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Raad van State: Aanleg 
HOV Velsen mag starten
Velsen - Zelfs doorgewin-
terde juristen moesten 
even goed lezen wat er 
precies stond, maar uit-
eindelijk was het duide-
lijk: de gemeente en pro-
vincie mogen van de Raad 
van State starten met de 
aanleg van de Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer-
verbinding (HOV) tussen 
Haarlem en IJmuiden.

De bijna 200 tegenstanders 
van de vrije busbaan door 
Velsen kregen deels ge-
lijk, maar staan toch met le-
ge handen. De hoogste be-
stuursrechter van Neder-
land oordeelde woensdag 
dat het raadsbesluit over het 
gewijzigde bestemmings-

plan (van spoor naar open-
baar vervoer) vernietigd 
moet worden, maar liet het 
bestemmingsplan zelf wel in 
stand. Dat gebeurde omdat 
de punten waar tegen be-
roep was aangetekend tij-
dens de procedure alsnog 
voldoende zijn onderbouwd 
door de gemeente en pro-
vincie.
De uitspraak van de Raad 
van State betekent dat het 
bestemmingsplan over het 
HOV-tracé onherroepelijk is, 
want er is geen beroep meer 
mogelijk. Dat zorgt voor op-
luchting bij de voorstanders 
en onbegrip bij de tegen-
standers van de vrije bus-
baan. ‘Waar zijn bestem-
mingsplannen nog voor als 

er toch gewoon gebouwd 
mag worden?’, reageerde 
één van de tegenstanders 
op Twitter.
De aanleg van de HOV gaat 
naar verwachting eind sep-
tember van start. Op meer-
dere plaatsen was al be-
gonnen met voorbereiden-
de werkzaamheden, zoals 
het verwijderen van bomen 
en struiken.
De HOV moet zorgen voor 
een betere bereikbaarheid 
van onder andere IJmuiden, 
Velsen en Driehuis. De bus-
sen gaan vaker rijden en de 
haltes zijn gebruiksvriende-
lijker. Met de aanleg van de 
vrije busbaan is naar schat-
ting 56 miljoen euro ge-
moeid. (foto: HOV Velsen)

IJmuiden - Even leek het 
niets te worden, maar het 
werd toch een prachtig eve-
nement. Met het offi cieuze 
wereldkampioenschap Hor-
se Boarding onder een on-
dergaande zon is een nieu-
we sport geboren.
Een reclamefi lmpje voor het 
onderbroekenmerk A-dam 
Underwear was de basis. 
Hierin werd door een ama-

zone een man in onderbroek 
voortgetrokken op een wa-
keboard. Na het opnemen 
van het fi lmpje ontstond het 
idee om hier meer mee te 
gaan doen. Organisator Ste-
ven van Heyningen heeft 
er fl ink wat tijd in gesto-
ken, maar het was de moei-
te waard.
Op het strand lag een par-
cours klaar met enkele 

schansen. Helaas wilde het
water niet zo hoog komen 
als op vrijdag. Na anderhalf 
uur uitstel is men toch be-
gonnen in de branding, zon-
der de schansen. En alsof 
het water er op had gewacht, 
kwam het toch nog hoger 
het strand op. Uiteindelijk 
heeft men toch gebruik kun-
nen maken van de schansen. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Sinds begin vorige week is 
een van IJmuidens belang-
rijkste verkeersaders afge-
sloten: de Lange Nieuw-
straat. Tot medio februa-
ri 2017 wordt van west naar 
oost en in fases gewerkt aan 
de reconstructie van deze 
straat. De eerste fase betreft 
het stuk tussen de roton-
de en de Scheldestraat, en 
duurt tot in december 2015. 
Uiteindelijk zal de hele Lange 
Nieuwstraat opnieuw worden 
aangelegd, wordt de riolering 
vervangen, wordt in de hele 
lengte een zogenaamd infi l-
tratieriool aangelegd om wa-
teroverlast tijdens de heftige 
regenbuien van tegenwoor-
dig te voorkomen, en komt 
er nieuwe bestrating. Er komt 
één wegdek met een ver-
smalde rijbaan in elke rich-
ting en vrij liggende fi etspa-
den aan beide zijden. Ook 
komen er nieuwe bushaltes 
en wordt het winkelgebied 
vernieuwd.
De Lange Nieuwstraat is ooit 
bedacht door de architect en 
stedenbouwkundige Dudok. 
Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn grote delen van 

IJmuiden gesloopt op last 
van de Duitsers. Voordat de 
oorlog ten einde was, bena-
derde de gemeente Velsen 
onder anderen Dudok om 
een wederopbouw- en uit-
breidingsplan voor IJmuiden 
op te stellen. Centraal in zijn 
plannen stonden onder meer 
de aanleg van Plein 1945 als 
nieuw centrum van IJmui-
den met statige winkels, ho-
reca en uitgaansgelegenhe-
den, de Lange Nieuwstraat 
als oost-west verbinding 
met links en rechts woonwij-
ken, het Moerbergplantsoen 
en Gijzenveltplantsoen als 
groenbuffers, en Duinwijk als 
nieuwe woonwijk. De woon-
wijken waren bedoeld voor 
de arbeiders en middenstan-
ders, en de Lange Nieuw-
straat als hoofdstraat was 
bestemd voor woningen uit 
de hogere huurklassen. De 
winkels waren gepland aan 
het Marktplein, Plein 1945 
en daartussen aan één kant 
van de Lange Nieuw. De win-
keliers waren toen al geen 
voorstanders van dat laatste. 
Over het slagen van Dud-
oks ontwerp lopen de menin-
gen uiteen. Zoveel IJmuide-
naren, zoveel meningen over 
de Lange Nieuw. Het is even 
doorbijten voor de IJmuide-
naren en vooral voor de aan-
liggende bewoners, maar na 
het zuur komt het zoet en 
kunnen we hopelijk genieten 
van een veilige en aantrekke-
lijke Lange Nieuw.

Velsen-Noord - De opening 
van het nieuwe Wijkcentrum 
de Stek wordt groots ge-
vierd op Burendag. Zater-
dag 26 september van 11.00 
tot 15.00 uur zijn wijkbewo-
ners van harte welkom om 
te genieten van een afwisse-
lend programma. Om 11.00 
uur begint het programma 
met koffi e/thee met iets lek-
kers en de uilen van de fami-
lie Zijlstra, er wordt een grote 
plantenbak gevuld bij de in-

gang, kinderen kunnen gra-
tis meedoen op de kinder-
kermis, om 13.00 uur maakt 
iedereen kans op leuke prij-
zen bij de buurtbingo en om 
14.00 uur treed zanger Ha-
rold op als afsluiter. Dit pro-
gramma wordt gratis aange-
boden mede dankzij een bij-
drage van het Oranjefonds. 
Wijkcentrum de Stek bevindt 
zich aan de Heirweg 2 in Vel-
sen-Noord, telefoon 0251-
226445.

IJmond - In twee weken tijd 
hebben zich al meer dan 1.000 
mensen aangemeld voor een 
bezoek aan Beleef Tata Steel 
op zaterdag 10 oktober. Op die 
dag opent het staalbedrijf de 
deuren voor inwoners van de 
IJmond. Tata Steel raadt be-
langstellenden aan om niet te 
lang te wachten met aanmel-
den. In verband met de veilig-
heid is er namelijk een maxi-
mum aantal bezoekers vast-
gesteld. Bij het verstrekken 
van toegangsbewijzen geldt 
het principe ‘wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt’.
Tijdens Beleef Tata Steel kun-
nen bezoekers per bus of 
stoomtrein een rondrit ma-
ken over het 750 hectare gro-
te terrein van Tata Steel. Ge-
combineerd met de uitleg van 
de ervaren gidsen en een be-
zoek aan de infostands levert 
dat een goed beeld op van 
de indrukwekkende proces-
sen en high-tech producten 
van het staalbedrijf. Er is ook 

aandacht voor het milieu- en 
veiligheidsbeleid en de oplei-
dings- en carrièremogelijkhe-
den bij Tata Steel. 
Beleef Tata Steel is niet alleen 
gericht op volwassenen. Ook 
voor de jonge bezoekers is er 
veel te zien en vooral ook te 
doen. Kinderen kunnen onder 
meer zelf een brandje blussen, 
leren hoe je moet lassen, ra-
diografi sch bestuurbare au-
to’s laten rijden en een bal-
letje trappen met spelers van 
Telstar.
Voor deelname aan Beleef Ta-
ta Steel is aanmelding vooraf 
noodzakelijk. Dat kan via de 
website www.tatasteel.nl/be-
leeftatasteel.html. Aanmelders 
ontvangen vervolgens per e-
mail een toegangsbewijs. 
In verband met de veiligheids-
voorschriften is er een maxi-
mum aantal bezoekers vast-
gesteld. Het verstrekken van 
de toegangsbewijzen vindt 
plaats op volgorde van aan-
melding

Veel animo voor
Beleef Tata Steel

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 29 sep-
tember bezoekt een voetspe-
cialist Leemans Schoenen aan 
de Lange Nieuwstraat 469. 
De hele dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten 
te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt 
en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klas-
sieke steunzool, die vaak hard 
en statisch is. De Vibrionveer 
heeft een verende werking 
en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch 
verend en op natuurlijke wij-
ze, dit voorkomt vermoeidheid 
en pijnlijke voeten. Mensen 
met voetklachten en daar-
uit voortvloeiende rugklach-

ten zijn enthousiast over de 
Vibrionveer. De stand van de 
voet en de holling van de voet 
wordt verbeterd, de gevoelige 
voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op na-
tuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een 
goede doorbloeding wordt 
bevorderd. 
De Fussgold Vibrionveer heeft 
een handzaam formaat en 
past in bijna alle modeschoe-
nen. Mensen met voetklach-
ten en ook andere belangstel-
lenden kunnen zich laten in-
formeren over deze Zweedse 
uitvinding. Dit is geheel gratis, 
wel graag van tevoren een af-
spraak maken. Leemans is te-
lefonisch bereikbaar op tele-
foonnummer 0255-511117.
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Liefhebbersdagen 
bij Kwekerij Loef

Velserbroek - Vrijdag 25 en 
zaterdag 26 september zijn 
er bij Kwekerij Loef ‘Liefheb-
bersdagen’. De medewerkers 
willen die dag hun passie 
voor planten en bomen met 
u delen. Daarom is er deze 
dagen nog een uitgebreidere 
verzameling tuinplanten aan-
wezig, naast het assortiment 
wat er altijd al is. Er zijn veel 

verschillende Japanse Es-
doorns, heesters met bijzon-
dere herfstkleuren, leuke en 
bijzondere grassen en veel 
vaste planten. 
Kortom, van fruit tot heester 
en van vaste plant tot boom! 
Kwekerij Loef is gevestigd 
aan de Rijksweg 255 in Vel-
serbroek. Zie ook www.kwe-
kerijloef.nl.

IJmuiden - Op de Trawler-
kade in IJmuiden werd tij-
dens PreSail IJmond een 
groot zandsculptuur gemaakt 
door Lucas Bruggemann. Bij 
het sculptuur van de #Halve-
Maen konden toeschouwers 
een selfie maken om een ge-
zinsarrangement naar de het 
echte VOC-schip te winnen. 
Op 1 september werd door 
Nienke Winkler, verkoop- en 
serviceadviseur Bedrijven de 
winnaar gekozen uit de ve-
le selfies die via Facebook en 
Twitter bij Rabobank IJmond 
zijn binnengekomen. 
Deze trekking was ‘live’ op 
You Tube te zien. 
Chantal Stoker won de prijs 
en mag met haar gezin naar 
de Halve Maen in Hoorn. 
Woensdagmiddag heeft zij 

samen met Melle en Nout 
de prijs in ontvangst geno-
men. ,,De jongens kijken er 
erg naar uit om het prachtige 
schip te bezoeken. We gaan 
een mooie dag uitkiezen en 
maken er een gezellig ge-
zinsuitje van.’’ 
Rabobank bedankt alle deel-
nemers voor de vele mooie 
selfies die zijn gepost! Voor 
degenen die de Halve Maen 
zelf willen bezoeken. Het is 
een mooie kans de VOC-tijd 
echt te beleven. De beman-
ning neemt jullie mee op ont-
dekkingsreis en vertelt alle 
spannende verhalen van het 
schip.
De selfie-actie is mogelijk 
gemaakt in samenwerking 
met het Westfries Museum in 
Hoorn. 

Tabletfeestjes in de bieb
Regio - ,,Ik heb voor het eerst 
foto’s gemaakt met mijn iPad 
en ik heb meteen al geleerd 
dat ik me daarmee moet in-
houden, want je maakt er 
gauw te veel.” De 82-jarige 
Ans de Graaf is enthousiast 
over alles wat ze deze maan-
dagmorgen heeft geleerd. ,,Ik 
ga er thuis zeker mee ver-
der want op mijn leeftijd leer 
je het best door dingen heel 
veel te doen’’, voegt deze 
deelneemster aan het tablet-
feestje er aan toe.
‘Stichting Bij de pinken zijn’ 
organiseert vier tabletfeest-
jes om 60 plussers spelen-
derwijs wegwijs te maken 
op hun tablet. ‘Bij de pinken 
zijn’ wil ouderen verbinden 
en ze kennis laten maken 
met technologie. Mede-op-
richter Ronald Scheffer: ,,Het 
gaat daarbij niet louter om de 
techniek alleen. Als ouderen 
bij onze tabletfeestjes langs-
komen, zien we graag dat er 
ontmoetingen zijn. Misschien 
ontstaan er gedurende de 
tijd wel vriendschappen.” De 
deelnemers hebben heel ver-
schillende redenen om dit 
‘feestje’ bij te wonen. ‘Ik heb 
deze tablet gekregen met 
Kerst, maar ik weet niet eens 
hoe ik hem moet ontgrende-
len’ en ‘Ik heb nooit een com-
putercursus gedaan, maar nu 
wil ik er wel alles van weten, 
want de kinderen praten er-
over en ik weet van niets’. Een 
veelgehoord verhaal is dat de 
kinderen wel uitleggen hoe 

het allemaal moet en dat 
wordt dan ook wel begrepen 
op dat moment. ,,Maar als ze 
weg zijn dan weet ik het niet 
meer en dan klap ik dat ding 
maar weer dicht’’, aldus een 
van de cursisten. Tijdens vier 
feestjes worden de deelne-
mers spelenderwijs en stap 
voor stap wegwijs gemaakt 
in de wereld van de tablet. 
Na de vier bijeenkomsten 
kunnen de ‘feestgangers’ op 
internet zoeken, bellen met 
beeld (Skype), foto’s maken 
en versturen, e-mails verstu-
ren en ontvangen en apps 
downloaden. 

Het eerste tabletfeestje is 
gratis en vrijblijvend en zal 
plaatsvinden in de biblio-
theek Velsen op woensdag 
7 oktober van 9.30 tot 12.00 
uur. Ook bij de bibliothe-
ken Heemskerk en Beverwijk 
gaat men van start: In Bever-
wijk is het eerste feestje op 
maandag 26 oktober van 9.30 
tot 12.00 uur en in Heems-
kerk is de eerste op don-
derdag 29 oktober ook van 
9.30 tot 12.00 uur. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Men 
dient zich hiervoor wel eerst 
aan te melden via de web-
site www.bijdepinkenzijn.nl/
aanmelden of via de biblio-
theken Velsen, Heemskerk 
of Beverwijk. Als mendaar-
na besluit verder te gaan be-
draagt de deelnameprijs van 
de volgende drie feestjes sa-
men 60 euro. 

