 
meer teruggekomen. Ze heb-
ben wel wat achter gelaten: 
30 enorme betonnen bouw-
werken. Twintig ervan zijn in 
de zestiger jaren, toen het 
Noorderbuitenkanaal ver-
breed en het eiland daardoor 
verkleind moest worden, met 
gebruik van dynamiet in de 
lucht gevlogen. Met het puin 
is het eiland een beetje op-
gehoogd.
De tien overgebleven bun-
kers staan over het hele ei-
land verspreid, de helft er-
van in het nu toegankelijke 
meeuwengebied. Het is  dus 
nu mogelijk om naast de ge-
wone Fort excursie een apar-
te bunkertour te maken met 
een speciale bunkergids van 
de Stichting Werkgroep On-
derzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden (WOVIJ).
De overtocht naar het Fortei-
land wordt verzorgd door het 
ms Koningin Emma vanaf de 
Kop van de Haven. De ver-
trektijden zijn 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar 
keuze 13.00, 15.15 of 17.15 

uur. De rondleiding door er-
varen gidsen is bij de prijs 
inbegrepen. Men kan in de 
Koepelzaal van het Fort of op 
het aangrenzende buitenter-
ras genieten van een hap-
je en een drankje. Er kan he-
laas niet gepind worden. Voor 
mindervaliden is het fort met 
zijn nauwe gangen en trapjes 
moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor over-
tocht en rondleiding kosten 
12,50 euro per persoon. Be-
stellen kan via www.ijmui-
denserondvaart.nl of 0255-
511676. Ook aan boord van 
de Koningin Emma kunnen 
kaarten worden gekocht.

IJmuiden - De foyer van het 
Witte Theater IJmuiden doet 
zondag 2 oktober van 15.00  
tot 18.30 uur dienst als po-
dium voor de viering van het 
tienjarig bestaan van Cover-
band LEFF.
Verwacht op 2 oktober geen 
standaard optreden van 
LEFF. Integendeel, de band-
leden nemen zich voor een 
groot aantal nummers uit het 
repertoire van de afgelopen 
tien jaar ten gehore te bren-
gen. Voor deze speciale mid-
dag maken daarom veel oud-

gedienden van LEFF zich nog 
één keer op om samen het 
podium als vanouds te betre-
den. De entree is gratis. 
De afgelopen 10 jaar heeft 
LEFF in Noord-Holland, maar 
ook daarbuiten de aandacht 
op zich gevestigd met een 
zeer uitgebreid repertoire. 
Stevige, opzwepende, swin-
gende- en feestnummers 
wisselen elkaar daarbij in 
hoog tempo af. 
Raadpleeg voor verdere in-
formatie de website www.
leff-coverband.nl.

IJmuiden - Al jaar en dag 
geeft Gré Hofland de cursus 
kleding maken. Helaas kun-
nen zij dit seizoen nog niet 
van start gaan. Zij komen na-
melijk nog 2 à 3 mensen te-
kort. Naaimachines en een 
lockmachine zijn aanwezig. 
De cursus is op de maandag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur. 
Heeft u interesse of vragen 
dan kunt u contact opne-
men met Buurthuis de Brul-
boei via 0255-510652 of met 
Daniella van Delft via 0255-
548524. De cursus kost 175 
euro voor 26 lessen. Bij vol-
doende deelname willen zij 
starten op maandag 17 ok-
tober. Buurthuis de Brulboei, 
Kanaalstraat 166 IJmuiden.

Kleding maken

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 8 okto-
ber wordt er bij buurtcentrum 
de Dwarsligger, Planetenweg 
338 weer een rommelmarkt 
gehouden. U bent van 9.00 tot 
13.00 uur van harte welkom. 
Wilt u een tafeltje reserveren, 
dan kunt u vanaf maandag 
3 oktober bellen met Gerda 
Broek via 0255-522782 s.v.p. 
bellen na 9.30 uur.

Binnenhaven Sport en Spel
IJmuiden - Zaterdag 1 okto-
ber is er een sport- en speldag 
van 10.30 tot 13.30 uur in de 
kuil van de Binnenhaven (voor-
malig Zeewegziekenhuis) voor 
kinderen uit de omgeving. Kin-
deren kunnen voetballen, zak-
lopen, blikgooien, klimmen en 
klauteren. Ook is er een spring-
kussen aanwezig. Na afloop 
van de spelletjes kun je op een 

vuurton broodjes bakken. Op 
een stok krijg je brooddeeg en 
boven het vuur mag je er een 
broodje van bakken. Er wor-
den nog vrijwilligers gezocht 
om het voetbal en de spelletjes 
te begeleiden. Ouders, groot-
ouders en buren, die het ge-
woon leuk vinden, kunnen zich 
aanmelden via    e-mail naar: 
j.kiekebos.meijns@gmail.com. 

Santpoort-Noord - In de 
Bosbeekschuur bij molen de 
Zandhaas wordt op zondag 
2 oktober om 11.00 uur een 
koffieconcert gegeven door 
het Bahkauv saxofoonkwar-
tet uit Aken. Het kwartet be-
staat uit Dieter Kroppenberg 
(sopraansax), Hans-Walter 
Staudte (altsax), Walter Sem-
britzki (tenorsax) en Heribert 

Leuchter (baritonsax). De-
ze vier muzikanten transfor-
meerden de big bandarran-
gementen van Duke Ellington, 
Thelonious Monk en Charly 
Mingus in een kamermuzika-
le taal, waarbij ze de rijkdom 
aan nuances van hun instru-
menten van intiem pianissimo 
tot muzikale onweersbui laten 
klinken. De toegang is gratis.

Nieuw: Zandhaasjazz

IJmuiden - Fietsteam IJmui-
den is zo’n 30 jaar geleden 
ontstaan door de gebroeders 
de Graaf. Later kwamen zoons 
William en Martin erbij en zo 
groeide het team uit naar een 
tiental renners. Vele tochten 
werden door Fietsteam IJmui-
den. Een van de gedenkwaar-
digste was de toertocht Mar-
mot in Frankrijk, die een van de 

gebroeders van zijn zoon ca-
deau kreeg voor zijn 65ste ver-
jaardag. In de wintermaanden 
wordt de conditie ook op peil 
gehouden door gedegen trai-
ningen op het strand. Kok Fiet-
sen in IJmuiden was zo vrien-
delijk om de groep te onder-
steunen door middel van een 
mooie bijdrage voor een nieuw 
tenue. 

Fietsteam in het nieuw

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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www.hofgeest.nl
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Kijk voor het actuele nieuws op
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www.uitgeestercourant.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 23 september 20.00 uur Telstar - FC Eindhoven

Eerste periodetitel in 
acht jaar komt in zicht
Telstar heeft vorige week 
vrijdag voor de vierde 
keer op een rij gewon-
nen. In Groesbeek werd 
Achilles’29 met 1-2 ver-
slagen. De Velsense 
doelpunten kwamen op 
naam van Stefano Lilipa-
ly (foto) en Guyon Philips.