Driehuis - Begraafplaats en 
Crematorium Westerveld or-
ganiseert op woensdag 30 
september weer de maande-
lijkse inloopavond. Geïnteres-
seerden kunnen dan zonder 
afspraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. Bijvoorbeeld over 
de plechtigheid of de invul-
ling van de condoleance. 
Maar ook de keuze voor een 
gedenkplek in het park. 
De bijeenkomst is in de toon-
zaal van Informatie & nazorg. 
Teamleider Ellis Verkerk geeft 
informatie over de verschil-
lende mogelijkheden. Zo kan 
een gedenkplek heel per-
soonlijk worden ingericht. Bij-

voorbeeld met een gedenkte-
ken op de plek die past bij de 
overledene; qua vorm, kleur 
en materiaal. Zo wordt een 
gedenkplek echt een per-
soonlijke plek om naar terug 
te keren.
Er is bovendien een herfst-
wandeling op 4 oktober. De  
gidsen leiden de bezoekers  
langs bijzondere monumen-
ten en tonen de natuur van 
het park. Deelnemen aan de-
ze wandeling? Aanmelden 
kan tijdens de inloopavond 
of via info@bc-westerveld.nl. 
De herfstwandeling begint 
om 14.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Zie ook www.
bc-westerveld.nl.

Velsen – Wethouder Te Beest 
ondertekent deze week na-
mens de gemeente Velsen de 
intentieverklaring ‘Demen-
tievriendelijke gemeente’. 
De gemeente Velsen erkent 
daarmee dat zij van plan zijn 
zich samen met de gemeen-
ten in de regio in te spannen 
voor mensen met dementie. 
Het doel is weliswaar men-
sen met dementie zo lang 
mogelijk thuis te laten wo-
nen. Maar samen met zorg-
aanbieders en de dementie-
keten Midden-Kennemer-
land willen zij demente men-
sen, hun naasten en de man-
telzorgers ondersteunen.

Velsen 
dementie-
vriendelijk

IJmuiden – De riolering 
in de Van Leeuwenstraat, 
Homburgstraat, Jacob van 
Heemskerkstraat, Willem Ba-
rendszstraat, de Rijpstraat 
en de Warmenhovenstraat 
moet worden vervangen. De 
gemeente grijpt meteen de 
kans aan om waar nodig de 
straten opnieuw in te rich-
ten om de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid te verbe-
teren. Er komen ook nieu-
we bomen en parkeervak-
ken. Wie nieuwsgierig is naar 
de plannen kan tot en met 25 
oktober de plannen inzien. 
Het gaat om een inspraakdo-
cument, dus het is nog mo-
gelijk om bezwaren of ideeën 
in te dienen.

Op de schop

Santpoort-Noord – De in-
spraak voor de nieuwe HOV-
haltes aan de Hagelingerweg 
is afgesloten. Er kwamen en-
kele vragen en opmerkingen 
binnen, die zijn meegeno-
men in de inspraakrapporta-
ge. Het aldus aangepast ont-
werp is nu vastgesteld. Er ko-
men twee HOV-haltes. Voor 
de richting Haarlem is dat te-
genover DekaMarkt en voor 
richting IJmuiden wordt een 
bestaande halte opgewaar-
deerd tot HOV-halte. Het 
gaat dan om de halte nabij 
de Wildeman. Het betekent 
wel dat men van vier naar 
twee haltes gaat op de Ha-
gelingerweg. Er is kozen voor 
de meest centrale ligging. De 
aanpassingen voor de hal-
tes kosten totaal 450.000 eu-
ro. Dit geld is nog over van 
de Reconstructie Broekber-
genlaan.

HOV-haltes 
Hagelingerweg
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IJmuiden - Speeltuin Zee-
wijk aan Orionweg 700 or-
ganiseert ter afsluiting 
van het seizoen op zon-
dag 27 september een play-
back-show die gepresen-
teerd wordt door Jan Zwa-
nenburg. Tevens is er een 
springkussen en kunnen 
kinderen geschminkt wor-
den. Er is ook een loterij. 
Tante Suus hoopt op een 
grote opkomst op deze laat-
ste feestmiddag van het sei-
zoen. De speeltuin gaat om 
13.00 uur open en de entree 
bedraagt 0.50 euro per per-
soon.

Playbackshow 
in Speeltuin 

Zeewijk

IJmond - Sinds vorige week 
is er een special edition sin-
gle van Carina Lemoine te 
downloaden: ‘Merci Cherie’. 
Speciaal voor al haar fans in 
Nederland en België heeft 
Carina een hartverwarmen-
de tekst geschreven op een 
reeds bestaande chanson. 
De ex-Luv-zangeres en kan-
didaat van ‘Bloed, Zweet en 
Tranen’ is trots op het resul-
taat. Het nummer werd ge-
produceerd door Fred van 
FMC Productions onder het 
label On-air events. Merci 
Cherie is een single waarmee 
Carina zowel de Nederland-
se als de Belgische markt wil 
benaderen.  Afhankelijk van 
de reacties van het grote pu-
bliek in Nederland en België 
is het mogelijk dat er ook een 
clip wordt opgenomen. ‘Als 
het nummer op wordt gepakt 
zoals wij hopen, dan komt 
die clip er zeker’, aldus Ca-
rina.  In de tussentijd wordt 
er ook alweer hard gewerkt 
aan een volgende single die 
in november uitkomt. Tot die 
tijd hoopt Carina dat alle fans 
blij zullen zijn met dit num-
mer dat recht uit haar hart 
is geschreven. Zie ook www.
carinalemoine.nl. ‘Merci Che-
rie’ is vanaf heden te down-
loaden via de bekende down-
load portals.

Nieuwe single 
Carina Lemoine

Week tegen Eenzaamheid
Op de koffi e bij Welzijn
Velsen - In ons overvolle 
landje is het bijna niet voor te 
stellen dat er veel eenzame 
mensen zijn. Daarbij denken 
we vaak aan ouderen maar 
het komt ook bij jongere 
mensen voor. Eenzaamheid 
benadrukt het gevoel dat er 
niemand in je omgeving is 
voor wie je iets kunt beteke-
nen of die genegenheid aan 
jou geeft. Daarom wil men 
een oproep doen aan alle 
mensen in Nederland om in 
de Week tegen Eenzaamheid 
(van 24 september tot 2 ok-
tober) aandacht te geven aan 
mensen van wie je vermoedt 
of weet dat ze eenzaam zijn. 
Dit kan door te groeten, ie-
mand uit te nodigen voor een 
kopje koffi e of even een aar-
digheidje af te geven en een 
praatje te maken. Iedereen 
wil graag het gevoel hebben 
dat hij/zij erbij hoort. In di-
verse buurtcentra van de ge-
meente Velsen worden in de-
ze week activiteiten gehou-
den die meestal gratis toe-
gankelijk zijn of een speciaal 

thema hebben. 
U kunt naar de Koffi eochtend 
op 24 september bij Welzijn 
Velserbroek in de bibliotheek. 
Voor koffi e of thee kan men 
in IJmuiden ook terecht bij 
De Dwarsligger op donder-
dagmiddag 24 september en 
1 oktober. De Spil organiseert 
op 28 september Breien voor 
het goede doel. Op dinsdag-
middag 29 september is er 
Creatief Café in De Brulboei. 
Op 1 oktober houden de ge-
zamenlijke ouderenbonden 
een informatieve middag in 
de Parochiezaal te Driehuis. 
In Het Terras in Santpoort-
Noord is een bingomiddag 
(kosten 2 euro) en op 2 ok-
tober wordt de week afge-
sloten met een spetterende 
feestmiddag (met muziek en 
een diner voor 6,50 euro)  in 
De Stek, het nieuwe buurt-
centrum in Velsen-Noord. 
Meer informatie over de acti-
viteiten? Bel: 0251-226445 en  
vraag naar Lydia. Laat men-
sen niet aan hun lot over en 
doe mee.

Odd Fellows doneren 
aan Stichting Vienna

Velsen-Zuid - Op donder-
dag 17 september werd door 
de Velsense Odd Fellows 
(Duinroos- en IJmondloge) 
op feestelijke wijze een sym-
bolische cheque ter waarde 
van 2000 euro overhandigd 
aan Elvira Wesseling van de 
Stichting Vienna. De stich-
ting is gebaseerd op Elvira’s 
lang gekoesterde wens om 
als paardenliefhebster iets te 
kunnen doen voor mensen 
met een beperking.
Het doel van deze Velsen-
se stichting is om paardrij-
den mogelijk te maken voor 
mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. 
Uitgangspunt hierbij is het 
bevorderen van het welzijn 
en de verantwoorde omgang 
met het paard. Paardrijden 
zorgt voor ontspanning en 
plezier bij de doelgroep. Ook 
draagt het bij aan  het gevoel 
van eigenwaarde en het ver-
sterkt de band met de natuur. 
Het fysieke contact met het 
dier werkt stimulerend op de 
algehele conditie. De interac-
tie tussen mens en dier is ge-

weldig. De stichting is daar-
bij in grote mate afhanke-
lijk van giften. Namens bei-
de loges werd de uitreiking 
gedaan door de heer Marcel 
van den Berg, bestuurslid van 
de commissie maatschappe-
lijke activiteiten. Hij liet de-
ze uitreiking gepaard gaan 
met een verduidelijking van 
de sociale opdracht die Odd 
Fellows op zich hebben ge-
nomen, namelijk het helpen 
van de hulpbehoevende me-
demens.
De dames en heren van de 
Duinroos- en IJmondloge 
hadden dit bedrag bijeenge-
bracht middels allerlei activi-
teiten, zoals met een vlooien- 
annex boekenmarkt en met 
sponsorgeld van een eigen 
Pierloopteam. 
Uit de dankwoorden van El-
vira bleek hoe welkom deze 
donatie was, want het was 
precies het nog ontbreken-
de bedrag om een rolstoel-
vriendelijke huifkar voor de 
doelgroep aan te schaffen. 
Zie ook www.oddfellows-vel-
sen.nl.

Velserbroek - In het week-
einde van zaterdag en zon-
dag, 3 en 4 oktober organi-
seert de Judo Bond Neder-
land, de Lotto NK Judo voor 
senioren.
Top Judo Ben Rietdijk Sport 
staat daar met zes toppers op 
de mat. Zaterdag 5 septem-
ber vonden de voorronden 
plaats voor dit NK in Eindho-
ven het zogenaamde: Neder-
lands Kwalifi catie Toernooi.
Bram Crans werd kampioen 
in Eindhoven -73 kilogram. 
Hij was de beste van de 39 ju-
doka’s die zich hadden inge-
schreven. Melvin Schol werd 
netjes tweede op dit kwali-
fi catie toernooi  in de klas-
se -90 kilogram, en het zil-
ver was er tevens voor Bas 
Rosenmuller in de een na 

zwaarste klasse, -100 kilo-
gram.
Omdat Timo Lesterhuis afge-
lopen seizoen de beste judo-
ka van Nederland was -100 
kg, heeft hij zich automatisch 
geplaatst. Zo vergaat het Ka-
ren Stevenson ook, zij is hui-
dig kampioen van Nederland 
-78 kilogram.Jasmijn Les-
terhuis, die ook judoot in de 
klasse -78 kilogram, heeft een 
wildcard gekregen omdat zij 
eind september gaat deelne-
men aan de Europees kampi-
oenschappen -21 jaar en de 
laatste week van oktober aan 
het WK voor junioren.
De nationale kampioen-
schappen vinden plaats in 
Topsport Centrum Stad Rot-
terdam, Van Zandvlietplein 
20.

Rick in actie voor 
Stichting Opkikker

IJmuiden - Rick Nieuwen-
weg uit IJmuiden is 9 jaar en 
ambassadeur van Stichting 
Opkikker. Stichting Opkik-
ker is een stichting die Su-
per Opkikkerdagen en Indi-
viduele Opkikkerdagen orga-
niseert voor langdurig zieke 
kinderen en het gezin waar-
in zij wonen. 
Rick vertelt: ,,Ik ben in aanra-
king gekomen met de stich-
ting, omdat er vorig jaar mei 
bij mij diabetes (type 1) is 
vastgesteld. Nadat ik een Su-
per Opkikkerdag had meege-
maakt ben ik uitgenodigd om 
ambassadeur te worden. Een 
ambassadeur is iemand die 
voor Stichting Opkikker zo-
veel mogelijk ‘geld’ inzamelt 
door bijvoorbeeld oude mo-
bieltjes of lege batterijen op 
te halen. 
In december 2014 heb ik 
kerstsingles van de stichting 
verkocht aan een bedrijf en 
nu ben ik van plan om zoveel 
mogelijk oude mobieltjes 
en lege batterijen op te ha-
len. Voor elk ingeleverd mo-
bieltje ontvangt de stichting 
een geldbedrag. Voor het op-
gehaalde geld kan de stich-
ting weer Super Opkikkerda-
gen, Individuele Opkikkerda-
gen en ambassadeursdagen 
organiseren. Per jaar worden 

ruim 2000 opkikkerdagen ge-
organiseerd. Heeft u nog een 
oud mobieltje of lege batterij-
en in een kast liggen en wilt u 
mij helpen deze actie tot een 
groot succes te laten worden 
stuur dan een mailtje aan 
mijn moeder nieuwenwegan-
jarick@gmail.com en ik kom 
ze graag bij u ophalen.
Alvast bedankt voor uw hulp 
ook namens Stichting Opkik-
ker.’’
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Boms gaat los
IJmuiden - Musicalvereni-
ging BOMS bestaat al ruim 30 
jaar en probeert eens in de an-
derhalf jaar een nieuwe musi-
cal op te voeren.
De laatste jaren zijn Pro Mu-
sica, Daniel’s Engelen en De 
Vrouwen van de Breesaap met 
succes opgevoerd. De voor-
stellingen zijn meestal in het 
knusse Witte Theater, alleen 
vorig jaar moest worden uit-
geweken naar Stadsschouw-
burg Velsen. Achteraf een 
goede keuze omdat De Vrou-
wen van de Breesaap met al 
haar decors een ruim theater 
verlangde, waardoor de twee 
voorstellingen volledig tot hun 
recht kwamen.
Dit jaar brengt Musicalgroep 
BOMS ‘Wie maakt me los?’ 
Deze nieuwe BOMS-voorstel-
ling valt moeilijk in de juiste 
bewoordingen te treffen. Het 
is een musical (met gloednieu-
we liedjes en al even frisse en-
sembledansen), het heeft het 
karakter van een stuk onver-
valst melodramatisch volksto-
neel en het beschrijft vooral 
ook het leven van klanten en 
kooplieden. Maar het is ook 
nog eens een vrolijke maar te-
vens bloedstollende krimi...
U maakt kennis met klan-
ten als de eeuwig lastige me-
vrouw Zijlstra, amaar ook met 
Hanna van de koffiekar, Koos 

van de kaas en opoe Tinus van 
de kruiden. Uit Bertjes Noten-
bar klinkt de muzikale begelei-
ding op. Curieuze figuren zijn 
ook de sadomasochistische 
burgemeesteres en de gehate 
marktmeester Hendrikse. 
De regie is in handen van Evert 
de Vries, de muzikale leiding is 
voor rekening van Bert Stoots, 
de choreografie is van Yolan-
da Germain en Sietze Dolstra 
heeft alle teksten geschreven.
De geplande voorstellingen 
zijn wederom in het Witte The-
ater, terug naar de knusse uit-
straling van dit kleinere thea-
ter. Dit houdt wel in, dat er we-
derom 7 voorstellingen uitge-
voerd worden, waarvan uiter-
aard één matinee en wel op 
de zondagmiddag 11 oktober 
om 14.30 uur. De avondvoor-
stellingen zijn op 9, 10, 13, 15, 
16 en 17 oktober om 20.30 uur.
Lijkt het je leuk om een vol-
gende keer deel uit te ma-
ken van de cast, stuur dan een 
mailtje naar info@musical-
groepboms.nl. Er wordt op de 
maandagavond geoefend.
Kijken en genieten van de 
voorstellingen? Bestel de 
kaarten via www.wittetheater.
nl dat tegenwoordig per stoel 
te reserveren is en raadpleeg 
de website www.musical-
groepboms.nl  voor alle ande-
re informatie. 

Santpoort-Noord - Maan-
dag 28 september is er weer 
een gezellige bijeenkomst 
van Postzegel Vereniging 
Santpoort. Deze avond wordt 
gehouden in het ‘nieuwe’ 
Terras aan Dinkgrevelaan 27, 
Santpoort-Noord. Vanaf cir-
ca 19.00 uur kan men er te-
recht. Er zal een veiling zijn, 
waarvan men de kavels hier-
aan voorafgaand, rustig kan 
bekijken. Voldoende parkeer-
gelegenheid en gratis toe-
gang. Meer weten: het tele-
foonnummer is 023-5382274 
(na 18.00 uur). 