Door de reeks overwinnin-
gen hebben de Witte Leeu-
wen plotseling zicht op de 
eerste periodetitel. Met nog 
twee wedstrijden te gaan 
staat Telstar met 13 punten 
op de zesde plaats. Jong 
PSV staat met 17 punten 
op de eerste plaats, maar 
de Eindhovenaren kunnen 
de periodetitel niet winnen 
omdat zij niet mogen pro-
moveren naar de eredivisie. 
FC Volendam, NAC Breda, 
MVV Maastricht staan één 

punt boven Telstar op de 
ranglijst. In de laatste twee 
wedstrijden van de eer-
ste periode spelen de Vel-
senaren tegen FC Eindho-
ven (17e) en FC Den Bosch 
(16e).
Telstar won acht jaar gele-
den voor het laatst een pe-
riodetitel. (foto: 1963 Pictu-
res)

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Wie hard werkt, verdient beter!
Je krijgt nu de 13e maand cadeau bij een jaar 
lidmaatschap!

‘We willen groeien als 
professioneel voetbalbedrijf’
Het seizoen 2015-2016 
was de start van het nieu-
we beleidsplan Wij creë-
ren kansen. Daarin staan 
de doelstellingen op het 
gebied van sportief, za-
kelijk en maatschappelijk 
gebied. ,,Als ik terugkijk 
op vorig seizoen, dan mo-
gen we constateren dat 
we al veel bereikt heb-
ben’’, aldus commercieel 
directeur Steef Hammer-
stein.

,,Er is een kunstgrasveld 
aangelegd, we hebben 
een vaste shirtsponsor met 
MPM Oil Company, een be-
tere selectie dankzij het Wit-
te Welpen Fonds en Rabo-
bank IJmond is de nieuwe 
naamgever van het stadion. 
Daarnaast zijn de horecafa-
ciliteiten verbeterd, hebben 
we de Witte Leeuwen Kooi 
kunnen upgraden en be-
schikken wij dankzij Blue-
Trace over een full connec-
ted stadion met gratis wi-
fi. Dit seizoen trekken wij de 
positieve lijn gewoon door. 
MPM is hoofdsponsor ge-
worden en het business-
partnerschap met BlueTrace, 
waarbij wij meeprofiteren 
van deals die worden geslo-
ten met andere clubs, be-
gint zijn vruchten af te wer-
pen. Onze nieuwe commer-
cieel medewerker Cor Var-
kevisser reist stad en land 
af om voetbalclubs te inte-
resseren voor het full con-
nected-concept waarbij wifi 
voor alle bezoekers beschik-
baar is. Als het hem lukt om 
deuren te openen, dan pro-
fiteert Telstar daar financieel 
van mee. Deze samenwer-
king is een mooi voorbeeld 
van hoe wij het business-
partnerschap graag zien.’’ 

De positieve ontwikkelin-
gen bij Telstar worden op de 
voet gevolgd door de Witte 
Leeuwen-sponsors én het 
bestuur van de Business-
club Telstar. Friso Huizinga 
is als nieuwe voorzitter van 
de BC zeer te spreken over 
het beleidsplan. ,,Daar staan 
echt goede dingen in’’, con-
stateert hij. ,,Je ziet duidelijk 
dat er met een brede ver-
tegenwoordiging van foun-
ders, gemeente en bedrijfs-
leven is gesproken. Als be-
stuur ondersteunen wij het 
beleidsplan van harte, ze-
ker waar het gaat om het 
upgraden van de business-
ruimtes. Dat de BC-leden 
na de wedstrijd ook terecht 
kunnen in de Witte Leeu-
wen Kooi vinden wij een 
goede stap. Hierdoor krij-
gen ook kleinere sponsors 
de kans om in contact te ko-
men met de grote bedrijven 
uit de regio. In Club West 
moet het vooral gezellig 
zijn. Telstar kiest daar voor 
de horecaomzet en op zich 

vind ik dat een goede zaak 
omdat het de club geld op-
levert. Maar we moeten er 
met elkaar wel voor zorgen 
dat de meerwaarde van BC-
lidmaatschap blijft bestaan.’’

,,In alles wat wij doen wil-
len we groeien als profes-
sioneel voetbalbedrijf’’, zegt 
Hammerstein. ,,Telstar moet 
nóg meer een begrip wor-
den in de IJmond. Het Ra-
bobank IJmond Stadion als 
sportief, zakelijk en maat-
schappelijk centrum van 
onze regio; dat is waar we 
met z’n allen voor moeten 
gaan. Daarom ben ik blij dat 
steeds meer mensen bereid 
zijn met ons mee te den-
ken, zoals onze hoofdspon-
sor Michiel van Wilgen van 
MPM Oil Company. Hij wil 
in Telstar investeren, maar 
plaatst ook kritische kant-
tekeningen. Als club heb je 
dat soort mensen nodig. Mij 
geeft het in ieder geval heel 
veel energie.’’ (foto: Ron Pi-
chel)

Meteen in de basis
De Japanse middenvel-
der Naoyuki Yamazaki train-
de al enige tijd mee, maar 
sinds twee weken is hij ook 
speelgerechtigd in de Jupiler 
League. De 25-jarige voetbal-

ler maakte zijn debuut tegen 
De Graafschap en stond ook 
vorige week, tegen Achilles 
‘34, in de basis. Beide wed-
strijden werden gewonnen. 
(foto: 1963 Pictures)
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Strawberries H1 wint 
eerste thuiswedstrijd

Driehuis - Het eerste man-
nenteam van hockeyclub 
KHC Strawberries heeft af-
gelopen zondag de eerste 
thuisoverwinning geboekt. 
Eelde, komend uit de pro-
vincie Groningen, werd met 
2-0 verslagen. Het was een 
zeer zwaarbevochten over-
winning voor de mannen van 
coach Axel Wessels. 
Strawberries had het in de 
eerste helft lastig met de on-
bekende tegenstander uit 
Groningen. ,,Eelde keek de 
eerste helft rustig de kat uit 
de boom, waar wij hen snel 
onder druk wilden zetten”, 
zei coach Wessels na afloop. 
,,De eerste kansen voor ons 
kwamen, maar Eelde kwam 
er ook vaak gevaarlijk uit 
vanuit hun gesloten verde-
diging via mooie counters.” 
Strawberries speelde ver-
dedigend goed in de eerste 
helft waardoor beide ploe-
gen zonder te scoren de 
kleedkamer in gingen voor 
de rust.
In de tweede helft kwam de 
wedstrijd al snel op zijn kop 
te staan. Doelman Reinier 
Kuijt en aanvaller Daan van 
Poorten werden door du-
bieuze beslissingen van de 
scheidsrechters tijdelijk uit 
het veld gestuurd. Hierdoor 
kwam Strawberries met ne-
gen man te staan tegen een 
Eelde dat uiteraard kansen 
rook. ,,Heel volwassen wisten 
wij aanvalsgolf op aanvals-

golf te pareren, totdat Rei-
nier weer in de goal mocht”, 
verklaarde Axel Wessels hoe 
Strawberries knap stand wist 
te houden met twee man 
minder op het veld.
Nadat doelman Kuijt weer 
terug op zijn post was coun-
terde de Driehuizenaren 
zich, mede dankzij goed 
overzicht voorin van aanval-
ler Sander Joustra, naar een 
1-0 voorsprong. Het doel-
punt werd gescoord door 
Marnix van der Bijl, voor hem 
was het zijn eerste competi-
tiedoelpunt ooit in het eerste 
team. Met dank aan de steun 
van het fanatiek meeleven-
de thuispubliek vochten de 
aardbeien zich naar de over-
winning. Dankzij goed werk 
van ditmaal Casper Herre-
brugh, die ondanks een on-
dertal bleef doorzetten rich-
ting de vijandelijke cirkel, 
kon Daan van Poorten de 
bal in het doel prikken. Een 
mooi doelpunt waarmee de 
aanvaller de wedstrijd defini-
tief in het slot gooide. Dank-
zij de eerste punten (vori-
ge week werd met 4-1 in 
Nieuw-Vennep van De Kik-
kers verloren) staat Straw-
berries na twee duels in de 
middenmoot. Komende zon-
dag staat een verre uitwed-
strijd op het programma, dan 
gaan de roodhemden op be-
zoek bij GHBS, dat in de stad 
Groningen speelt. (Finn van 
Leeuwen)

Whatsapp buurt-
preventie in Velserbroek

Velserbroek –  De invalswe-
gen van Velserbroek zijn vori-
ge week voorzien van borden 
met de tekst ‘Let op: whatsapp 
buurtpreventie’. De actie is niet 
helemaal nieuw. Op diverse 
plaatsen in Nederland zijn er 
kleinere en grotere gebieden 
waar buurtpreventie actief is. 
Eind 2015 is er contact gelegd 
tussen wijkagenten, gemeen-
te en de toen bestaande what-
sapp buurtpreventie-groepen 
in Velserbroek. Doordat dit ini-
tiatief door een aantal betrok-
ken en enthousiaste bewoners 
(later beheerders) is opgepakt, 
is er binnen een jaar een unie-
ke samenwerking ontstaan 
tussen gemeente, wijkagen-
ten en buurtpreventie beheer-
ders. Het resultaat is dat er in 
iedere wijk in Velserbroek een 
whatsapp buurtpreventiegroep 
aanwezig is.
Deelnemers aan zo’n groep 
zijn de extra ogen en oren van 
de politie. Omdat er gewerkt 
wordt met een vast protocol, 
kan er snel gereageerd wor-
den op een verdachte situa-
tie en tegelijkertijd kunnen nog 
extra ogen en oren geactiveerd 

worden. Immers, als een situa-
tie in de groep gemeld wordt, 
kunnen meer personen actief 
uitkijken naar de verdachte(n). 
Een whatsapp buurtpreven-
tiegroep is geen garantie dat 
er geen incidenten meer zijn, 
maar de pakkans wordt wel 
vergroot. 
De gemeente Velsen heeft on-
dersteund in het ter beschik-
king stellen van flyers om be-
woners te informeren over de-
ze buurtpreventie groepen. 
In de wijken waar al geflyerd 
is heeft dit geleid tot een toe-
name van deelnemers met 15 
procent. Op 10 locaties in Vel-
serbroek zijn door de gemeen-
te deze week de attentie-bor-
den geplaatst. De borden staan 
onder meer op de Dreefbrug, 
Vlietweg-Westbroekerweg, af-
rit N208, Dammersweg-Dam-
mersboog, Broekeroog en Za-
delmakerstraat.
Wie zich wil aanmelden bij 
een whatsapp groep in de ei-
gen wijk kan kijken op de Fa-
cebookpagina van Horen, Zien 
& Melden voor de actuele con-
tactgegevens. Of kijk op www.
wabp.nl en zoom in op de kaart.

Nomineer
uw buur!

Santpoort-Noord - Heeft u een 
leuke buur en wilt u hem of haar 
eens in het zonnetje zetten? 
Kom dan op vrijdag 30 septem-
ber naar de markt in Santpoort-
Noord en zet hem of haar op de 
nominatielijst bij de kraam van 
het Sociale Wijkteam Velsen en 
vertel waarom deze buur hier-
voor in aanmerking komt. Uit al-
le nominaties wordt de super-
buur van 2016 worden getrok-
ken. De persoon wordt verblijd 
met een Super Buur Bokaal en 
natuurlijk een bijpassend Bu-
rencadeau. En heeft u iemand 
genomineerd? Dan ligt er voor 
u ook een burencadeautje klaar. 
Het Sociale wijkteam deelt de 
kraam met Stichting Welzijn Vel-
sen waarin u zelfgemaakte pro-
ducten kunt kopen en de activi-
teiten van Dorpshuis Het Terras 
worden gepresenteerd. 

Jaarmarkt in Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Op zaterdag 24 
september vindt de 49ste edi-
tie van de Jaarmarkt in Oud 
Velsen plaats. In en om de En-
gelmunduskerk staan dan 150 
kramen met uitgestalde waren. 
Al jaren organiseert de kerkge-
meente deze jaarmarkt om het 
eeuwenoude en monumenta-
le gebouw te kunnen onder-
houden. 
Door een broodje worst of ha-
ring of portie poffertjes te eten 
draagt u direct bij aan behoud 
van dit unieke gebouw. Bij het 
rad van avontuur zijn leuke 
prijsjes te winnen. In het dorp 
is een kindervrijmarkt. Kinde-
ren (uit Velsen) kunnen een 
plekje reserveren bij Petra de 
Hoog, via 06-31955755. 
Voor het oude raadhuis staat 
een podium waar koren en 
(toneel)gezelschappen van de 

Velser Gemeenschap optreden. 
Het programma: 10.00 uur Vel-
ser Amusements Orkest; 10.40 
uur Naaldkoor Santpoort-
Noord; 11.20 uur De Jonge 
Stem; 12.00 uur Chr. Mannen-
koor IJmuiden; 12.40 uur Mu-
zikaal Gezelligheidskoor; 13.20 
uur Bel Canto; 14.00 uur Haar-
lem Shuffle; 14.40 uur Musical-
groep Boms en om 15.20 uur 
KMK Oud Goud.
Terwijl het buiten de kerk een 
drukte van belang is, kunnen 
bezoekers binnen in de kerk 
genieten van een moment-
je rust en aandacht. Er is gele-
genheid een kaars aan te ste-
ken. ‘s Ochtends is er bijpas-
sende muziek in de kerk van 
het Manenburgkwintet en ‘s 
middags van pianist Dirk Jan 
Vennik. De jaarmarkt is van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 

Velsen - Op zondag 25 sep-
tember laten twee grote or-
kesten zich om 12.00 uur ho-
ren in het Soli Muziekcen-
trum (nabij Station Driehuis).
Het Harmonieorkest van So-
li telt maar liefst ruim 60 le-
den. Zij spelen uiteenlopende 
muziekstukken van populair 
tot klassiek en alles wat daar 
tussen zit. Het Harmonie-
orkest staat sinds 2006 on-
der leiding van dirigent Vin-
cent van den Bijlaard. Zie ook 
www.soli.nl. Felison Brass uit 
Velsen-Noord bestaat uit cir-
ca 30 gemotiveerde amateur-
muzikanten onder de profes-
sionele leiding van haar vaste 
dirigent Patricia Geertse. Zie 
ook www.felisonbrass.nl. Al-
le muzikanten hebben in ie-
der geval één ding gemeen 
hebben: ze hebben plezier in 
hun hobby en delen een pas-
sie voor de muziek die ze ma-
ken. De toegang is gratis.