Postzegelavond

Velsen - Stichting Welzijn 
zet zich in om contacten tus-
sen buurtbewoners te bevor-
deren, zij organiseren daar-
voor diverse activiteiten in 
verschillende buurtcentra. 
Niet alle mensen kunnen of 
willen deelnemen aan de-
ze activiteiten. Zij houden 
bijvoorbeeld niet van grote 
groepen en genieten meer 
van een 1-op-1-contact.  
Om aan deze behoefte tege-
moet te komen heeft Stich-
ting Welzijn samenwerking 
met VSO-school Het Molen-
duin gezocht. VSO school 
Het Molenduin biedt een 
veilige leeromgeving waar-
bij er veel aandacht is voor 
de sociale ontwikkeling van 
de leerlingen. De leerlingen 
worden voorbereid op hun 
toekomst, of dit nu een baan, 
een vervolgopleiding of dag-
besteding is. Donderdag 1 
oktober is het Internationale 
Ouderendag, deze dag valt 
in de week tegen de een-
zaamheid. Op deze dag bie-
den leerlingen van Het Mo-
lenduin activiteiten aan voor  
ouderen die minder mobiel 
zijn.  Zij zouden met u sa-
men bijvoorbeeld een puzzel 
kunnen maken, muziek luis-
teren, een wandeling maken, 
iets koken, de krant voorle-
zen of een spelletje kunnen 
doen. De activiteiten wor-
den uitgevoerd onder bege-
leiding van een leerkracht. 
Hoort u bij de senioren in 
Driehuis en vindt u dagen 
soms lang duren, kunt u wat 
gezelschap of afleiding ge-
bruiken, dan kunt u op deze 
dag gebruik maken van dit 
aanbod. Is dit voor u en de 
leerlingen een aangename 
ervaring dan kan de activiteit 
in overleg vaker plaatsvin-
den. U kunt zich met naam, 
adres, leeftijd en telefoon-
nummer aanmelden via bea.
schade@aloysiusstichting.nl  
of 06-22961593. 

Senioren
in Driehuis

Succesvol eerste 
minivolleybaltoernooi
Velsen - Afgelopen zaterdag 
speelden de mini’s (6 tot 12 
jaar) van volleybalvereniging 
Smashing Velsen hun eer-
ste toernooi van het seizoen. 
Voor sommige was het ge-
sneden koek, maar voor ande-
ren de eerste keer. In de och-
tend speelde het meest erva-
ren team de Smashing Velsen 
Toppers. Zij speelden op het 
hoogste niveau in de tweede 
poule 1 keer gelijk en wonnen 
de rest van de wedstrijden. 
Kortom, poulewinst, volgend 
toernooi zullen ze in de hoog-
ste poule spelen. In de middag 

speelden de Smashing Velsen 
Surfers en de Minions. De Sur-
fers, speelden voor het tweede 
jaar niveau 4 en dat was goed 
te merken. Zij wonnen alle 
wedstrijden met ruime cijfers. 
De Minions speelden voor het 
eerst mee. Dit jonge team, met 
speelsters vanaf 6 jaar, moest 
even wennen in het begin. Op 
het eind stonden ze lekker fa-
natiek te spelen en wilden ze 
niet meer stoppen. Volgende 
maand mogen ze weer laten 
zien wat ze kunnen. 
Zie ook  www.smashingvelsen.
nl/jeugd. 

Burendag op diverse 
locaties in Velsen

Velsen – Zaterdag 26 sep-
tember is het officieel Buren-
dag, de dag waarop Douwe 
Egberts en Het Oranjefonds 
buren elkaar laten ontmoeten 
die zich samen inzetten in de 
buurt. Het thema van dit jaar 
is verbinden. In Velsen wordt 
op diverse locaties Burendag 
gevierd.
In Beschermd Wonen de Bos-
hoek, aan Zonbastion 5 in Vel-
serbroek wordt vrijdagmiddag 
25 september al Burendag ge-
vierd. Er zijn diverse activitei-
ten, zoals een workshop por-
selein schilderen, een rad van 
avontuur, een poffertjeskraam 
en voor kinderen ringwerpen 
en mandala’s inkleuren. Bu-
ren zijn hier van harte wel-
kom. Ook is er een presen-
tatie van diverse (zorg)instel-
lingen of organisaties uit Vel-
serbroek. Er zijn sprankelende 
workshops en er is muziek. 
In Velsen-Noord is op het 
Breesaperhof een buren-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Er zijn verschillende activitei-
ten waaronder een vrijmarkt, 
waarvoor nog enkele plaat-
sen vrij zijn. Verder zijn er een 
springkussen, kartbaan, sui-
kerspin, de ijscoman, brand-
weer, politie en Dierenambu-
lance. 
De Zonnebloem zal bij de 
kraam kunststofdoppen van 
frisdrank en zuivelpakken in-
zamelen. De opbrengst is voor 
de opleiding van hulphonden. 
Er zullen gezamenlijk bloem-
bakken worden gemaakt voor 
in het park achter de flats op 
de Schulpweg. Hiervoor wor-
den nog vrijwilligers gezocht. 
Verder is er ‘s middags een 
verloting met leuke prijzen 
die door de sponsors  zijn be-

schikbaar gesteld. De loten 
zijn op 26 september ter plek-
ke verkrijgbaar. Opgave en 
verdere info via  https://www.
facebook.com/gezelligheid-
voor.iedereen.
Buuv, dé buurtmarktplaats 
voor en door bewoners van 
de dorpen in de gemeente 
Velsen, gaat op  zaterdag 26 
september om 14.30 uur offi-
cieel van start in Santpoort-
Zuid. In de DekaMarkt aan 
de Bloemendaalsestraatweg, 
zal Cees Sintenie, gemeente-
raadslid CDA Velsen, het Buuv 
prikbord onthullen. Iedereen 
is welkom. Voor belangstel-
lenden is er gelegenheid vra-
gen te stellen.  Er wordt  een 
verrassingspakket beschik-
baar gesteld door DekaMarkt. 
Buuv is een samenwerkings-
verband van Stichting Welzijn 
Velsen en de IJmondgemeen-
ten en brengt mensen bij el-
kaar. Via Buuv kun je andere 
buuv-en ontmoeten,  samen 
iets ondernemen of elkaar 
helpen met diverse zaken. Zie 
ook www.ijmond.buuv.nu en 
Facebook. Meedoen is gratis 
en vanaf 16 jaar mogelijk.  
Zie www.burendag.nl/zoeken 
om te kijken wat er in de eigen 
buurt wordt georganiseerd. 
Stuur de leukste, gekste of 
meest bijzondere burendagfo-
to op via info@ijmond.buuv.nu 
of via Facebook. Buuv verloot 
een Buuv-pakket (met onder 
andere Buuv T-shirt, Buuv-
koffiemiddag en Buuv-klus-
pakket) voor de hele straat 
onder de inzendingen van de 
foto’s.  Stuur je foto op voor 
3 oktober. Dinsdag 6 okto-
ber worden de winnaars be-
kend gemaakt. Zie ook www.
ijmond.buuv.nu.

Springwedstrijd op 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afge-
lopen zondag was er een 
springwedstrijd op manege 
Kennemergaarde waar veel 
ruiters maar ook paarden hun 
debuut maakten in de wed-
strijdring! 
Als ruiters er aan toe zijn, 
mogen zij in de springlessen 
mee rijden en bij voldoen-
de ervaring in het springen 
mogen zij aan een wedstrijd 
deelnemen.
Dit is natuurlijk heel span-
nend, je moet dan een offici-
eel pacours rijden over onge-
veer tien hindernissen die ge-
lukkig wel genummerd zijn, 
want anders is het helemaal 

lastig te onthouden. Er was 
deze wedstrijd veel animo, 
wellicht geïnspireerd door de 
successen van de Nederland-
se springruiters op het Euro-
pees Kampioenschap in Aken 
van afgelopen zomer. Daar 
pakten zowel de dressuur als 
de springruiters het goud bij 
de landenwedstrijd en werd 
Jeroen Dubbeldam met zijn 
paard Zenith ook nog eens 
individueel kampioen!
Wie weet is bij manege Ken-
nemergaarde de basis gelegd 
voor de kampioenen van la-
ter! Komende zondag is er 
examen voor het ruiterbewijs 
op manege Kennemergaarde.
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Drie leden onderscheiden
Marco van Muiswinkel 
voorzitter Strawberries

Driehuis - Friso Huizin-
ga heeft de voorzittersha-
mer van hockeyclub Straw-
berries na vier jaar over-
gedragen aan Marco van 
Muiswinkel. Dat gebeurde 
maandagavond tijdens een 
levendige en drukbezoch-
te ledenvergadering in het 
clubhuis. Huizinga was in 
totaal acht jaar bestuurslid 
en werd mede om die reden 
benoemd tot Lid van Ver-
dienste. Een ander vertrek-
kend bestuurslid, Jeroen 
Bom, ging naar huis als Ere-
lid. Hij bekleedde sinds 2006 
meerdere bestuursfuncties 
en was medeverantwoor-
delijk voor de professione-
le ICT-structuur van de club.
Er werd ook een nieuwe on-
derscheiding uitgereikt: de 
bronzen Strawberries Speld. 
Niels Eriks, die al 18 jaar in 
de paastoernooicommissie 

zit en ook veel andere din-
gen voor de club heeft ge-
daan, was de eerste die de-
ze eer te beurt viel.
Met het vertrek van Hui-
zinga en Bom is een nieuw 
tijdperk aangebroken, maar 
de nieuwe voorzitter Marco 
van Muiswinkel, wiens he-
le gezin nauw is betrokken 
bij Strawberries, benadruk-
te dat het vorig jaar door de 
leden geaccordeerde Be-
leidsplan 2015-2019 de lei-
draad blijft vormen. Andere 
nieuwkomers in het bestuur 
zijn Anneke van den Berg 
(jeugd) en Wouter Rempt 
(evenementen). Jaap Wou-
denberg (penningmeester), 
Machteld Tissing (secreta-
ris), Kasper Schouten (seni-
oren) en John de Jong (be-
heer en bar) werden her-
kozen. Zie ook www.khc-
strawberries.nl.

Trots op gloednieuwe 
accommodatie Zeewijk
IJmuiden - Vorige weekvrij-
dag was de officiële opening 
en zaterdag de open dag van 
de nieuwe multifunctionele 
accommodatie in Zeewijk. De 
trotse bewoners zijn peuter-
speelzaal Zoeff!, basisschool 
de Zefier, sporthal Zeewijk 
en Smashcafé. Nog in aan-
bouw is de kinderopvang die 
na de herfstvakantie via het 
Kwakersnest geregeld gaat 
worden.
,,Trots zijn we allemaal’’, zegt 
Nico Stengers van het be-
stuur van De Zefier. Hij is sa-
men met veel betrokkenen 
jaren bezig geweest met het 
project. Nu het er staat is het 
tijd voor hem om met pensi-
oen te gaan. Hij is ook heel 
trots op de goede samenwer-
king met de gemeente.
Zaterdag werd de open dag 
spectaculair geopend met 
een indoor vliegshow in de 
prachtige sporthal. Daarna 
begonnen de workshops van 
diverse sportverenigingen. 
Maar ook in school kon wor-
den gespeeld op toestellen 
en buiten natuurlijk op het   
beweegplein.
,,De Zandloper, nu De Zefier, 
is al jaren bezig met het the-
ma sportief’’, aldus Sengers. 
..Dat duidt niet alleen op be-
wegen en gezond eten maar 
ook op sportief omgaan met 
elkaar. De hele accommoda-
tie straalt dat dan ook uit. Er 

is een apart speelplein voor 
de peuters en een veelzijdig 
beweegplein voor de oude-
re jeugd, met onder meer een 
avontuurlijk klimparcours en 
een atletiekbaantje met een 
heuveltje dat uitnodigt tot 
bewegen. De gymzaal vol-
doet aan alle normen zodat 
zelfs Olympische toernooien 
hier kunnen worden gehou-
den. En het sportcafé is niet 
alleen voor sporters, maar 
voor de hele wijk.’’
De school beschikt nu over 
moderne lokalen. Bij groep 
2/3 is een flexibel lokaal waar 
kan worden gespeeld, naast 
een besloten leesruimte en 
een klaslokaal waar hard kan 
worden gewerkt. 
Het Smashcafé ziet er flit-
send uit. Nieuw is ook het 
eigen plekje voor buurt-
sportcoach Milanne Teunis-
sen die betrokken is bij aller-
lei binnen- en buitenschool-
se sportprojecten. Zij wil heel 
graag kwijt dat elke maan-
dag van 3 tot 4 uur gratis ge-
sport kan worden door basis-
scholieren vanaf groep 4. Van 
4 tot 5 is er een uurtje voor 
scholieren van De Pleiaden-
school. Want denk vooral niet 
dat de nieuwe accommsoda-
tie alleen voor leerlingen van 
de genoemde organisaties is. 
De deuren staan wijd open 
voor alle belangstellenden, 
ook na de open dag.

Jammen in Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 27 sep-
tember is het weer ouderwets 
jammen in de Zeewegbar. Ie-
dereen is welkom om lekker te 
jammen, te dansen of te luis-
teren naar de muziek die dan 
ten gehore wordt gebracht. 

Uiteraard is er weer heerlijke 
soep en hapjes. De jam begint 
om 16.00 uur en duurt tot on-
geveer 22.00 uur. Wie een in-
strument bespeelt of wil zin-
gen is van harte welkom. Ga 
dan gezellig langs en jam mee.

IJmuiden - Dinsdag 29 sep-
tember is er weer een ver-
koop van het 3D Hobby-
hoekje in woonzorgcentrum 
De Moerberg. Tussen 10.00 
en 12.00 uur kan men weer 
terecht voor advies en ver-
koop van alles op het ge-
bied van kaarten maken. Er 
is een ruim assortiment 3D-
knipvellen en piramidevel-
len voor verjaardagen, huwe-
lijk en andere gelegenheden. 
Ook is er volop keuze uit stic-
kervellen, papier en envelop-
pen in verschillende kleuren, 
maten en diktes. Er worden 
materialen verkocht voor on-
der andere borduren, com-
plete pakketten en patronen-
boekjes. Ze hebben ook alle 
kleuren Dots boekjes en Dots 
stickers.

Verkoop 3D 
Hobbyhoekje

Velsen-Zuid – Afgelopen 
zaterdag was er PK gooi-
en bij het klootschieten van 
SV Full Speed. Vanwege 
het hoge gras en onkruid in 
Spaarnwoude ging het PK 
niet door en werd beslo-
ten in Beeckestijn te gooien. 
Dat ging prima, geen zoe-
ken naar ballen. Alles ver-
liep zonder problemen. Het 
weer was uitstekend en ook 
de dames Lia en Gerda wa-
ren goed bezig met ver-
re worpen. Team 1 met  Pe-
ter,  Rob en Ton werd vierde 
met 102 schoten en 17 me-
ter. Team 3 met Harm, Wil-
lem en Lia werd derde met 
82 –87. Team 2 met Nico en 
Gerda werd tweede met 80–
27. Team 4 met Sander en Jan 
St. werd eerste met 71-63. 
Zaterdag 26 september is er 
om   18.00 uur een koud buf-
fet in de kantine.  Voor infor-
matie: Ton Boot 0255-510085 
of mail : snelboot@planet.nl.

Klootschieten

IJmuiden - In het kader van 
de ‘Week van de eenzaam-
heid’ heeft het sociaal wijk-
team het initiatief genomen 
om op 1 oktober op twee 
locaties koffie te serveren. 
Hiermee willen zij buurtbe-
woners ontmoeten en met 
elkaar in contact brengen. 
In de ochtend zijn zij bij de 
bewoners van het Sam Vles-
singhof en vanaf 14.00 tot 
16.00 uur zijn zij te vinden in 
het winkelcentrum van het 
Zeewijkplein. U komt  toch 
ook? 