Koffieconcert

Regio - Op zondag 25 septem-
ber organiseert de vereniging 
Hoogovensstoom een rond-
rit met fotostop over het Tata 
staalbedrijf. Vertrek van stati-
on Velserbosch om 10.45 uur, 
retour 12.15 uur. Kaartverkoop 
vanaf 9.30 uur. Kaarten kun-
nen ook gereserveerd worden 
op internet, zie www.csy.nl of 
www.hoogovensstoomijmui-
den of telefonisch tijdens kan-
tooruren: 06-12129068. Een 
ID-kaart of paspoort is nood-
zakelijk. De trein en het stati-
on zijn geschikt voor rolstoe-
lers, maar dat dient telefonisch 
gemeld te worden.

Rondrit met 
stoomtrein

Succesvol weekend DKV
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag speelden alle DKV-teams 
thuis op Sportpark Schoo-
nenberg. 
De B1 begon zeer sterk aan 
haar wedstrijd tegen Rapid 
B2 en stond al gauw met 6-0 
voor. Aan het einde van de 
eerste helft liep Rapid ech-
ter in; in de rust was de stand 
6-2 in het voordeel van DKV. 
Toch wist de B1 in de tweede 
helft haar voorsprong te be-
houden. Er volgden een paar 
mooie acties van beide kan-
ten, maar het lukte vooral 
DKV vaak niet om deze kan-
sen af te maken. Uiteinde-
lijk kwam DKV toch als win-
naar het veld af met de mooie 
eindstand van 10-4.
DKV 1 trad aan tegen DTS uit 
Enkhuizen. DTS nam de eer-
ste minuten een voorsprong 
en liep uit tot 1-3. DKV kwam 
echter sterk terug via een 
aantal mooie aanvallen. De 
teams gingen met een 11-7 
voorsprong voor DKV de rust 
in. Na de rust bleef DKV goed 

en collectief sterk spelen, 
DKV had veel rebounds on-
der de korf en gooide verde-
digend het slot erop. Dit re-
sulteerde in een zeer verdien-
de overwinning van 23-14. 
Ook het tweede en het derde 
wonnen hun wedstrijd. DKV 2 
won vrij gemakkelijk van Ar-
gus met 18-11. Bij DKV 3 was 
de wedstrijd tot het laatst toe 
spannend, maar DKV won 
uiteindelijk met 9-8.
Opmerkelijk was dat bij de 
jeugdwedstrijden twee ver-
enigingen het DKV-veld op 
Schoonenberg niet konden 
vinden. Zowel het team van 
Wijde Wormer als het team 
van Swift uit Amsterdam ver-
dwaalde in Velsen-Noord, 
waarschijnlijk door de omlei-
dingen van de Velsertunnel. 
Daardoor wonnen de DKV B2 
en DKV D reglementair hun 
wedstrijden. Maar natuurlijk 
hadden de teams liever ge-
woon een wedstrijd gespeeld 
dan op deze manier te win-
nen.



Eerste nederlaag Velsen
Driehuis - Tegen medekop-
loper AFC’34 uit Alkmaar 
zou het voor Velsen een las-
tig middagje worden. Toch 
viel dat aanvankelijk wel mee. 
AFC had meer balbezit maar 
was niet echt gevaarlijk. Ver-
der dan een paar mogelijk-
heden kwam AFC voorlopig 
niet: de eerste werd van de 
doellijn gehaald en de twee-
de belandde in de armen van 
Sander van der Lugt. 
Voor Velsen geldt hetzelfde: 
Jesse van de Meer kon net 
niet bij een voorzet en een 
inzet van Remco van Dam 
werd geblokt door verdedi-
ger Daan Hamaker. Het spel 
speelde zich voornamelijk af 
tussen beide strafschopge-
bieden. Wij noteerden alleen 
een ziedend schot van Mo-
hamed Ouamar dat vakkun-
dig door Sander van der Lugt 
werd gepareerd. Na rust di-
rect een schot van Jesse van 
de Meer maar ook doelman 
Joey Wiese was uit het goede 
keepershout gesneden. AFC 
zette een tandje bij en Vel-

sen kreeg het moeilijk. Voor-
al de beide vleugelaanvallers 
van AFC waren gevaarlijk. 
Na vijf minuten was het raak: 
via diverse benen belandde 
de bal bij rechtsachter Boi 
Postma die van dichtbij raak 
schoot:  1-0. Vijf minuten la-
ter een combinatie tussen Ali 
Deveci en Kobina Plange die 
Arsenio Dihalu in staat stel-
de de stand te verdubbelen: 
2-0. Toch was Velsen bij een 
counter gevaarlijk maar Ze-
no van Ooijen kon net niet bij 
de bal. Even later werd Da-
niël Zuiverloon onderuit ge-
schoffeld. Tim Groenewoud 
gaf Joey Wiesse vanaf de stip 
geen schijn van kans. 2-1. 
Velsen zette de tegenstander 
nu onder druk en het mooie 
combinatievoetbal van AFC 
‘34 veranderde in lange bal-
len naar voren. Tim Groene-
woud miste nog een goede 
kans waarna Velsen even la-
ter een strafschop werd ont-
houden: een handsbal van  
Boi Postma werd door arbi-
ter Lagerwey genegeerd. Vel-

sen zette alles op de aanval 
om toch nog met een punt 
naar Driehuis terug te ke-
ren en had geluk dat aan de 
andere kant een strafschop 
hoog over werd geschoten. In 
blessuretijd zette Ali Deveci 
de 3-1 op het scorebord: uit-
eindelijk een verdiende over-
winning voor AFC’34. Volgen-
de week komt Hillegom naar 
Driehuis.