Week van de 
eenzaamheid

Bier proeven op Ruïne
Santpoort-Zuid - Molen-
duyn Bier en Santpoorts Bier 
organiseren zaterdag 3 ok-
tober van 14.00 tot 19.00 uur 
een bierproeverij op de Ruï-
ne van Brederode. 
De Santpoorters gaan ‘live’ 
een middeleeuws bier brou-
wen met een mix van krui-
den uit deze streek. In de 
middeleeuwen was bier een 
gebruikelijke drank voor ie-
dereen. In die tijd werd er 

ongeveer 300 liter per per-
soon per jaar gedronken. Nu 
is dat ongeveer 70 liter. Het 
alcoholpercentage lag toen 
wel veel lager. Het verhaal 
over de middeleeuwen en 
bier moet dus verteld wor-
den.
Er is ook live muziek en Mo-
lenduyn Bier en Santpoorts 
Bier nemen natuurlijk hun 
eigen bieren mee! Het wordt 
gezellig, dus kom op de fiets! 
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Actrice Kitty Courbois (78)

LEENDERT LANGBROEK:
,,VAREN IS RUIMTE EN ZEE”

BELGISCHE EN
FRANSE ARDENNEN: 
HARTVEROVEREND!

Actrice Kitty Courbois (78)Actrice Kitty Courbois (78)

,,Als ik een oma 
speel, moet het wel 

een stoute oma zijn”

Winleuke prijzen!
prijzen!

Lees de in deze krant
opgenomen
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Grootse verjaardag 
IJmuider Harmonie

IJmuiden - Zin in een ge-
weldig concert, dat kan op 
3 oktober, in Stadsschouw-
burg Velsen om 20.15 uur. 
Alle afdelingen van de IJmui-
der Harmonie zullen zich van 
hun beste kant laten zien 
en horen. De jeugd, show-
band, IJH-musementsorkest 
en Seabreeze bigband zijn 
klaar voor een spectaculai-
re avond.
Speciaal voor de jari-
ge schouwburg maakte de 
IJmuider Harmonie vorig 
jaar een eigen ‘Night of the 
Proms’. Het pakte uit als een 
geweldig muziekfeest met 
alle eigen muzikale helden. 
Dit jaar heeft de muziekver-
eniging zelf een jubileum te 
vieren. Haar 70ste verjaardag 
wordt grootser dan groots 

gevierd: IJmuider Harmonie 
wil haar eigen ‘IJH-Proms’ 
overtreffen. Met een geva-
rieerd programma vol har-
monieklanken, big band mu-
ziek, jazz, swing, ‘moder-
ne’ uitstapjes en onvervals-
te klassiekers. Met mede-
werking van alle afdelingen 
en diverse (verrassings)ar-
tiesten.
Hoe feestelijk is een jubile-
umseizoen zonder heerlijke 
klanken van deze zeer geva-
rieerde, en grote muziekver-
eniging uit IJmuiden? 
Kaarten zijn te verkrijgen 
op de website van Stads-
schouwburg Velsen, of die 
avond aan de kassa. Graag 
tot ziens op 3 oktober in de 
schouwburg. Aanvang 20.15 
uur.

Offi cieel startsein 
tweede fase Roos & Beek
Santpoort-Noord - Vori-
ge week is de bouw van de 
tweede fase van Roos & Beek 
in Santpoort-Noord offi cieel 
van start gegaan. Wethouder 
Vennik gaf samen met fami-
lie Smit-Verhoeven het offi ci-
ele startsein van deze tweede 
fase. De festiviteiten vonden 
plaats in de toekomstige re-
creatieruimte van het appar-
tementencomplex. De ruimte 
werd hiermee meteen inge-
wijd en de toekomstige be-
woners zagen zichzelf hier 
over een tijdje wel vertoeven.
Eind januari van dit jaar start-
te de bouw van fase 1.
,,Het is nauwelijks voor te 
stellen dat we zo’n korte 
tijd later hier al staan voor 
de start bouw van de twee-
de en tevens laatste fase van 

het appartementencomplex 
voor 55-plussers’’, aldus Wet-
houder Vennik. De eerste fa-
se is geheel op hoogte en tij-
dens de festiviteiten konden 
de toekomstige bewoners al-
vast een kijkje nemen in twee 
appartementen op de bega-
ne grond. Vanaf het begin is 
er veel animo geweest voor 
de luxueuze appartemen-
ten. Van de 111 appartemen-
ten zijn nog 5 appartementen 
beschikbaar.
Ontwikkelaar en aannemer 
Smit’s Bouwbedrijf houdt de 
vaart erin: zoals het er nu 
naar uitziet, worden de eer-
ste appartementen van fa-
se 1 komend voorjaar opge-
leverd. De oplevering van fa-
se 2 staat gepland in het na-
jaar van 2016.

IJmuiden niet 
populair bij 

vluchtelingen
IJmuiden – Raadslid Natha-
nael Korf van Velsen Lokaal 
heeft onlangs vragen gesteld 
over hoe de havens zijn be-
veiligd om te voorkomen dat 
illegalen Nederland in ko-
men of proberen via IJmui-
den naar bijvoorbeeld Groot-
Brittannië te komen. 
Interim-burgemeester Amy 
Koopmanschap heeft geant-
woord dat deze beveiliging 
onderdeel is van project Fa-
bricius, de integrale aan-
pak havengebied IJmuiden, 
waarbij ook wordt samenge-
werkt met overheidsinstan-
ties. Vooral politie, douane en 
de Koninklijke Marechaus-
see zijn partner in de grens-
bewaking. 
Mensensmokkel is een van 
de aandachtspunten. Sinds 
de situatie in Calais is er ex-
tra inzet van de Koninklijke 
Marechaussee in het haven-
gebied. Daarbij heeft de ge-
meente een ondersteunen-
de rol. 
Onlangs werden twee ge-
vallen van mensensmok-
kel/ illegaal grensoversteken 
ontdekt. Desondanks stelt 
de Marechaussee dat er in 
IJmuiden geen aanzuigen-
de werking is voor vluchte-
lingen. Door de beperkte om-
vang van de havens en per-
sonen- en goederenstro-
men is het havengebied rela-
tief goed te controleren. Wel 
wordt voor de zekerheid ge-
keken hoe men moet om-
gaan met een eventuele toe-
name van illegalen en/of 
vluchtelingen in dit gebied.

Steeds meer USA-vakanties
Vanessa succesvol
met Amerika-reizen
Santpoort-Noord - Ameri-
ka staat op de tiende plaats 
van de best bezochte vakan-
tielanden voor Nederlanders. 
Ruim 300.000 mensen reis-
den afgelopen jaar voor va-
kantie richting het westen; 
waaronder ook veel Velse-
naren. En dat aantal groeit. 
Door de aantrekkende eco-
nomie en de onrust in de tra-
ditionele vakantiegebieden, 
kan Noord-Amerika rekenen 
op een stijgende populariteit 
van de Nederlander.
Wanneer je aan Amerika-rei-
zen denkt, dan denk je aan 
Vanessa’s Reisbureau. Via 
deze specialist uit Santpoort 
vliegen steeds meer Velse-
naren richting de VS en Ca-
nada. Wanneer je bij Vanes-
sa binnen komt, dan merk 
je meteen hoe zij met pas-
sie praat over het werelddeel 
wat ze zelf al zo vaak heeft 
bezocht.
Maar Vanessa meent dat 
haar succes niet alleen te 
danken is aan haar eigen rei-
zen: ,,Juist door telkens te le-
ren van klanten die na terug-

komst aangeven welke ho-
tels en attracties de beste 
zijn, stel ik telkens weer bete-
re rondreizen samen.’’
Haar gratis Amerika-gids ligt 
op je te wachten wanneer je 
overweegt om in 2016 naar 
het westen te vliegen voor 
vakantie of een stedentrip. 
Want of het nou een rond-
reis Californië wordt of een 
lang weekend New York: een 
geslaagde Amerika-reis be-
gint op de Hoofdstraat 224 in 
Santpoort-Noord.

Velsen – Raadslid Marc Hil-
lebrink heeft onlangs aan het 
college vragen gesteld over de 
budgetten voor Vluchtelingen-
werk. De taakstelling voor de 
opname van zogenaamde sta-
tushouders (mensen die als 
vluchteling worden toegelaten) 
en mensen die de procedure 
nog moeten doorlopen is voor 
de tweede helft van 2015 bij-
gesteld. Velsen moet voor deze 
periode 59 vluchtelingen plaat-
sen. 
De betrokken wethouders heb-
ben laten weten dat de zoge-
naamde COA-gelden tot 1 au-
gustus deels de kosten van de 
maatschappelijke begeleiding 
dekken. De raad heeft ech-
ter besloten 25.000 euro toe te 
voegen aan de begroting. Het 
college verwacht dat het bud-
get daarmee toereikend is.
In 2014 werden 49 statushou-
ders gehuisvest, waarvan 30 in 
het kader van gezinshereniging. 
In 2015 werden tot 1 augus-
tus 64 statushouders gehuis-
vest, waarvan 38 in het kader 
van gezinshereniging. Dit had 
in geen van de gevallen bijzon-

dere gevolgen voor de huisves-
ting. Hillebrink stelde ook vra-
gen over schuldhulpverlening 
bij statushouders. Het college 
heeft geantwoord dat dossiers 
asielzoekers bij schuldhulpver-
lening snel worden afgehan-
deld om toename van schul-
den te voorkomen. Ook Stich-
ting Vluchtelingenwerk speelt 
snel in op deze hulpvraag. Bij 
dreigende huisuitzetting kan de 
verhuurder de vluchteling aan-
melden bij samenwerkings-
verband Preventie Huisuitzet-
ting. De gemeente is boven-
dien momenteel bezig met pro-
cesverbetering waar het fi nan-
ciële problemen van vluchtelin-
gen betreft. 
Ook het budget voor de Inter-
nationale Taalklassen (ITK) is 
voldoende. Velsen betaalt de 
bijdrage voor de ITK’s uit een 
specifi eke uitkering, Gemeen-
telijk Onderwijsachterstandbe-
leid. Er is weliswaar een lich-
te stijging bij het aantal leerlin-
gen maar dat heeft nog geen 
gevolgen voor de begroting. 
Leerlingen volgen deze ITK’s in 
Heemskerk of Haarlem.

Santpoort-Noord - De tuin 
van ‘t Mosterdzaadje wordt 
een project van Hovenier 
Helpt, een landelijk initiatief 
van Tuinkeur, de belangenor-
ganisatie van hoveniers. Op 
vrijdag 25 september komt 
Bart Heeremans belangeloos 
en vakbekwaam werkzaam-
heden verrichten. Met de ac-
tie willen de hoveniers men-
sen helpen en Nederland 
groener maken. Deze actie 
wordt door een groot aan-
tal bedrijven en organisaties 
van harte ondersteund. Het 
project Hovenier Helpt werd 
geselecteerd omdat de tuin, 
naast al het andere vrijwilli-
gerswerk , fysiek een te zwa-
re belasting vormt. Nu kun-
nen de bezoekers van ‘t Mos-
terdzaadje en de mensen die 
er langskomen een door de 
hovenier onderhanden geno-
men tuin bewonderen.

Hovenier Helpt
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Van der Laan & Woe 
start tournee in Velsen

Velsen - Niels van der Laan 
& Jeroen Woe, bekend van 
het wekelijkse tv-program-
ma ‘De Kwis’, speelden vori-
ge seizoen de theaters plat 
met hun cabaretshow ‘Alles 
Eromheen’. Een flitsende op-
eenstapeling van sketches, 
liedjes en andere muzika-
le strapatsen. Plus een dosis 
slapstick. Op donderdag 24 
september (20.15 uur) is ‘Al-
les Eromheen’ voor het eerst 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen te zien. Mis het niet!
Van der Laan & Woe: u kent 
de mannen misschien van 
‘De Kwis’, het theater, of u 
heeft nog nooit van hen ge-
hoord. In dat laatste geval 
wordt het helemaal tijd om 
naar de Stadsschouwburg 
Velsen te gaan. De Neer-
lands Hoop-winnaars wer-
den met hun vorige program-
ma ‘Buutvrij’ genomineerd 
voor die andere belangrij-
ke cabaretprijs, de Poelifina-
rio voor het beste voorstelling 
van het seizoen. 
Als panelleden van het pro-
gramma ‘De Kwis’ vergaar-
den Van der Laan en Woe de 
afgelopen jaren nationale be-
kendheid. In dit populaire tv-
programma leggen de he-
ren samen met onder andere 
Joep van Deudekom (NUHR) 
Paul de Leeuw en een Be-
kende Nederlander het vuur 
aan de schenen met actuele 

vragen, satirische weekover-
zichten en muzikale parodie-
en. Afgelopen maand werd 
bekend dat zowel ‘De Kwis’ 
als Niels van der Laan zijn 
genomineerd voor een Te-
levizierring. Hoewel Van der 
Laan genomineerd is voor 
‘Aanstormend tv-talent’, mag 
hij in het theater een vete-
raan genoemd worden. Met 
Jeroen Woe is hij al toe aan 
hun vijfde voorstelling ‘Alles 
Eromheen’. Daarin gaat het 
onder meer over de Neder-
landse drang tot openbare 
rouwverwerking.
Prijs: 22 euro inclusief drank-
je en garderobe. Meer infor-
matie en reserveren: www.
stadsschouwburg velsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: 
Joost de Haas)

‘Niet Schieten!’ in 
het Witte Theater
IJmuiden - Waar zijn de hel-
den van vroeger? De Don Ju-
ans, de Zorro’s? Mannen die 
een vrouw nog het hof we-
ten te maken? Het is tijd voor 
nieuwe helden! Maar wat is 
een held? Iemand die naar 
zichzelf durft te kijken. De 
meeste mensen durven dat 
niet meer. Daarom doen de 
mannen van Niet Schieten! 
dat op vrijdag 25 september 
(20.30 uur) in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257. Hun 
wapens? Stevige grappen en 
harde hilariteit. En als dat niet 
werkt? Eh… kusje erop!
Met hilarische herkenba-
re situaties zullen zij in ‘Kus-
je erop!’ het publiek en voor-
al elkaar met beide handen 
beetpakken en flink door el-
kaar schudden. Hier en daar 
zal het schuren of een beet-
je pijn doen. Maar boven-
al wordt het lachen! Als her-
boren held komt het publiek 
twee uur later de zaal van het 
Witte Theater weer uit.
Niet Schieten! is een cabaret-
groep die bestaat uit Arend 
Edel en Maarten Hennis. 
Hoe hoog scoren de man-
nen van Niet Schieten! ei-
genlijk zelf op de helden-
meetlat? In ‘Kusje erop’ ne-
men zij zichzelf eens flink de 

maat in een fysiek prikkelen-
de voorstelling. Met een gro-
te grapdichtheid en hilari-
sche schijnlogica gaan Arend 
en Maarten in een ijzersterk 
verhaal de strijd aan met het 
groeiende cynisme, de kus-
je-erop-mentaliteit en vooral 
met elkaar. Slechts één doel 
voor ogen: het ware helden-
dom hervinden! Niet alleen 
voor zichzelf maar ook voor 
een mooiere wereld! Toegang 
19,50 euro. Zie ook www.wit-
tetheater.nl of www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: 
Bernice van Wissen)

TV-vriendjes Hoela en 
Hoep in het Theater

Velsen - Op zaterdag 4 ok-
tober (14.00 uur) kunnen al-
le 3 tot 5 jarigen hun televisie-
vriendjes Hoela en Hoep in de 
Stadsschouwburg Velsen ont-
moeten. Hoela en Hoep willen 
naar de Maan en wat is een 
betere plek om dat te doen 
dan in het theater waar zo veel 
sterren op het podium stralen? 
Hoela wil namelijk graag een 
ster aan haar moeder cadeau 
geven. 
In de vrolijke en stoere voor-
stelling voor kinderen van 3 tot 
5 jaar gaan Hoela en Hoep van 
alles over de ruimte, sterren 
en planeten, zwaartekracht en 
nog veel meer ontdekken. De 
voorstelling duurt 25 minuten. 
Na de voorstelling mogen de 
kleine ontdekkers onder be-
geleiding in het Hoela Hoep-
laboratorium zelf aan de slag 
om een antwoord te vinden op 
alle vragen uit de voorstelling. 
‘Hoela Hoep’ is een intiem the-
aterevenement geïnspireerd 

op het populaire NTR televi-
sieprogramma. Net als in het 
televisieprogramma worden 
de kinderen door de beken-
de personages betrokken bij 
de voorstelling en uitgedaagd 
om zelf met oplossingen te 
komen. Prijs: 13 euro inclu-
sief garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
0255-515789. (foto: NTR)

Witte Theater
Extra voorstelling ‘TAART’ 
van Joep Onderdelinden

IJmuiden - Ook zo’n zin in 
taart door de eerste aflevering 
van ‘Heel Holland Bakt’? Kom 
dan naar ‘TAART!’ van Joep 
Onderdelinden in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257. Het 
theater boekte zijn voorstelling 
extra bij op dinsdag 22 maart 
2016 (20.30 uur). Voor Joep de 
kers op zijn verjaardagstaart.
Want rasentertainer Onder-
delinden heeft er zin in! Joep 
is dan ook geen onbekende 
in Velsen. Hij maakte zich on-
sterfelijk als tompoezen verko-
pende bedrijfsleider in ‘Hema, 
de musical’ en werd in eerdere 
solovoorstellingen en de ko-
medie ‘Boer Wil Betere Vrouw’ 
door pers en publiek geroemd 
om zijn hilarische, beeldende 
manier van vertellen en zelfs 
vergeleken met Toon Her-
mans. Ook is hij bekend van 
zijn rol als Postbode Siemen 
in de VPRO-serie ‘Zaai’. Zijn 
nieuwste voorstelling ‘TAART 
‘ is een komische, muzika-
le solo over ons geploeter en 
ons constante ‘moeten’. Joep 

is namelijk vijftig geworden; 
een leeftijd die schreeuwt om 
een lied, een ABC’tje en een 
diavoorstelling. Toch? Of toch 
niet? Zijn hoofd zit behoorlijk 
vol, hij kan slecht filteren en 
zijn lontje is behoorlijk kort. 
Kortom; ís 50 wel de kers op 
zijn taart? Prijs: 19,50 euro. Zie 
ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl, www.wittetheater.nl. 
(foto: Katinka Krijgsman)

Velsen - Het grote publiek 
kent Johan Goossens als de 
boeken schrijvende leraar van 
TV, maar hij is in eerste in-
stantie cabaretier. Door pers, 
publiek en de cabaretprijs-ju-
ry alom geprijsd om zijn mu-
zikale talent en scherpzinnige 
teksten die doen denken aan 
Brigitte Kaandorp en Herman 
Finkers. Openhartig, met veel 
zelfspot en gevoel voor ironie 
vertelt hij over zijn leven. Vol 
met de nodige uitglijders, die 
hij in volle glorie zonder blad 
voor de mond beschrijft. Op 
vrijdag 2 oktober (20.15 uur) 
komt hij voor het eerst naar 
IJmuiden. Met zijn hilarische 
en herkenbare nieuwe show 
‘Daglicht’ is hij te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen. In 
zijn nieuwe theatervoorstel-
ling ‘Daglicht’ probeert de 
schrijver, leraar en cabaretier 
zich definitief te settelen. Ei-
genlijk is het leven heel sim-
pel. Als je eenmaal weet hoe 
het werkt, is er geen kunst 
aan. De goede woning is ge-
vonden, de partner aan de 
haak geslagen, en je hebt 
een fijne tandarts op fietsaf-
stand. Tijd om rustig achter-
over te leunen. Toch?
Maar wat als dat moment niet 
komt? Wat als de tandarts je 
gebit vernielt en je partner op 
fietsafstand gaat wonen? Jo-
han maakt het zichzelf veel 
te moeilijk. En waarom blijft 
hij lesgeven aan die lasti-
ge pubers? Johan toont het 
publiek de wereld en sleurt 
hen mee in zijn gedachten 
– soms hard, dan weer po-
etisch. Openhartig, met veel 
zelfspot en gevoel voor ironie 
vertelt hij over zijn leven. Tus-
sen zijn verhalen door zingt 
Johan zijn prachtige, gevoeli-
ge en soms hilarische liedjes.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(Merlijn Doomernik)

Johan 
Goossens in 
schouwburg



Leukste kapsalon van Velsen
Hairplace IJmuiden krijgt 

hoogste waardering
IJmuiden - Hairplace IJmui-
den is voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar uitge-
roepen tot Leukste Kapsa-
lon van Velsen, met de hoog-
ste waardering. Brahim en 
Esmee zijn de drijvende en 
creatieve krachten. Hun ge-
heim? Vakmanschap, service 
en een persoonlijke benade-
ring. 
,,Wij zijn continu bezig om 
nieuwe technieken te leren 
op het gebied van knippen 
en kleuren”, aldus Brahim. 
Esmee: ,,Wij verrichten geen 
standaardwerk, elke klant 
krijgt maatwerk.’’
Eigenaren Brahim en Esmee 
openden in 1997 de deu-
ren van een kapsalon die la-
ter een grote naam zou krij-
gen in de IJmond. Het doel 
van het duo: ‘meer dan ui-
terlijke verzorging’. Veel klan-

ten komen er al jaren en ko-
men zelfs van buiten de re-
gio. Momenteel ondergaat 
de salon een complete meta-
morfose. 
De kapsalon aan het Wil-
lemsplein 12 in IJmuiden 
blijft gedurende de verbou-
wing gewoon open. Ieder-
een is dus van harte welkom, 
ook zonder afspraak. Maak je 
liever een afspraak, bel dan 
0255-538 033.
Tip: één van de trendy haar-
kleuren voor deze herfst is de 
subtiele overloop. Niet meer 
van zwart naar asblond, maar 
van donkerbruin naar mid-
delblond. Zo worden ver-
schillende donkerbruine 
(warme en koele) tinten door 
elkaar gemixt en ontstaat een 
prachtig resultaat waarmee 
je gezien mag worden. (foto: 
Erik Peek Fotografie)

Informatieavond 
palliatieve zorg

Velsen-Zuid - Op donderdag 
1 oktober organiseert het Bijna 
Thuis Huis in Velsen voor do-
nateurs en belangstellenden 
een informatieavond in het Tel-
star stadion van 19.00 tot 21.30 
uur. 
Ruim 25 jaar geleden nam een 
groep enthousiaste en betrok-
ken vrijwilligers in Velsen het 
initiatief om het landelijk palli-
atieve zorgvoorbeeld te volgen: 
ondersteuning bieden bij palli-
atief terminale zieke mensen in 
een thuissituatie. Dit alles ge-
beurde toen zonder financiële 
middelen, men deed het puur 
uit gevoel, uit betrokkenheid 
en met een warm hart. Toen 
er toch geld nodig was, scho-
ten geldschieters en donateurs 
spontaan te hulp. In al die ja-
ren heeft de Stichting vele uit-
dagingen doorstaan en ve-
le ontwikkelingen ondergaan, 
met steeds een trouwe groep 
goed opgeleide vrijwilligers 
als ondersteuning. Sinds 2011 
is het Bijna Thuis Huis aan de 
Wulverderlaan 1 in Santpoort-
Noord gevestigd. Er wordt ge-
sproken over palliatieve zorg 
als je te horen krijgt, dat gene-
zing niet meer mogelijk is. Wat 
houdt dit in? Welke inspraak 
heb je zelf nog? Waar kun je 
terecht met vragen? Is er spra-
ke van standaardzorg? Tij-
dens deze avond zal een aan-
tal gastsprekers, ieder vanuit 
de eigen invalshoek, deze vra-
gen behandelen. 
Wethouder Robert te  Beest en 
senior adviseur Harry Verheul 
belichten namens de gemeen-
te Velsen de (on)mogelijkhe-

den van de Wet Maatschap-
pelijk Ondersteuning (WMO). 
Daarna neemt Anja Schouten, 
voorzitter Raad van Bestuur 
van ZorgBalans en zorgmana-
ger van het jaar 2015, het stok-
je over. Zij zal  haar licht laten 
schijnen over de inzetbaarheid 
van de diverse thuiszorgorga-
nisaties. 
In de pauze tussen de spre-
kers verrassen de actrices Lin-
da van Denderen en Lesja 
Sondorp van Theatercollectief 
‘Zonder Mouwen’, u met hun 
kijk op de wereld. Na dit inter-
mezzo maakt Sjoerd Joustra, 
huisarts in Velsen en kaderarts 
palliatieve zorg, duidelijk wel-
ke rol de huisarts in dit proces 
heeft. 
Afsluitend licht Annemarie 
Zuidweg, bestuurslid van het 
Bijna Thuis Huis, de inzet van 
vrijwilligers in de thuissitua-
tie of in het huis toe. Hierna is 
er ruimte en tijd om vragen te 
stellen aan de sprekers. Zij he-
ten u vanaf 18.30 uur van har-
te welkom met een kopje koffie 
of thee. Tevens is er een markt 
met informatiematerialen van 
diverse organisaties die de 
palliatieve zorgverlening een 
warm hart toedragen!
Telstar stadion is ook goed toe-
gankelijk voor mindervaliden. 
Gaarne vooraf uw aanmelding. 
Telefonisch: 023-5493214 of via 
e-mail: info@bijnathuishuis-
velsen.nl. Op zaterdag 10 okto-
ber zet het Bijna Thuis Huis de 
deuren open voor belangstel-
lenden. U bent van harte wel-
kom tussen 10.30 tot 12.00 uur 
en 13.30 tot 16.00 uur. 

Driehuis - Na ruim 40 jaar 
verbonden te zijn geweest 
aan het Ichthus Lyceum, 
voorheen het Ichthus Col-
lege, geniet ex-biologie do-
cent de heer Jos Meijer in-
middels  van zijn  pensioen. 
De pensioengerechtigde 
leeftijd ging per april 2015 
in, maar gedreven als hij is,  
heeft hij het schooljaar als 
mentor en docent keurig 
afgemaakt. Al die 40 jaren 
was de heer Jos Meijer een 
bevlogen biologiedocent en 
brugklasmentor. 
Om  een ieder gelegenheid 
te geven afscheid van hem 
te nemen, nodigt het Icht-
hus Lyceum oud-leerlin-
gen, ouders en (oud)mede-
werkers uit om op donder-
dag 1 oktober in de kanti-
ne van het Ichthus  Lyceum 
tussen 15.30 uur en 17.30 
uur Jos persoonlijk de hand 
te drukken. 

Afscheid van
Jos Meijer

Nijssen Tuin & Bulbs
Kennismaken met honderden gewassen

Heemstede - Ooit gehoord 
van puinlook, Eskimo-aard-
appel of vogeltje-op-de-
kruk? Het zijn Nederlandse 
namen voor respectievelijk 
Allium karataviense, Frittila-
ria camschatsensis en Cory-
dalis, alle drie bolgewassen. 
Zo kennen we het bloembol-
letje Ipheion beter onder de 
naam ‘oude wijfjes’ en ‘vo-
gelmelk’ is makkelijker te 
onthouden dan Ornithoga-
lum terwijl we de onvervals-
te Engelse ‘Blue Bells’ ha-
zenklokjes noemen. Wilt u 
meer weten over deze en al-
le andere bloembollen, loopt 
u dan dit weekend zaterdag 
26 en zondag 27 september 
eens binnen bij Nijssen Tuin 
& Bulbs op de Sportparklaan 
25a te Heemstede.
Maak kennis met honderden 

soorten bol- en knolgewas-
sen en wortelstokken zoals 
de vossendruif, de holwortel 
en de naald van Cleopatra. 
De medewerkers staan klaar 
om u te adviseren om te 
gaan spelen met bloembol-
len in uw tuin. Denk hierbij 
aan weelderige bloemenbor-
ders gecombineerd met tul-
pen, narcissen en grote kei-
zerskronen of het samen-
spel van Alliums met de pra-
rielelie ‘Camassia’ tussen de 
siergrassen. Voor een vroeg 
voorjaar zijn er tientallen ver-
schillende krokkussen en 
sneeuwklokjes en heel, heel 
veel bolle(tjes) voor verwil-
dering zoals hondstand (Ery-
thronium), Scilla’s en wit-
te, roze, pepermuntkleuri-
ge, geurende, zachtblau-
we, donker blauwe of ge-

wone blauwe druifjes. Nu 
bloembollen planten is voor-
uit zien. Maar wist u dat er 
ook bolgewassen zijn die nu 
bloeien? Herfstbloeiers noe-
men we deze bijvoorbeeld 
herfstbloeiende krokkussen, 
herfsttijloos en Sternbergia. 
Er zijn zelfs herfstbloeiende 
sneeuwklokjes en ook een 
herfstbloeiend narcisje.
In de aanbieding tijdens dit 
weekend een fris gewasje uit 
Zuid-Afrika; Tulbaghia, voor 
in de sier- of moestuin rijk 
bloeiend en om op te eten 
letterlijk en figuurlijk. Ook 
in de aanbieding: Allium al-
tissimum, een spectaculai-
re allium die zijn paarse bol-
vormige bloemen op stevi-
ge tot 2 meter hoge stelen 
draagt. Fantastisch tussen 
hoge siergrassen waarbij de 

bloemen tussen het loof van 
siergrassen een verrassen-
de combinatie vormen. Nu 5 
stuks voor maar 2,50 euro in 
plaats van 4,95 euro.

U bent van harte welkom bij 
Nijssen Tuin & Bulbs aan de 
Sportparklaan 25a in Heem-
stede, telefoon 023-5280816. 
Zie ook www.nijssentuin.nl.
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Ook Stormvogels Dames 
gesponsord door Stichting Vienna
IJmuiden - Naast de spon-
soring van de zaterdag 1 
worden ook de dames 1 van 
Stormvogels door Eurokozijn 
in het nieuw gestoken. Net 
als bij het elftal van Zaterdag 
1 zal ook op de shirts van de 
dames niet Eurokozijn staan, 
maar Stichting Vienna. Ook 
hiervoor geldt dat het be-
stuur van IJVV Stormvogels 
zeer blij is met de samenwer-
king met Eurokozijn en Stich-
ting Vienna. Deze stichting 
biedt mensen met een be-
perking de mogelijkheid om 
paard te rijden.
Een mooie en unieke samen-
werking is daarmee een feit. 
Elvira Wesseling had ooit een 
droom om kinderen met een 
beperking het paardrijden te 
laten ervaren. Via de stichting 
Vienna wordt haar droom 
werkelijkheid.  Dankzij de 
speciaal opgeleide instruc-

teurs en de vele hulpmidde-
len is het voor gehandicap-
ten mogelijk de ontspannen-
de en therapeutische wer-
king van het paardrijden te 
ervaren. 
Op een speelse wijze worden 
tal van aspecten van licha-
melijk, verstandelijk of soci-
aal functioneren bij de rui-
ters bevorderd en wordt de 
eigenwaarde sterk verbeterd. 
Een geweldig initiatief dat 
breed gesteund wordt. De 
stichting Vienna is zeer ge-
dreven en professioneel, en 
zorgt ook voor plezier en ont-
spanning. 
Een mooie combinatie die 
ook prima aansluit bij het ple-
zier en de ontspanning die de 
dames 1 beleven bij de uitoe-
fening van de mooie voetbal-
sport. Stormvogels laat zien 
dat het ook met de Dames 
1 het beste voor heeft. Het 

aantrekken van trainer Theo 
Tervoort is daar een mooi 
voorbeeld van. Ook elftallei-
der Willem Haasnoot zorgt 
al sinds jaar en dag voor zijn 
meiden. Leuke uitjes aan het 
eind van het seizoen gedu-
rende vele jaren getuigen 
daarvan net als de wekelijk-
se lol tijdens het trainen en 
spelen. 
De samenwerking met Euro-
kozijn en de stichting Vien-
na versterkt dit nog eens. Een 
mooie sponsorrelatie met een 
prachtig doel, het vergroten 
en verbeteren van het ple-
zier en de prestaties van bei-
de organisaties! Stormvogels 
en de stichting Vienna heb-
ben ook veel vertrouwen in 
deze samenwerking. De da-
mes van Stormvogels 1 zullen 
met veel vertrouwen en trots 
de naam van de stichting Vi-
enna dragen en uitdragen.