Stormvogels deelt punten
IJmuiden - Na twee wed-
strijden stonden Stormvogels 
en West Frisia met 6 punten 
uit 2 wedstrijden gebroeder-
lijk aan de top in de tweede 
klasse A. Op Zeewijk moest 
dus uitgemaakt worden wie 
als winnaar uit de bus zou 
komen om zodoende de trot-
se leider van de tweede klas-
se A te worden. Maar om-
dat dit spannend duel, op het 
scherp van het schede ge-
speeld, onbeslist eindige, kon 
LSVV zich bij de twee koplo-
pers scharen.
Binnen drie minuten keek 
Stormvogels reeds tegen een 
achterstand aan. Op rechts 
haalde de supersnelle Bram 
Zwaan de achterlijn en zijn 
voorzet op maat was voor 
Chris Grooteman een mak-
kie zijn ploeg aan een voor-
sprong te helpen, 0-1.
Stormvogels probeerde met-
een orde op zaken te stellen, 
maar moest opboksen tegen 
een stugge West-Friese ver-
dediging met lange mensen 
en gevaarlijke snelle voor-
waartsen. Nadat Geofrey 
van Nieuwkoop halverwe-
ge de eerste helft de bal voor 
de schietgrage voeten van 
Grooteman had weg gehaald 
en Sonny Pronk de bal op de 
lat had gekopt, bereikte Van 
Nieuwkoop de snelle Giano 
Bonam met een steekpass. 
Bonam kwam hierdoor alleen 
voor doelman Paul Kok, die 
vervolgens niets anders kon 
doen dan zijn opponent bin-
nen de beruchte lijnen on-
deruit te halen. De toegeken-
de strafschop werd onberis-
pelijk door Bas Scholten in-
geschoten, 1-1 (zie foto).
De tweede helft nam Storm-
vogels het initiatief en bin-
nen een kwartier kwam het 
team van trainer Sjaak Lettin-
ga op voorsprong. Op rechts 
rende Giano Bonam drie ver-
dedigers voorbij om vervol-
gens vanaf de achterlijn spits 

Mike Dam in de gelegenheid 
te stellen Stormvogels op een 
niet al te moeilijke manier op 
voorsprong te brengen, 2-1.
Lang kon Stormvogels niet 
genieten van haar voor-
sprong, want binnen twee 
minuten omspeelde Sonny 
Pronk twee IJmuidende ver-
dedigers om vervolgens bui-
ten bereik van de op het ver-
keerde been staande doel-
man Sebastiaan de Lijzer 
de gelijkmaker aan te teke-
nen, 2-2. Met nog bijna een 
half uur op de klok werd het 
een open wedstrijd met kan-
sen over en weer. Bovendien 
stuurden beide trainers drie 
verse krachten het veld in; de 
opvallendste was bij Storm-
vogels de 17-jarige verdedi-
ger Stijn van der Voort die te-
rug kan zien op een goed de-
buut.
De laatste tien minuten werd 
Stormvogels behoorlijk on-
der druk gezet door de West-
friezen, maar evenals vori-
ge week stak doelman De 
Lijzer in bloedvorm door ve-
le spectaculaire reddingen te 
verrichten en zijn ploeg zo-
doende aan een welverdien-
de punt te helpen.
Zondag a.s. is in Heiloo De 
Foresters, het afgelopen sei-
zoen gedegradeerd uit de 
eerste klasse, de tegenstan-
der. Stormvogels-zaterdag 
leed op sportpark Zeewijk 
een grote nederlaag tegen FC 
Velsenoord. Na een 0-3-rust-
stand verloor het team van 
trainer Marco Adema uitein-
delijk met 0-6. Binnen acht 
minuten werd op het mid-
denveld een kapitale blun-
der gemaakt waardoor FC 
Velsenoord aan de leiding 
kon komen. Hierna liepen de 
IJmuidenaren constant ach-
ter de feiten aan.
Zaterdag a.s. is middenmoter 
Bloemendaal in een uitwed-
strijd de tegenstander. (foto: 
Hans Willemse)

IJmuiden moet de 
punten aan Kagia laten

IJmuiden - Door overwin-
ningen op Zandvoort en SCW 
waren de verwachtingen voor 
deze wedstrijd hooggespan-
nen. Trainer/coach Anthony 
Correia verwachtte een sterk 
Kagia en deze wedstrijd zou 
voor zijn team de testcase 
moeten worden.
Zijn collega Anton WIjsman 
was na de winst van IJmui-
den op Zandvoort gewaar-
schuwd en heeft dan ook de 
wedstrijd SCW-IJmuiden be-
keken en daar kunnen zien 
waar de sterke en zwakke 
punten van IJmuiden lagen.
Na het beginsignaal van 
scheidsrechter Bos za-
gen de 100 toeschouwers 
een fel spelend IJmuiden 
en een zeer snel omschake-
lend Kagia maar de verdedi-
ging van IJmuiden was daar-
van niet erg onder de indruk. 
IJmuiden kreeg in de be-
ginfase de nodige mogelijk-
heden op een doelpunt en 
Kagia pas in de 20e minuut. 
Kagia speelde het betere 
voetbal en IJmuiden kreeg de 

kansen maar een doelpunt 
liet op zich wachten. 
IJmuiden kwam na rust sterk 
uit de kleedkamer en nadat 
Kay Brouwer een schot op 
goal gaf, welke door keeper 
Sander Hoogervorst onscha-
delijk kon worden gemaakt, 
werkte de snelle omschake-
ling van Kagia wel.
De IJmuiden verdediging was 
even niet bij de les en bin-
nen 3 minuten scoorde Alain 
van Kesteren en Rens Lam-
boo voor de bezoekers en de 
wedstrijd leek bij deze 0-2 
stand gespeeld. 
Anthony Correia wissel-
de daarna 2 spelers en ging 
vol op de aanval spelen wat 
IJmuiden voldoende kansen 
opleverde. Deze werden re-
gelmatig onterecht afgevlagd 
door assistent scheidsrechter 
Marco Goudriaan waardoor 
Kay Brouwer, uit het niets, 
pas in de 85e  minuut de 1-2 
kon scoren. De laatste minu-
ten ging alles wat IJmuiden 
was op zoek naar de gelijk-
maker maar Kagia gaf niets 

meer weg.
IJmuiden werkte vandaag 
weer hard maar moest het 
voetballend afl eggende te-
gen de bezoekers met in hun 
midden Rens Lamboo die 
vandaag een supervorm eta-
leerde. Van dit Kagia met 1-2 
verliezen, ondanks de zeer 
sterk spelende Kay Brouwer, 
is geen schande en zij gin-
gen dan ook terecht met de 3 
punten naar Lisserbroek.
IJmuiden: Tom Hoogendijk 
(k), Danny de Vendt, Kay 
Brouwer,  Patrick Eggermont, 
Michel Post, Fabian Roo-
zen, Milan van Essen, Bob 
Schol, Iw Stoianov (75e Jan-
nick Zandona), Mike Kries ( 
55e Sem Blok), Wesley Hee-
res (55e Joshua Doming-
gus).IJmuiden 2 speelde op 
Schooneneberg tegen Jong 
Holland 2. 
Het team van trainer/coach 
Jeffrey v.d. Steen kwam in de 
87e minuut op een 0-1 ach-
terstand maar kreeg in bles-
suretijd een strafschop die 
benut werd, 1-1.
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Is uw buurt veilig en leefbaar?