IJmuiden - Het eerste elftal van 
VV IJmuiden is er niet in ge-
slaagd om de meer dan goede 
competitiestart een vervolg te 
geven. Op het eigen Sportpark 
Schoonenberg was SV Zand-
voort met 1-4 te sterk. Hoewel 
de IJmuidenaren het betere van 
het spel hadden, bleek Zand-
voort erg effectief. Door twee 
doelpunten uit standaardsitu-
aties gingen de gasten de rust 
in met een 0-2 voorsprong. Na 
de rust deed IJmuiden nog iets 
terug, Wesley Heeres benut-
te een strafschop. Even leek het 
nog spannend te worden maar 
snel na de aansluitingstreffer 
was het opnieuw raak voor de 
gasten, wederom uit een hoek-
schop wisten zij het net te vin-
den. In de slotminuut liep Zand-
voort zelfs uit naar 1-4. 
Ook het tweede en derde elf-
tal wisten hun wedstrijd niet te 
winnen. Het tweede verloor te-
leurstellend van het laag ge-
klasseerde HBOK en ZCFC 
bleek te sterk voor het derde. 
Spectaculair, dat is het woord 
dat de wedstrijd van de A1 het 
beste omschrijft. Na een snel-
le voorsprong door een treffer 
van Youri Heijne kwam Scho-
ten langszij. IJmuiden zou hier-
na nog tweemaal op voorsprong 
komen, maar de Haarlemmers 
wisten steeds terug te komen. 
Toen Schoten in de slotfase op 
voorsprong kwam leken zij er 
met de overwinning van door 
te gaan. Door keihard te blij-
ven strijden wist de thuisploeg 
in de slotminuut de gelijkmaker 

te maken. Tim Hartog was het 
die IJmuiden een punt bezorgde 
met zijn tweede treffer van de 
middag. De F-pupillen kenden 
een goed weekend. Met uitzon-
dering van de F4 hebben alle F-
teams gewonnen. IJmuiden F1 
speelde thuis tegen Alliance 22 
en had hier meer moeite mee 
dan de gewonnen thuiswed-
strijd van de week ervoor tegen 
OG. Na een voorsprong vlak 
voor rust werd het de tweede 
helft nog spannend doordat Al-
liance 22 sterk terugkwam in de 
wedstrijd. De limonade smaak-
te extra lekker door in de slot-
fase toch de bevrijdende 4-2 te 
maken waardoor F1 ongeslagen 
bovenaan blijft staan! IJmuiden 
F2 heeft de tweede wedstrijd 
van het seizoen (bij Velsen uit) 
knap met 1-5 gewonnen waar-
door de mannen van succes-
coach Mike Finch ook dit sei-
zoen weer bovenin meedraaien. 
Hopelijk kunnen ze dit succes 
vasthouden wanneer ze aan-
komende zaterdag thuis tegen 
de F2 van Velsen Noord spelen. 
Zoals al eerder vermeld wist ook 
IJmuiden F3 de punten knap 
op IJmuiden te houden door 
met 4-0 van VSV F2 te winnen. 
Coach Bas mag trots zijn op de 
prestaties van deze goede lich-
ting eerstejaars F pupillen! 
Helaas was de wedstrijd tegen 
Haarlem-Kennemerland voor F4 
er één om snel te vergeten. Met 
12-1 was het verschil helaas te 
groot. Aankomende week zullen 
de boys tegen HFC Edo weer vol 
voor de winst gaan. 

VV IJmuiden verliest 
van SV Zandvoort

Slecht weekend voor selecties Stormvogels
IJmuiden - Zowel de zater-
dag- als de zondagselec-
tie van Stormvogels heeft 
het afgelopen weekeinde 
een (ongelukkige) nederlaag 
moeten lijden. Stormvogels-
zaterdag zag een 0-1-rust-
stand in Amsterdam-Oost te 
niet gedaan worden om uit-
eindelijk met 3-1 van JOS/
Watergraafsmeer te verlie-
zen. Stormvogels-zondag 
ging naar een voor haar ge-
heel onbekende tegenstan-
der, t.w.
LSVV uit Zuid-Scharwoude. 
Beide ploegen bakten er de 
eerste helft niet al te veel van 
en daarom waren de kan-
sen op een hand te tellen. 
De tweede helft bleven Mart 

Willemse en Danny Blok in 
de kleedkamer achter om-
dat zij beiden nog niet he-
lemaal hersteld zijn van een 
blessure. 
Daarom moest trainer Je-
roen Kroes aardig wat om-
zettingen plegen. In de 66ste 
minuut kwam het team van 
trainer Sem Wokke op voor-
sprong, want nadat hij acht 
minuten eerder de bal op 
de kruising had geschoten, 
slaagde Danny Konijn er nu 
wel in het net te vinden, 1-0. 
Stormvogels was wakker ge-
schud; het zocht meer de 
aanval op en het spel werd 
agressiever. Ook Sjaak Let-
tinga en Joshua Jansen kre-
gen de opdracht meer aan-

vallend te gaan spelen, maar 
het gewenste resultaat bleef 
uit. Met nog een kwartier te 
gaan verscheen invaller Den-
zel Sno alleen voor de LSVV-
doelman, maar hij zag zijn 
inzet gepareerd; in de re-
bound kreeg Giano Bonam 
de bal voor zijn voeten, ech-
ter staande voor een leeg 
doel wist hij de bal nog over 
te schieten. 
De laatste tien minuten bleef 
Stormvogels druk uitoefenen 
op de LSVV-veste. Zelfs ging 
doelman Danny Adrichem bij 
vrije schoppen en corners 
mee naar voren, maar dat 
had ook niet het gewens-
te resultaat. De drie punten 
bleven achter in Zuid-Schar-

woude. Stormvogels smacht 
naar drie punten. Misschien 
zijn die zondag op sportpark 
Zeewijk te behalen wanneer 
Kolping Boys uit Oudorp de 
tegenstander zal zijn. Storm-
vogels-zaterdag speelde te-
gen JOS Watergraafsmeer en 
binnen drie minuten kreeg 
Jordi Miedema een uitgele-
zen kans de IJmuidenaren 
reeds op voorsprong te bren-
gen; echter zijn schot ging 
rakelings naast. 
Daarna golfde het spel over 
en weer en na wat kansen 
gemist te hebben, kwam 
Stormvogels op slag van rust 
op voorsprong. Uit een hoek-
schop van Rick Kluijskens 
kopte Mark Tol Stormvo-

gels na een verdiende voor-
sprong, 0-1. De tweede helft 
was Stormvogels geen schim 
meer van de eerste. 
JOS/W. nam het initiatief 
over en binnen vijf minuten 
was de stand weer gelijk, 1-1. 
Na een kwartier in de twee-
de helft miste Riley Ouds-
hoorn op de counter een 
prachtkans zijn team weer 
aan aan de leiding te laten 
nemen. Daarmee had Storm-
vogels haar kruit verschoten. 
JOS/W. echter niet, want tien 
en vijf minuten voor tijd wis-
ten de Amsterdammers twee 
maal te scoren: 3-1. Zaterdag 
opnieuw een sterke Amster-
damse tegenstander: koplo-
per Buitenveldert.
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Donderdag 
24 september

Week van de Eenzaamheid 
tot 2 oktober. Meer informa-
tie over de activiteiten 0251-
226445 en vraag naar Lydia. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Van der Laan & Woe start 
tournee in Velsen. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Amy’. 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
25 september

‘Liefhebbersdagen’ bij Kwe-
kerij Loef. Medewerkers willen 
die dag hun passie voor plan-
ten en bomen met u delen. Zie 
ook www.kwekerijloef.nl.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Rondleiding op begraaf-
plaats de Biezen in Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.30 
uur. 
Cello en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Niet Schieten’ 
(cabaret). Aanvang 20.30 
uur.

Zaterdag 
26 september

‘Liefhebbersdagen’ bij Kwe-
kerij Loef. Medewerkers willen 
die dag hun passie voor plan-
ten en bomen met u delen. Zie 
ook www.kwekerijloef.nl.
Kennismaken met honder-
den gewassen bij Nijssen 
Tuin & Bulbs aan de Sport-
parklaan 25a in Heemstede. 
Zie ook www.nijssentuin.nl.
Nationale Burendag. Zie 

ook www.burendag.nl
Jan Jansen wandeltocht. 
Start vanuit Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 
3-5 IJmuiden. Tussen 10.00 
en 13.00 uur. Startlokaal sluit 
om 17.00 uur.
Ikonen en braderie in cen-
trum Het Kruispuntin Velser-
broek. Van 10.00 tot 15.00 
uur.
Opening wijkcentrum De 
Stek, Heirweg 2 in Veslen-
Noord. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Amy’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
27 september

Kennismaken met honder-
den gewassen bij Nijssen 
Tuin & Bulbs aan de Sport-
parklaan 25a in Heemstede. 
Zie ook www.nijssentuin.nl.
Jan Jansen wandeltocht. 
Start vanuit Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 
3-5 IJmuiden. Tussen 10.00 
en 13.00 uur. Startlokaal sluit 
om 17.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over het Tata staal bedrijf. 
Vertrek 10.45 uur vanaf stati-
on Velserbosch, retour 12.15 
uur. Zie ook www.csy.nl of 
www.hoogovensstoomijmui-
den
Jaarmarkt IJmuiden. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Playbackshow in Speel-
tuin Zeewijk, Orionweg 700 
IJmuiden. Speeltuin is vanaf 
13.00 uur geopend. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-

tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Playbackshow in speeltuin 
Zeewijk, Orionweg 700 in 
IJmuiden.
Tango Aliado in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Jammen in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.00 uur.
Foyerconcert Totally Toto 
in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aan-
vang 16.00 uur.

Maandag
28 september

Postzegelavond in het Ter-
ras, Dingrevelaan 27 Sant-
poort-Noord. Aanvang circa 
19.00 uur.

Dinsdag
29 september

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuw-
straat 469 IJmuiden. Advies 
is kosteloos, graag wel een 
afspraak van tevoren maken 
via 0255-511117.
Verkoop 3D Hobbyhoekje, 
De Moerberg, Zuiderkruis-
straat 74 IJmuiden. Van 10.00 
tot 12.00 uur. 
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Irish Bee Gees. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
30 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toverknutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiter-
lijk de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Kook- en eetgroep speci-
aal voor nabestaanden bij 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Santpoort-
Noord. Van 17.00 tot 20.00 
uur. 
Inloopavond bij Begraaf-
plaats en Crematorium Wes-
terveld. Van 18.30 tot 21.00 
uur.
Lezing over suiker door 
Anne Marie Reuzenaar in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, 

Dudokplein IJmuiden. Van 
19.30 tot 21.30 uur.
Open repetitieavond bij 
zanggroep Sparkle in de 
Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 Velserbroek. Van 
20.00 tot 22.00 uur.

Donderdag 
1 oktober

Spreekuur in rouwhuis-
kamer Alice Loeters, van 
11.00 tot 12.00 uur aan Frans 
Netscherlaan 12 in Sant-

poort-Noord.
Dag van de Ouderen. Van 
13.00 tot 17.00 uur in de pa-
rochiezaal, Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg 113 
in Driehuis.
Het Sociaal Wijkteam no-
digt mensen uit om samen 
een bakkie te doen in win-
kelcentrum Zeewijkplein. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Informatieavond palliatie-
ve zorg in het Telstar stadi-
on in Velsen-Zuid. Van 19.30 
tot 21.30 uur.

Velsen - Op 8 oktober houdt 
regio IJmond van de Zonne-
bloem een vrolijke theater-
middag in het Soli Muziek-
centrum. 
Er komen totaal 180 gas-

ten uit heel Velsen. De mid-
dag duurt van 13.30 tot 16.45 
uur en wordt gevuld met the-
ater van Ina van Dril en mu-
ziek van Jan Zwanenburg en 
dochter Jacqueline.

Theatermiddag 
de Zonnebloem

Driehuis drinkt koffie 
op 26 september

Driehuis - Zoals beloofd 
keert het succesvolle ‘Drie-
huis drinkt koffie’ terug! In 
juli heeft de buurt al kunnen 
genieten van een mooie kof-
fieochtend. 
,,De ervaring was zo positief 
dat - op de Nationale Buren-
dag van het Oranjefonds- ie-
dereen om 10.00 uur kan 
aansluiten om wederom een 
gezellig kopje koffie te drin-
ken en buurtgenoten tea ont-
moeten. Het is heel mooi om 
op deze manier de mensen in 
de buurt dichter bij elkaar te 
brengen, dat is goud waard,” 
vertelt Esther Vink ,initiatief-
neemster en directeur van de 
Zorgspecialist, enthousiast. 
Omdat de maand septem-
ber in het teken staat van de 
ontspanning, kunt u zich de-
ze dag ook lekker laten ver-
wennen in  de winkel. Van 
10.00 tot 16.00 uur kunt u zelf 
de weldaad ervaren in een 
massagestoel van TotalSeat 

Driehuis. Daarnaast worden 
er zaterdag voor 1,50 euro 
heerlijke handmassages met 
een etherische olie naar keu-
ze aangeboden. 
,,Handmassages zijn goed 
voor de doorbloeding, ver-
soepelen de handspieren en 
het is heerlijk ontspannen, 
zowel mentaal als fysiek. We 
maken hierbij gebruik van Chi 
etherische oliën die nog extra 
goed zijn voor de bloedcir-
culatie of een kalmerend ef-
fect hebben. En niet te verge-
ten, de persoonlijke aandacht 
is voor veel mensen een echt 
verwenmomentje,” aldus Ma-
risa Nederlof, vitaliteitscoach 
bij Zelf!Driehuis. 
U bent van harte welkom aan 
de Driehuizerkerkweg 48 in 
Driehuis. Voor vragen kunt u 
bellen naar 0255-756789 of 
mailen naar zelf@dezorgspe-
cialist.nl. Of kijk op de  face-
book-pagina: www.facebook.
com/zelfdriehuis.
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Golfen voor 
Centrum 

Kindermisbruik
Velsen/Hoofddorp - In ok-
tober opent het eerste Multi-
disciplinair Centrum Kinder-
mishandeling (MDCK) van 
Nederland haar deuren in het 
Spaarne Gasthuis te Hoofd-
dorp. Op dit moment ont-
breekt het nog aan voldoen-
de middelen om dit unieke 
centrum op een kindvriende-
lijke manier in te richten. 
Tijdens het StreetGolf Open 
(25 september Schiphol Rijk) 
en het Grootste Golftoernooi 
ter Wereld (2 oktober, Golf-
baan Spaarnwoude) komen 
Bekende Nederlanders zoals 
Sebastiaan Labrie, Winston 
Post, Piet Schrijvers, Ferry 
Maat samen met honderden 
golfers in actie om geld op 
te halen voor dit belangrijke 
centrum in de Haarlemmer-
meer. Frank Vogel van me-
de organisator de MF-Foun-
dation: ,,Dit nieuwe centrum 
heeft een belangrijke functie 
in onze regio, het klinkt on-
voorstelbaar maar wekelijks 
worden er gemiddeld 20 kin-
deren opgevangen die te ma-
ken hebben met mishande-
ling of misbruik. Het is duide-
lijk dat deze kinderen zo op-
timaal mogelijk opgevangen 
dienen te worden en daar 
willen wij ons, samen met ho-
pelijk vele golfers, deze twee 
dagen graag voor inzetten.’’
Wanneer een kind te ma-
ken heeft met een traumati-
sche ervaring als mishande-
ling of misbruik, gaat het een 
langdurig en vervelend tra-
ject in. Nare onderzoeken en 
behandeling in het zieken-
huis, gesprekken en onder-
zoek bij politie, justitie, psy-
chiaters en jeugdzorg waar-
bij iedere keer opnieuw het 
toch al moeilijke verhaal ver-
teld moet worden. In het 
nieuwe MDCK in het Spaar-
ne Gasthuis verzamelen alle 
hulpverleners zich onder één 
dak. Hierdoor hoeft het kind 
slechts eenmaal het verhaal 
te doen en kan noodzakelijk 
onderzoek en een eventuele 
behandeling direct van start.
Aanmelding voor het Groot-
ste Golftoernooi ter Wereld 
bij Golfbaan Spaarnwoude, 
telefoon 023-5385599. Voor 
het StreetGolf Open kunnen 
deelnemers inschrijven via 
de website www.parkrijk.nl/
streetgolf2015. Zie ook www.
sportersinactie.nl.

Meday breidt 
dienstverlening uit

Beverwijk - Meday Uitzend-
bureau blijft, na de oprichting 
in 2012, sterk doorgroeien. 
Steeds meer uitzendkrach-
ten en werkgevers weten de 
weg naar Meday Uitzendbu-
reau te vinden. Volgens direc-
teur Jelle Anker komt dit ener-
zijds door de hoge service-
graad van Meday (onder an-
dere 24-uursservice) maar an-
derzijds ook door de flexibili-
sering van de arbeidsmarkt in 
combinatie met de economi-
sche groei. Hierdoor worden 
uitzendkrachten meer en eer-
der bij een opdrachtgever in-
gezet.
Door de Wet Werk en Zeker-
heid (WWZ) wordt de zeker-
heid van een vaste baan over-
schat en de zekerheid van 
flexwerk onderschat. In de-
ze tijd van flexibilisering gaat 
het om werk en niet meer om 
een baan. Bedrijven moeten, 
om concurrerend te blijven, 
flexibiliteit hebben en nemen 
in hun personeelsbestand. In 
dit kader heeft  Meday Uit-
zendbureau als uitgangspunt: 

,,Flexibele arbeid is prima, mits 
het goed geregeld is.’’ 
Dat uitzendkrachten nu ook 
de kans krijgen om een hy-
potheek aan te vragen juicht 
men hier zeer toe. Door de 
goede vooruitzichten en de 
aanhoudende economische 
groei heeft Meday Uitzendbu-
reau besloten om haar dienst-
verlening uit te breiden met 
een unit gericht op de admi-
nistratieve functies op MBO/
HBO niveau. In dit kader is 
het team uitgebreid met een 
nieuwe intercedente, Rachel 
de Baas. Zij is bereikbaar via 
0251 745009 en rachel@me-
day.nl. Door deze uitbreiding 
en schaalvergroting beschikt 
Meday Uitzendbureau over 
meer capaciteit en slagkracht 
om haar relaties nog optima-
ler te kunnen bedienen. Uit-
gangspunt is dat men de klan-
ten een optimale prijs-kwali-
teitsverhouding kan aanbie-
den. Het motto luidt niet voor 
niets: ‘Meday Uitzendbureau 
overtreft uw verwachtingen!’. 
Zie ook www.meday.nl.

Derde van Noord-Holland
Hair In Leukste Kapsalon 

met meeste stemmen
Velserbroek – Kapsalon Hair 
In aan de Galle Promenade 
in Velserbroek heeft tijdens 
de verkiezing van de Leukste 
Kapsalon in Velsen de mees-
te stemmen gekregen en is 
daarmee eerste geworden. En 
dankzij het grote aantal stem-
mers werden zij ook nog eens 
derde van Noord-Holland. Een 
mooie opsteker voor deze leu-
ke en gezellige kapsalon van 
eigenaresse Annelies Heck. 
Een spannende week voor 
Hair In want de prijsuitreiking 
was maandagmiddag in Lis-
serbroek. Tegelijkertijd werd 
er maandag en dinsdag hard 
gewerkt aan een verbouwing. 
Daarom was de zaak twee da-
gen gesloten. Woensdagoch-
tend ging Hair In alweer open. 
En dat was te zien aan de 
kleurige ballonnen. Gevierd 
wordt het deze week met een 
lekkernij bij de koffie en de 
thee.
Goed licht werkt beter, dus 
werd in de hele kapsalon led-
verlichting aangebracht. De 
chemiehoek, waar de verf 
wordt aangemaakt, is com-

pleet veranderd, met meer 
ruimte en nieuwe kasten die 
beter bereikbaar zijn. Voor de 
klanten zijn de nieuwe was-
bakken een enorme verbete-
ring. 
,,Ze zijn voor de klanten com-
fortabeler en daardoor wordt 
de haarmassage die wij gra-
tis geven nog prettiger’’, aldus 
Annelies Heck.
Ook nieuw is de productpre-
sentatie in de wachtruim-
te waar men rustig de tijd 
kan nemen deze kwaliteits-
producten te bekijken. Een 
van de nieuwe producten in 
de kapsalon is Fibreplex, een 
beschermmiddel dat desge-
wenst bij het kleuren kan wor-
den toegevoegd om het haar 
te beschermen. Haarkleuren 
gebeurt overigens met Chi Io-
nic haarverf zonder ammonia, 
dus dat is sowieso al zacht 
voor haar en hoofdhuid.
Veel verbeteringen dus bij 
Hair In. Maar wat nog steeds 
hetzelfde blijft is de kwaliteit 
en de gezelligheid. U hoeft bij 
Hair In geen afspraak te ma-
ken.

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

‘t Mosterdzaadje
Gevoelig pianospel en 
wervelende tango’s 
Santpoort-Noord - Vrij-
dag 25 september om 20.00 
maakt het publiek in ‘t Mos-
terdzaadje kennis met de Ca-
nadese pianist Luke Welch. 
Een grote eer om deze pia-
nist te ontvangen. 
Op zijn programma staan 
Schumann (Kinderszenen), 
Schubert (Sonate in a mi-
neur), Scarlatti en Mazur-
ka’s van Chopin. Het be-
looft een prachtig en vooral 
ook gevoelig concert te wor-
den, waarin virtuositeit en ly-
riek elkaar prettig afwisselen. 
Net als op het solo album. 
‘The Universal Language’ 

die Luke Welch dit jaar op-
nam. Vier professionele mu-
sici met grote liefde voor de 
tango spelen op zondag 27 
september om 15.00 uur in 
‘t Mosterdzaadje wervelende 
tango’s van Astor Piazzolla 
en ingetogen milonga’s van 
oude meesters zoals Carlos 
Gardel, Anibal Troilo en Ho-
racio Salgan. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl

Nadine Hollander wint 
NK met overmacht

Velserbroek - Afgelopen 
zondag vonden in Apeldoorn 
de Nederlandse jeugd-
kampioenschappen kara-
te plaats. Nadine Hollander, 
Sportstar van Velserbroek, 
vocht in de klasse tot 14 jaar, 
-42 kilo. 
Na vier, met overmacht ge-
wonnen partijen werd ze aan 
het eind van de dag gehul-
digd als Nederlands Kam-
pioen. Nadine komt uit voor 
Karatevereniging Kenam-
ju en heeft dit jaar al diver-
se internationale karatetoer-
nooien gewonnen.
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Geslaagde open dag bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - In de maand 
september openen de FNRS 
ruitersportcentra altijd hun 
deuren voor het grote publiek 
tijdens de FNRS open dagen. 
Vaste bezoekers weten het 
natuurlijk, de jaarlijkse open 
dag is altijd een gezellige be-
levenis. En ook dit jaar wist 
het team van Hippisch Cen-
trum Velsen zondag 20 sep-
tember een leuk programma 
te bieden. Voor jong en oud 
waren er in de binnenmane-
ge diverse demonstraties zo-
als een dressuur- en spring-
demonstratie, een voltige en 
carrouseldemonstratie met 14 
ruiters, een dressuurclinic met 
Romy Pielanen, een dressuur-
clinic, een Kür op Muziek etc. 
Op het gezellige binnenter-
rein stonden diverse stands 
met onder andere nieuwe en 
gebruikte ruitersportartike-
len. Ook was er de mogelijk-

heid tot gratis ponyrijdenven 
het volgen van een voltigeles. 
Daarnaast waren er longeer-
demonstraties. Kinderen kon-
den deelnemen aan een ken-
nisquiz en werden er speur-
tochten georganiseerd door 
het bedrijf. Uiteraard speel-
den de leerlingen van de rij-
lessen een grote hoofdrol bij 
deze 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. Door het 
droge weer was er veel pu-
bliek afgekomen op de open 
dag. Het hoofddoel van Hip-
pisch Centrum Velsen was om 
belangstellenden kennis te la-
ten maken met alle facetten 
van de ruitersport en dit is ze-
ker zeer geslaagd te noemen! 
Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.

Velsen - Een actieve PvdA 
die midden in de samenleving 
staat. Dat is wat PvdA Velsen 
nastreeft. Op volle kracht wor-
den verschillende activiteiten 
ondernomen.
Afgelopen zaterdag heeft PvdA 
Velsen het politieke seizoen ge-
opend met een nieuwe actie: 
PvdA in de buurt! Met veel en-
thousiasme gingen vrijwilligers 
met wethouder Ronald Ven-
nik, fractie en bestuur én Twee-
de Kamerlid Roelof van Laar de 
Zeeheldenbuurt in om in ge-
sprek te gaan met bewoners. 
Interessante gesprekken von-
den plaats. Veel inwoners gaven 
aan dat ze tevreden zijn met de 
sociale samenhang in de buurt. 
Maar ook werden de proble-
men in de wijk benoemd, zoals 
overlast van parkeren, zwerf-
vuil en/of hangjongeren, en te 
weinig faciliteiten voor jonge-
ren. En veel bewoners geven 
aan bomen of ander groen te 
missen. PvdA Velsen gaat met 
de opgedane informatie aan de 
slag. PvdA Velsen zal vaker de 

buurt in gaan om goed te horen 
wat er speelt. Op 30 september 
komt Hans Spekman, voorzit-
ter van de landelijke PvdA, naar 
het Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden. Dat Spekman komt 
is niet toevallig. PvdA Velsen 
wil zich inzetten om het contact 
met de kiezer te verbeteren en 
Spekman gevraagd hierover in 
gesprek te gaan met de regio. 
Het inhoudelijke thema van de 
avond is werk en participatie. 
Mark Bouma van IJmond Werkt! 
zal vertellen wat er in de IJmond 
gebeurt om meer werkgele-
genheid te organiseren. IJmond 
Werkt! is de belangrijkste instel-
ling op het gebied van partici-
patie in de IJmond. Ook de wet-
houders van IJmuiden en Be-
verwijk zullen een bijdrage le-
veren. 
De bijeenkomst is een gemeen-
schappelijke activiteit van de 
PvdA-afdelingen Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk. De presen-
tatie is in handen van Gertjan 
Huijbens. De bijeenkomst is in 
het Zee- en Havenmuseum

DCIJ-nieuws
Invallers doen het goed
IJmuiden - Door uiteenlo-
pende omstandigheden vin-
gen de tientallen van de 
damclub IJmuiden aan met 
invallers. 
Het eerste kende met Bram 
van Bakel en Max Doorn-
bosch goede remplaçanten 
die erin slaagden remises te 
bewerkstelligen. Aanvanke-
lijk leek het eerste een fik-
se nederlaag te gaan lijden. 
Cees van der Vlis, Harrie van 
der Vossen en Willem Winter 
werden in het begin van de 
ontmoeting met een kanslo-
ze nederlaag geconfronteerd 
waar slecht een remise van 
Kees Pippel tegenover stond.
Maar  daarna trad het her-
stel in. Jesse Bos speelde 
een sublieme partij en won 
afgetekend. Na goede re-
mises van Conall  Sleutel en 
Stijn Tuijtel slaagde Martin 
van Dijk erin de nederlaag 
tegen DES uit Lunteren (9-

11) een alleszins dragelijk 
aanzien te geven.
Het tweede tiental trad te-
gen het derde van SNA uit 
Heerhugowaard aan met 
twee pupillen als invallers. 
Luke Zeegers en Lars Eeuw-
ijk  completeerden het team. 
Zeegers moest nog wennen 
aan het niveau en verloor. 
Van Eeuwijk speelde bij zijn 
debuut een prachtpartij met 
remise als resultaat. Vince 
van der Wiele, Klaas de Krij-
ger en Piet Kok waren duid-
lijk te sterk voor hun tegen-
standers en wonnen snel. 
Nicole Schouten was daar-
na nog de enige DCIJ-er 
die een nederlaag moest in-
casseren. Overwinningen 
van Jacqueline Schouten 
en Marcel Doornbosch een 
gelijke spelen van Koos de 
Vries en Jan Maarten Koorn 
liet de eindstand van 13-7 in 
het voordeel van DCIJ zien.

Santpoort-Noord - Maan-
dag 28 september is er weer 
een gezellige bijeenkomst 
van Postzegel Vereniging 
Santpoort. Deze avond wordt 
gehouden in het ‘nieuwe’ 
Terras aan Dinkgrevelaan 27, 
Santpoort-Noord. Vanaf cir-
ca 19.00 uur kan men er te-
recht. Er zal een veiling zijn, 
waarvan men de kavels hier-
aan voorafgaand, rustig kan 
bekijken. Voldoende parkeer-
gelegenheid en gratis toe-
gang. Meer weten: het tele-
foonnummer is 023-5382274 
(na 18.00 uur). 

Postzegelavond 
in het Terras

IJmuiden - Op woensdag 
30 september kan men in de 
Centrale Bibliotheek IJmui-
den van 19.30 tot 21.30 uur 
komen luisteren naar een le-
zing van Anne Marie Reuze-
naar, orthomoleculair voe-
dingsdeskundige, over sui-
ker. Naar aanleiding van haar 
kookboek Natuurlijk! Zon-
der suiker kookboek vertelt 
zij wat suikergebruik te ma-
ken heeft met onze gezond-
heid en hoe je suiker op een 
gezonde manier kunt vervan-
gen. Suiker is lekker, maar we 
krijgen er veel meer van bin-
nen dan goed voor ons is. Tij-
dens deze lezing vertelt Anne 
Marie wat overmatig suiker-
gebruik te maken heeft met 
overgewicht, ziektes, aandoe-
ningen en stemmingswisse-
lingen. Na afloop is het mo-
gelijk een kookboek te kopen 
en te laten signeren. De kos-
ten bedraagt leden 12,50 eu-
ro en niet-leden 15 euro.

Lezing over 
suiker in 

bibliotheek 

Velsen swingt
Driehuis - De dames van Vel-
sen hebben een uitsteken-
de prestatie neergezet, door 
thuis, met 11-0 te winnen van 
SJC uit Noordwijk in landelij-
ke Eerste Klasse C. Het jeug-
dige talent, Fee van Zanten, 
gaf in de openingsfase haar 
visitekaartje af door regelma-
tig op te stomen op de rech-
terflank. Na een kwartier spe-
len leverde zij de uitstekende 
assist op Thamar Veering voor 
de 1-0. Velsen schakelde gelijk 
een tandje bij en liep via Ri-
chelle Smit (twee maal) en Ro-
na Mosterd uit naar een rust-
stand van 4-0. De tweede helft 
toonde Velsen haar klasse. Het 
zette SJC vroeg vast op eigen 
helft en combineerde naar 
hartelust dwars door de linies 
heen van de arme bezoekers. 
Villa Westend Woman of the 
Match, Richelle Smit, scoorde 
uiteindelijk drie maal. Thamar 
Veering bekroonde haar ster-
ke optreden met twee doel-

punten. Rona Mosterd produ-
ceerde in de tweede helft een 
hattrick en scoorde uiteinde-
lijk vier maal. Publiekslieveling 
Mandy Brummelkamp deed, 
met tweedoelpunten, ook een 
duid in het zakje. Trainer Kraai-
kamp toonde zich een tevre-
den man. Dit was het beste 
spel dat ik mijn ploeg heb zien 
spelen sinds ik hier ben. Het 
was puur genieten.

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Fish atlas gepresenteerd
Afgelopen vrijdag werd in het 
Thalia Theater in IJmuiden door 
IMARES, part of Wageningen 
UR, de Fish atlas gepresenteerd, 
een lijvig boekwerk met 
wetenschappelijke waarde.

In deze atlas worden meer dan 200 
vissoorten beschreven die zich 
bevinden in de Noord-Europeese 
wateren.Van 1977 – 2013 is hiernaar 
onderzoek verricht.