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

Als u uw mening geeft, helpt u de vei-
ligheid en lee� aarheid in Velsen. Dit 
vraagt de gemeente aan 3500 wil-
lekeurig gekozen inwoners. Velsen 
gebruikt de uitkomsten van dit on-
derzoek om haar veiligheidsbeleid 

onder de loep te nemen. Hoe meer 
mensen die zo’n uitnodiging gekre-
gen hebben meedoen, hoe betrouw-
baarder het onderzoek is. Wie de 
vragenlijst nog niet heeft ingevuld, 
krijgt hem binnenkort nogmaals in 
de bus. Doe mee!

Het onderzoek wordt op gemeente-
lijk en op landelijk niveau gedaan, 
via internet en schriftelijk. In de 
loop der jaren is het onderzoek al in 
meer dan 300 Nederlandse gemeen-
ten uitgevoerd. De resultaten wor-
den in maart 2017 verwacht.

Week van de Eenzaamheid

U kunt er wat aan doen!
Tussen 10 en 12 uur op donder-
dag 29 september 2016 is ieder-
een van harte welkom in de Sam 
Vlessinghof. Kom erbij, kom elkaar 
ontmoeten! Dat is de beste reme-
die tegen eenzaamheid, het the-
ma van de ochtend. Organisator 
is het Sociaal Wijkteam Zee- en 
Duinwijk / IJmuiden-West. Inloop 
is vrij, aanmelden is niet nodig.

Van donderdag 21 september tot 
en met zaterdag 1 oktober is het de 
Week van de Eenzaamheid. Ook in 
Velsen worden dan activiteiten ge-
organiseerd. Dat is geen overbodi-
ge luxe, want 25% van onze inwo-
ners zou meer sociale contacten wil-
len hebben, en ruim een kwart daar-
van weet niemand om samen dingen 
mee te ondernemen (Lee� aarheids-
monitor Velsen 2015).

Zelf aan de slag
Veel mensen voelen zich (wel eens) 
eenzaam – bijvoorbeeld omdat ze 
werkloos zijn geworden, psychiatri-
sche problemen hebben, chronisch 

ziek zijn of worden gepest. Meestal 
geven ze dat niet toe, of praten ze er 
niet over. Toch kunt u zelf met een-
zaamheid aan de slag. Bel eens een 
bekende van vroeger op, maak een 
praatje met de buren, of ga vrijwilli-
gerswerk doen. Denk niet: dat is niks 
voor mij, maar ga aan de slag en kom 
erbij!

Tips en trucs voor u
In de Sam Vlessinghof krijgt u prak-
tische tips en trucs van het Sociaal 
Wijkteam Zee- en Duinwijk / IJmui-
den-West. In de Dwarsligger is een-
zelfde soort bijeenkomst. Het Soci-
aal Wijkteam maakt gebruik van de 
Coalitie Erbij, een bundeling van wel 
30 organisaties die samenwerken te-
gen eenzaamheid. Meer informatie: 
www.eenzaam.nl.

Contact met het college

Werkbezoek aan 
Lange Nieuwstraat
Er wordt al maanden gewerkt aan 
de Lange Nieuwstraat in IJmui-
den. Wat ging daar goed aan en 
wat kan er beter? Dat hoort het 
college van burgemeester en wet-
houders graag van bewoners en 
winkeliers tijdens een werkbe-
zoek op dinsdag 27 september 
2016.

Nu fase 3 is afgerond, bezoekt het 
college op dinsdag 27 september 
2016 de Lange Nieuwstraat/HOV, 
samen met enkele betrokken ambte-

naren. De collegeleden komen graag 
in contact met bewoners en winke-
liers om te horen hoe die werkzaam-
heden zijn verlopen.

De wandeling begint om 14.00 uur 
bij het gemeentehuis.  Vanaf 15.30 
uur zijn alle bewoners en winkeliers 
van harte welkom in The Co� eeclub 
aan de Velserhof om daar met het 
college van gedachten te wisselen 
over de werkzaamheden. Er wordt 
een drankje en een hapje bij geser-
veerd. (foto: gemeente Velsen)

Velsertunnelrun binnen 
kortste keren uitverkocht
Alle kaarten voor de Velsertun-
nelrun op zondag 27 november 
waren binnen de kortste keren 
uitverkocht. Vanaf het eerste uur 
stroomden de aanmeldingen bin-
nen voor de loop van 7,68 kilo-
meter, die van Rabobank IJmond 
Stadion in Velsen loopt tot de 
Breestraat in Beverwijk.

Het aantal deelnemers werd een-
malig verhoogd van 5.000 naar 
6.000, maar meer mensen kunnen 
niet meedoen, vanwege de veilig-
heid van de deelnemers. Om die re-
den kunnen skaters, kinderwagens 

en rolstoelgebruikers ook niet mee-
doen. Het parcours en de helling van 
de tunnel aan het begin en het eind 
kunnen tot gevaarlijke situaties lei-
den, aldus Rijkwaterstaat. 

Wie zich heeft ingeschreven maar 
verhinderd is, kan zijn startbewijs 
aan iemand anders geven. 

Initiatiefnemers zijn de gemeenten 
Beverwijk en Velsen, en Rijkswater-
staat, de eigenaar van de tunnel. De 
organisatie is in handen van Sport-
Support en SportConnexxion. Meer 
info op www.velsertunnelrun.nl.
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Van 3 tot 10 oktober

Week van de Opvoeding
Wordt die puber op de bank ooit 
volwassen?  Wilt u uw kind lekker 
een middag laten spelen? Of meer 
weten over de kracht van positief 
opvoeden? U kunt het allemaal 
meemaken in de week van de op-
voeding, van 3 tot en met 9 okto-
ber!

Puberexpert Marina van der Wal, be-
kend van Ko	  etijd en vrouw.nl, zorgt 
op dinsdagavond 4 oktober vanaf 
20.00 uur voor een luchtige lezing 
‘Puber in huis, hoe hou je het gezellig’ 
in Het Terras in Santpoort-Noord. 

Van der Wal heeft een herkenbaar 
verhaal voor ouders die wel eens voor 
rotte vis worden uitgemaakt, die gaan 
begrijpen dat die zak hooi op de bank 
gewoon aan het groeien is en dat kin-
deren nooit volwassen worden als ze 
niet hun eigen fouten mogen maken. 
In de pauze en na de lezing is er gele-
genheid om vragen te stellen.

Op woensdag 5 oktober staat om 

14.00 uur wijkcentrum De Stek in 
Velsen-Noord garant voor een mid-
dag vol plezier met stormbanen, 
springkussens, fi etscross parcours, 
groot bibberspiraal en meer attri-
buten. Hier kun je naar hartenlust 
knutselen, springen, rennen en spe-
len!

Op woensdag 5 oktober is om 19.30 
uur de lezing ‘De kracht van positief 
opvoeden’ voor ouders en opvoeders 
van kinderen van 0 tot 12 jaar in de 
Centrale Bibliotheek in IJmuiden. 
U hoort hoe die aanpak helpt bij het 
succes van uw kinderen op school 
en hun relaties met anderen. De le-
zing is gratis en er zijn beroepskrach-
ten om u te horen en te adviseren. De 
avond duurt tot 21.30 uur. 

Wat is er zo mooi aan
de gemeente Velsen?
Wat is mooi aan Velsen en on-
ze provincie Noord-Holland? En 
wat is lelijk ? Daar wil de stich-
ting MOOI Noord-Holland het 
graag met u over hebben. Vrijdag 
23 september tussen 10.00 uur en 
17.15 uur strijkt ‘OVERMOOI’ neer 
op Plein 1945 in IJmuiden. Er is 
veel te doen en er valt veel te pra-
ten. Komt u ook?   

In september reist stichting MOOI 
Noord-Holland met het evenement 
OVERMOOI door onze provincie. 
Ook in Velsen leggen ze een enorme 
kaart van Noord-Holland neer waar-
op alles haarscherp te zien is: de pol-
ders, duinen, wegen, dijken, steden 
en dorpen, maar ook uw eigen wo-
ning! Het is de bedoeling dat er met  
bewoners, leerlingen van basisscho-
len, ondernemers, ontwerpers, be-
stuurders en andere betrokkenen op 
een speelse manier wordt gespro-
ken over wat we mooi vinden in onze 
provincie. Wat willen we houden en 

hoe kunnen we zorgen voor een pret-
tige omgeving, waarin het fi jn wonen 
is?  

MOOI en LELIJK in Velsen
Op vrijdag 23 september strijkt 
OVERMOOI neer op Plein 1945 aan 
de voet van het prachtige stadhuis 
van Velsen. Of vindt u dat juist le-
lijk? Laat van u horen! Van strand-
gast tot surfer, van (oud) bewoner tot  
bouwer – iedereen is welkom. De dag 
wordt spetterend afgesloten met de 
prijsuitreiking van de Arie Keppler 
Prijs door gedeputeerde Joke Geld-
hof.

Feest voor iedereen
OVERMOOI is gratis en voor ieder-
een. Er is van alles te zien en te be-
leven zoals tentoonstellingen, mu-
ziek, catering met lokale producten, 
en nog veel meer. Kijk voor het dag-
programma en meer informatie op 
www.overmooi.nl. (foto: gemeente 
Velsen)

Nationaal Park Café
Wat doet u het liefst in het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland? 
Hardlopen, paardrijden, wande-
len? Naar markten, concerten of 
proeverijen gaan? Moet er wat 
anders gebeuren? Laat het weten 
in het Nationaal park Café, Pavil-
joen Noordzee, op woensdag 28 
september. Vooraf kunt u mee 
met de boswachter.

Het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland organiseert een gezellige, 
actieve avond met muziek, een hap-
je en een drankje. U bent van har-
te uitgenodigd om er komen vertel-
len waarom u zo graag naar het park 

gaat, of wat u er mist, wat u er het 
mooiste vindt of wat u nog zou wil-
len. Kom langs, stel uw vragen en 
praat mee! 

Vooraf kunt u mee met boswach-
ter Ruud Luntz naar het Kennemer-
meer. Hij vertelt wat er zo bijzonder 
aan is, welke prachtige bloemen en 
planten u er kunt zien. Wilt u mee? 
Meld u dan aan via http://www.np-
zuidkennemerland.nl/10776/na-
tionaal-park-cafe. De rondleiding 
begint om 18.45 uur en is gratis. 
Op www.np-zuidkennemerland.nl 
vindt u het hele programma van de 
avond. Aloha wint Gaia Green Award

Strandpaviljoen Aloha aan de 
IJmuiden Noordpier kreeg maan-
dag 19 september de Gaia Green 
Award 2016 – een prijs voor ho-
recabedrijven die duurzaam on-
dernemen. De voorzitter van Eu-
ro-Toques, Ted Janssen, reikte de 
prijs uit.

Steeds meer horecabedrijven zien 
het belang in van duurzaam onder-
nemen, en de gasten waarderen dat 
ook. De ona¦ ankelijke jury – verte-
genwoordigers uit de branche – had 
er nog een kluif aan om de echte win-

naar te kiezen. Uiteindelijk koos de 
jury voor bedrijven die duurzaam-
heid het breedst hebben doorge-
voerd in de bedrijfsvoering. Strand-
paviljoen Aloha Beach blinkt uit in 
de duurzame keuzes bij de samen-
stelling van de menukaart. Zelfs de 
plastic rietjes zijn vervangen door 
een biologisch a  ̈ reekbaar alterna-
tief. 

De Gaia Green Awards zijn nieu-
we awards voor horecabedrijven die 
zich onderscheiden op het gebied 
van duurzaam ondernemen.
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Van Waterloolaan tot Heerenduinweg

Werk aan de weg
Er zijn ingrijpende werkzaamhe-
den gepland aan de Waterloolaan 
(Driehuis), de Zeeweg en de Hee-
renduinweg (IJmuiden). De ver-
vanging van het asfalt wordt ge-
combineerd met een aantal ande-
re maatregelen die vooral de vei-
ligheid voor de fi etsers moet ver-
beteren. Het werk staat gepland 
voor de zomer van 2017.

Vrijliggende fi etspaden, verkeers-
lichten bij de HOV-oversteek, een 
nieuw fi etspad langs de busbaan – 
het zijn een paar voorbeelden van 
maatregelen die worden genomen 
om de veiligheid van fi etsers ter 
plekke te verbeteren. Omdat het as-
falt van de Waterloolaan, Zeeweg tot 

aan het zwembad aan de Heeren-
duinweg toch moet worden vervan-
gen, kunnen deze maatregelen mooi 
worden meegenomen. 

De plannen zijn in een eerder stadi-
um besproken met een klankbord-
groep van buurtbewoners. Waar mo-
gelijk zijn hun opmerkingen en sug-
gesties in het ontwerp verwerkt, dat 
in de zomer voor inspraak ter inzage 
heeft gelegen. De inspraakrapporta-
ge en het defi nitieve ontwerp zijn nu 
vastgesteld door het college van Bur-
gemeester en wethouders.

Alle informatie staat op www.velsen.
nl onder Burger / Meepraten in Vel-
sen / Inspraak.
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OPENBARE WERKEN

Inloopavond bestemmings-
plan Santpoort-Noord
Op maandag 26 september bent 
u van harte welkom op een in-
loopavond over het voorontwerp 
van het bestemmingsplan Sant-
poort-Noord, dat momenteel ter 
inzage ligt. Van 19.00 – 21.00 uur 
in Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord.

U kunt het voorontwerp inzien en 
uw vragen stellen aan de betrokken 
ambtenaren. Er wordt geen centrale 
presentatie gegeven, omdat het ge-
bied zo divers is. 

Een bestemmingsplan regelt de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden 
van een pand of een perceel. Op dit 
moment zijn er verschillende be-

stemmingsplannen voor het gebied; 
daar wil de gemeente één plan van 
maken. Bovendien is een aantal van 
die plannen al meer dan tien jaar 
oud, en bestemmingsplannen wor-
den elke tien jaar herzien. Tijd dus 
voor een actueel bestemmingsplan.

In het voorontwerp worden enkele 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt, 
bijvoorbeeld bij het Motorhuis, aan 
de Dobbiuslaan en aan de Hoofd-
straat-Terrasweg. Het plan ligt sinds 
vrijdag 9 september ter inzage, met 
een aantal kaarten, en kan digitaal 
bekeken worden via www.Velsen.nl. 
(Actueel / Bestemmingsplannen) en 
via ruimtelijkeplannen.nl. (foto: ge-
meente Velsen)

Schooljudo clinics tijdens Nationale Sportweek
Tweeduizend kinderen aan de ju-
do – hoe leuk is dat! Dat gaat op 
donderdag 22 en vrijdag 23 sep-
tember gebeuren tijdens de Nati-
onale Sportweek 2016 in sporthal 
Zeewijk in IJmuiden. Er zijn vier 
absolute topjudoka’s bij.

Lokale topjudoka Cunnar Kops doet 
op donderdag 22 september de af-
trap voor de clinics en daarna komt 
Linda Bolder uit Velserbroek in ac-
tie. Zij werd zevende tijdens de afge-
lopen Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. De derde topper is Neal van 
de Kamer: vijfvoudig Nederlands 
kampioen en al jarenlang Schoolju-
do topper. Hij verzorgt vrijdag het 
startschot voor de tweede serie cli-
nics. Schooljudo ambassadeur en 
Olympische topper Dex Elmont 
sluit dit grote feest in IJmuiden af. 

De verwachting is dat aan de tien cli-
nics wel 2000 kinderen mee zullen 
doen van elf basisscholen in Velsen. 
Schooljudo is met meer dan 32.000 
deelnemers per jaar het grootste be-
weegprogramma van Nederland. 

En behalve een sportieve activiteit 
is het ook goed voor het zelfvertrou-
wen en weerbaarheid van kinderen. 
Schooljudo draait namelijk om ze-
ven waarden: respect, samenwer-
ken, discipline, beheersing, weer-
baarheid, vertrouwen en vooral heel 
veel plezier. 

Schooljudo werd elf jaar geleden op-
gericht door oud-wereldkampioen 
en Olympisch medaillewinnaar Ru-
ben Houkes. De clinics worden voor 
de tweede keer georganiseerd. (foto: 
2basics)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

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

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

Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 

langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 

vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, slopen be-
staande opslagruimte en oprich-
ten nieuwe wijkpost (14/09/2016) 
14583-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 70, plaatsen 
dakkapel (15/09/2016) 14998-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Theatervoorstelling verhalenvisser 
vishal D, op 7, 8 en 9 oktober 2016, 
Halkade 4 IJmuiden (14/09/2016) 
17329-2016;
Overmooi, op 23 september 
2016, Plein 1945 te IJmuiden 
(14/04/2016) 14839-2016;
Villa’s Taste of Lapland 15 t/m 23 
oktober 2016, strand Villa Westend 
te Velserbroek (16/09/2016) 16612-
2016.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
10 september 2016 tot en met 16 
september 2016 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15, plaatsen 
dakkapel (14/09/2016) 18397-2016;
Casembrootstraat 58, bouwwerk 
brandveilig gebruiken (13/09/2016) 
18293-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 5, kappen 3 
bomen (14/09/2016) 18457-2016;
Papenburghlaan 26, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(15/09/2016) 18499-
2016;

Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen 
(09/09/2016) 18584-2016.

Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, kappen 3 bo-
men (15/09/2016) 18534-2016;
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker 
(13/09/2016) 18317-2016.

Velsen-Noord
Cruquiusweg 3a, aanleggen in- en 
uitrit (13/09/2016) 18350-2016.

Velserbroek
Galle Promenade 36 en 40, verande-
ren 2 winkelunits naar 3 winkelunits 
(11/09/2016) 18121-2016.

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

Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
Op maandag 26 september houdt 
de gemeente Velsen een inloop-
avond over het voorontwerp van 
het bestemmingsplan Santpoort-
Noord, dat momenteel ter inzage 
ligt. Belangstellenden zijn tijdens 

de inloopavond welkom tussen 
19.00 en 21.00 in Dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord.

Op de inloopavond is er gelegenheid 

tot het inzien van het voorontwerp 
bestemmingsplan en tot het stellen 
van vragen aan de betrokken amb-
tenaren met betrekking tot uw situ-
atie. Vanwege de diversiteit van het 
gebied en verschillende situatie per 

perceel zal er geen centrale presen-
tatie worden gehouden. 

Het bestemmingsplan regelt per 
pand of perceel wat de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden zijn. Bestem-
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Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
mingsplannen worden elke 10 jaar 
herzien. Het betreft een actualise-
rend bestemmingsplan. In het be-

stemmingsplan worden enkele ont-
wikkelingen mogelijk gemaakt. Het 
voorontwerpbestemmingsplan ligt 

sinds vrijdag 9 september ter inza-
ge en kan digitaal bekeken worden 
via de gemeentelijke website en via 

ruimtelijkeplannen.nl. 

Raadsvergadering 29 september 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering …
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Toelating van een raadslid
8 Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dierenartspraktijk in 

tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier te Velserbroek
9 Nota Bodembeheer regio IJmond
10 Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Spaarnwoude
11 Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden 2017
12 Advies inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling
13 Vrijgave budget uit reserves in de Begroting 2016
14  Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016
15 Rekenkameronderzoek “A� andeling van meldingen, klachten en bezwa-

ren”
16 Motie 32 van 2016 “Lobby VNG tegen de Wet open overheid”

17 Benoeming lid van de Werkgeverscommissie
18 Benoeming lid van de Regiegroep IJmond
19 Europese aanbesteding accountant
20 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 28 september 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgrif-
fi e: 0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het 
onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de grif-
fi e contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moe-
ten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uit-
leg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

Velserbroek
De Klipper, drie essen (langs het 
voetpad naar het bruggetje). De bo-
men staan al behoorlijkscheef en 
zijn daardoor te gevaarlijk als het 
gaat stormen.
Groothoe¥ lad (tussen nr. 44 en 45), 
een perenboom (prunus). De boom 

geeft veel overlast door vruchten( 
gladheid en vuil) op het voetpad.
Hogemaad 59 (achterzijde), een 
berk. De boom heeft schade aan de 
stamvoet en aan de wortels,  waar 
door de boom instabiel en gevaarlijk 
wordt bij harde wind.
De Vliet (t.o. nr. 2), een els. De boom 

heeft een ingerotte stamvoet en le-
vert daardoor gevaar op het voet-/
fi etspad.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat t.o nr. 174, een 
kastanje. De boom wordt te groot 
voor de omgeving en het plantsoen.

IJmuiden
Zeeweg ter hoogte van nummer 290, 
hier wordt een den gekapt. Deze 
boom is na inspectie niet veilig be-
vonden.

Kapvergunningen
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