Op de foto staan van links naar rechts: 
Tammo Bult Directeur IMARES, Jim 
Ellis redacteur, Niels Daan redacteur, 
Henk Heessen redacteur, Annette 
Baerveldt wethouder gemeente 
Velsen, Peter Heij Directeur-
Generaal Ruimte en Water Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu en 
Aldrik Gierveld, plaatsvervangend 
Directeur Agro & Natuur van het 
Ministerie van Economische Zaken. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Wijkteam op weekmarkt
Heeft u vragen over 
fi nanciën, zorg, een-
zaamheid? Op don-
derdag 1 oktober van 
11.00 - 14.00 uur staat 
het Sociaal Wijkteam 
IJmuiden Noord-Zuid 
op de weekmarkt in 
IJmuiden om met u 
mee te denken.

Het Sociaal Wijkteam kan u onder-
steunen bij vragen over bijvoorbeeld 
fi nanciën, eenzaamheid, zorg en 
dagbesteding. Wij komen naar u toe 
als u dat wilt, denken met u mee, bie-
den een luisterend oor en zoeken sa-
men met u naar een passende oplos-
sing. We leggen contacten waar dat 
nodig is, ook met andere deskundi-
gen, in goed overleg met u.

Partners 
In het Sociaal Wijkteam werken ver-
schillende organisaties samen uit 
het maatschappelijk werk (Soci-

us en MEE), Welzijnswerk (Stich-
ting Welzijn Velsen), wijkverpleging 
(Zorgbalans en de Zorgspecialist) en 
Wmo (Gemeente Velsen). Deze pro-
fessionals zijn er allemaal, 1 oktober. 
Ze kunnen u vertellen wat het Soci-
aal Wijkteam voor u kan betekenen 
en al uw vragen beantwoorden. 

Bellen kan ook
Kunt u niet naar de markt komen? 
Bel ons dan! Wij zijn te bereiken via 
telefoonnummer 088-8876970, via 
het algemene nummer van de ge-
meente 140255 of via de mail con-
tact@swtvelsen.nl.

Haal meer uit uw geld
Wilt u graag sparen, maar heeft 
u aan het einde van de maand 
geen geld meer over? Of vraagt 
u zich af kan ik beter mijn schuld 
afl ossen of geld opzij  zetten? 
Vul dan het digitale programma 
in van Startpunt Geldzaken. 
U kunt ook langskomen voor 
uitleg bij de lancering van dit 
programma op donderdag 1 
oktober om 16.00 uur in de 
bibliotheek in IJmuiden.

De gemeente Velsen heeft zich 
aangesloten bij ‘Startpunt 
Geldzaken’. Dit betekent dat u als 
inwoner van Velsen gratis gebruik 
kunt maken van een digitaal 
hulpmiddel die u wegwijs maakt 

naar een gezonde fi nanciële 
toekomst. Met dit programma 
maakt u een persoonlijk plan. Met 
het plan ‘Beter rondkomen’ haalt 
u meer uit uw geld. Mensen die 
het geldplan invullen besparen 
gemiddeld € 170,- per maand.

Het kost wel even tijd, maar het 
kan u echt wat opleveren. Benut 
die kans! Maak gebruik van het 
geldplan. Kom voor meer uitleg 
langs bij de lancering van het 
programma door wethouder 
fi nanciën Arjen Verkaik op 
donderdag 1 oktober in de 
bibliotheek Velsen of  ga naar: 
velsen.startpuntgeldzaken.nl of 
kijk op www.velsen.nl.

Tijdelijke opvang van 
vergunninghouders
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Velsen is zich bewust van de 
nieuwe instroom van vluchtelingen 
in Europa. Ook Nederland neemt 
hierin zijn verantwoordelijkheid. 
Het college kijkt naar de rol die 
de gemeente Velsen zou kunnen 
spelen. 

Het college richt zich in eerste 
instantie op vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. Het college voelt 
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de opvang van deze kwetsbare 
groep. Daarom wil het college met de 
gemeenteraad in gesprek.

Verkenning locaties
Momenteel verkent het college de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor plaatsing in Velsen. Het college 
kijkt hierbij zowel naar bestaande 
als nieuwe locaties. In de omliggende 
gemeenten in de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) zijn inmiddels 
diverse locaties en panden in 
onderzoek voor zowel noodopvang 
als tijdelijke opvang. Het college 

zoekt met die gemeenten afstemming 
om het aanbod te optimaliseren en 
daar waar nodig gebruik te maken van 
elkaars expertise en mogelijkheden.

Coördinatie van 
particuliere initiatieven
Het college is er zich van bewust 
dat er momenteel veel particuliere 
initiatieven worden getoond om het 
toenemende aantal vluchtelingen 
daar waar mogelijk, zowel materieel 
als immaterieel, te helpen en te 
ondersteunen. Het college juicht 
dit toe en is van mening dat die 
initiatieven alleen het benodigde 
e¦ ect sorteren, wanneer deze goed 
gecoördineerd worden. Daartoe 
verkent het college de mogelijkheden 
bij de hiertoe geëigende organisaties.

Het college is zich bewust van het 
feit dat de stroom vluchtelingen 
die in ons land wordt opgevangen 
kan fl uctueren. In dit kader is het 
nu ongewis wat de uitkomsten 
zullen zijn voor Nederland van de 
eerstkomende top in Brussel. 
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Duurzamer 
leven in Velsen? 
Benieuwd wat er allemaal kan?

Kom dan op 9 oktober 2015 naar de 

Plein 1945 - 14.00 – 18.00 uur
Met diverse duurzame kramen,  
informatie, live kunst en  
muziek, workshops voor  
kinderen en volwassenen.

DUURZAME MARKT VELSEN

Mede mogelijk gemaakt door;

Vrijdag 9 oktober is dit jaar de Dag 
van de Duurzaamheid. Ook het 
scheiden van afval is duurzaam. 
Want uw afval vormt de basis voor 
nieuwe producten.

Lever daarom uw (grof ) afval in 
op het HVC afvalbrengstation in 
Velsen Zuid (Amsterdamseweg) 
of Beverwijk (bij Buko 
bedrijventerrein). Als u dat doet 
tussen zaterdag 3 en vrijdag 9 
oktober 2015 maakt u kans op een 
Jamie Oliver keukenmachine of een 
Kobo e-reader.

Prijsuitreiking
Wanneer u uw afval samen met 
de actiekaart gescheiden komt 
inleveren op het afvalbrengstation 
tussen zaterdag 3 en vrijdag 9 
oktober, maakt u kans op een Jamie 

Oliver keukenmachine of een Kobo 
e-reader. De actiekaarten zijn vanaf 
volgende week verkrijgbaar op het 
gemeentehuis (leestafel publiekshal) 
en het afvalbrengstation. Vrijdag 
9 oktober op de ‘Dag van de 
Duurzaamheid’, worden aan het einde 
van de dag de twee prijswinnaars 
getrokken. Op zaterdag 10 oktober 
is de prijsuitreiking eveneens op het 
afvalbrengstation. Meer informatie 
over deze actie en de voorwaarden 
vindt u op de website: www.
indegoeiebak.nl.

Samen halen we eruit wat erin 
zit 
Meer dan 70% van het grof afval 
dat het afvalbrengstation inzamelt, 
wordt hergebruikt. Zo wordt van 
een oude plastic tuinstoel weer een 
plastic speelgoedauto gemaakt en 

vind je een oude autoband weer terug 
in het kunstgrasveld op een sportpark. 
Sinds deze maand kunt u in Velsen 
ook uw lege drankpakken van sap 
en zuivel samen met het plasticafval 
als gescheiden afval aanbieden in de 
oranje/grijze verzamelcontainers 
bij supermarkten of op het 

afvalbrengstation.

Openingstijden 
afvalbrengstations Velsen-Zuid 
en Beverwijk 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur

Gescheiden inleveren van uw afval

Maak kans op een keukenmachine of e-reader

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

indegoeiebak.nl

ons PLASTIC heefT wAarde.

houdt u heT ook apArT?
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau 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.

Bekendmakingen algemeen

Resultaten onderzoek

Dienstverlening Velsen
Bezoekers, bellers en e-mailers 
zijn over het algemeen tevreden 
over de manier waarop ze door de 
gemeente worden geholpen. Dat 
blijkt uit recent onderzoek.

Tussen 1 oktober 2014 en 1 januari 
2015 is er onderzoek gedaan naar 
de dienstverlening van de gemeente 
Velsen. Bezoekers aan de balie, bellers 
en e-mailers naar de gemeente, maar 
ook bezoekers van de website (www.
velsen.nl) kregen een verzoek om 
het enquêteformulier in te vullen. 
Leden van het (digitale) Burgerpanel 
werden eveneens benaderd. De 
gemeente hoopt zo een goed beeld 
te krijgen van haar dienstverlening, 
zodat zij nog beter kan inspelen op de 
behoeften, wensen en verwachtingen 
van burgers en ondernemers.
De resultaten van dit onderzoek zijn 

intussen bekend. Deze laten zien dat 
een overgrote meerderheid van de 
klanten tevreden is over de kwaliteit 
van de aangeboden dienstverlening, 
deze krijgt een 7,2 als cijfer. De 
dienstverlening aan de balie en 
telefoon scoren hoog, gemiddeld een 
9,4. 

De kwaliteit van de website scoort 
een 7,1. De gemeente Velsen is 
tevreden over de behaalde scores, 
maar ziet dat er nog ruimte is voor 
verbetering op een paar punten. Daar 
wordt al aan gewerkt; zo wordt de 
opzet en structuur van de website 
aangepast en wordt meer gebruik 
gemaakt van social media zoals 
Facebook, Twitter en Whatsapp.

De resultaten van het onderzoek 
staan op www.velsen.nl.

Sporthal Zeewijk, basis-
school De Zefi er en peuter-
speelzaal Zoe� ! zijn open
Sporthal Zeewijk, basisschool De 
Zefi er en peuterspeelzaal Zoe� ! 
werden vrijdag 18 september door 
wethouder Baerveldt geopend.

Verschillende sportdisciplines 
deden mee aan een sportparade 
en overhandigde de sleutel van het 
gebouw aan wethouder Annette 
Baerveldt, Leo Wijker, voorzitter van 
College van bestuur van de Stichting 
Bijzonder Basisonderwijs Velsen en 
Allart van Deventer, directeur van de 
Stichting Welzijn Velsen.

De feestelijkheden begonnen met 
een vliegshow op muziek verzorgd 
door de Nederlands kampioen 
modelvliegen, Derk van der Vecht. Na 
deze ‘vliegende start’ presenteerde 
de verschillende gebruikers zich. Zo 
deden de leerlingen van De Zefi er een 
dans op Grease Lightning om te laten 
zien dat bewegen goed is, vertoonde 
de peuterspeelzaal een fi lmpje om te 
laten zien hoe er gewerkt wordt op 
de peuterspeelzalen in Velsen en liet 
de afdeling sportzaken een fi lm zien 
over de kracht van sport in Velsen. 

Pellikaan Bouwbedrijf gaf een korte 
presentatie over de duurzaamheid 
van het gebouw. 

Voordat de sportparade begon kreeg 
Fré van Geldorp, afdelingshoofd 
Sportzaken, het certifi caat Veilig 
Heel en Schoon van de Vereniging 
Sport & Gemeenten (VSG) 
overhandigd. Dit certifi caat is pas 
uitgereikt aan 20 sporthallen van 
de 1000 in Nederland en geeft aan 
dat de sporthal voldoet aan alle 
wettelijke eisen en daarnaast aan 
diverse aanvullende eisen op het 
gebied van organisatie en beheer, 
onder andere energiebeheer. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Werkzaamheden
Lange Nieuwstraat
Sinds maandag 14 september 
is de Lange Nieuwstraat dicht 
tussen de rotonde Planetenweg 
en de Vechtstraat.

Samen met de politie en brandweer 
is gekeken of de omleidingen goed 
werken. En dat gaat goed. Er is 
ook veel overleg met winkeliers 
in het gebied. Net na de rotonde 
is een tijdelijk bushalte gemaakt. 
Voor een bewoner is een tijdelijke 
invalideparkeerplaats gemaakt op de 
hoek Lekstraat/Lange Nieuwstraat. 
Deze wordt helaas ook gebruikt door 
andere automobilisten.

Er is vooral een probleem met fi etsers 
die weigeren om de omleidingsroute 
te volgen en daarom op het voetpad 
rijden. Deze omleidingsroute levert 
nauwelijks tijdverlies op. Het fi etsen 
op het voetpad zorgt voor gevaarlijke 
situaties omdat mensen die uit 
woningen of winkels komen dan een 
fi etser tegenkomen. 

Er zijn al extra aanpassingen 
gedaan zoals het versmallen van de 
toegang naar de voetpaden, extra 
verkeersborden en de inzet van 
handhaving. Maar het probleem 
blijft hardnekkig.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
12 september 2015 tot en met 
18 september 2015 de volgende 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, plaat-
sen dakkapel (14/09/2015) 14917-
2015
Van Galenstraat 20, kappen boom 
(13/09/2015) 14870-2015
J.P. Coenstraat 137, plaatsen dakka-
pel (16/09/2015) 15032-2015
Tuindersstraat 94, plaatsen dakka-
pel (18/09/2015) 15179-2015

Driehuis 
Van Lenneplaan 16, wijzigen zijge-
vel (14/09/2015) 14929-2015

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen 2 bomen (11/09/2015) 14817-
2015
Kweekerslaan 21, wijzigen verleen-
de vergunning, verhogen nokhoogte 
(14/09/2015) 14891-2015
Rijksweg 412, kappen boom 
(13/09/2015) 14866-2015
Hoofdstraat ong. tracé HOV, op-
richten brug voor langzaam verkeer 
(15/09/2015) 14990-2015
Kerkweg 93, wijzigen gevelpanelen 
(15/09/2015) 15023-2015
Kerkweg 52, verbreden dakkapel 
(17/09/2015) 15123-2015
Wüstelaan 99b, kappen boom 
(17/09/2015) 15155-2015

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 9, wijzigen ge-
bruik bedrijfswoning naar burger-
woning en wijzigen gebruik gron-
den voor tuin (14/09/2015) 14933-
2015

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan 51, plaatsen dakka-
pel (15/09/2015) 14967-2015
Van Dalenlaan 51, kappen boom 
(14/09/2015) 15103-2015
Harddraverslaan 60, kappen boom 
(15/09/2015) 15010-2015
Louise de Colignylaan 8, kappen 2 
bomen (16/09/2015) 15036-2015
Wüstelaan 32, kappen boom 
(17/09/2015) 15143-2015

Velserbroek
L. Springerstraat 168, plaatsen bal-
konbeglazing (15/09/2015) 14980-
2015
De Vliet  9, plaatsen dakkapel 
(15/09/2015) 14996-2015

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

Velserbroek
Rijksweg 287, wijzigen bestemming 
(16/09/2015) 12571-2015

IJmuiden
De Ruyterstraat 150, verande-
ren 1e verdieping in 2 woningen 
(17/09/2015) 12176-2015

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong. tracé HOV, 
realiseren spooronderdoorgang 
(21/09/2015) 12627-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

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

IJmuiden
Pruimenboomplein 61, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14459-
2015
Pruimenboomplein 66, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14449-
2015
Pruimenboomplein 81, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14448-
2015

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Olga van Götslaan 5, plaatsen dakka-
pel (21/09/2015) 13644-2015
 
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 88, plaatsen dakop-
bouw (17/09/2015) 11191-2015 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Middenhavenstraat 20-22, gebruik 
pand in strijd met bestemmingsplan 
Havengebied IJmuiden (21/09/2015) 
10451-2015

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Flymasters op 24 en 25 oktober 2015, 
strand IJmuiderslag te IJmuiden 
(16/09/2015) u15.006751

APV artikel 5:18 Standplaatsen
GeenAPV artikel 2:12 Filmen
Geen.

APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnames 16 september 2015, 
Kennemerboulevard 300 te IJmuiden 
(14/09/2015) u15.007074
Filmopnames 16 september 2015, To-
renstraat en omgeving + park te Vel-
sen-Zuid (14/09/2015) u15.007070
Filmopnames 24 september 2015, To-
renstraat en omgeving + park te Vel-
sen-Zuid (14/09/2015) u15.007071
Filmopnames 8 oktober 2015, Toren-
straat en omgeving + park te Velsen-
Zuid (14/09/2015) u15.007072.
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Bekendmaking

Vergadering gemeenteraad Velsen 1 oktober 2015

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 15 september 2015 beslo-
ten om de naam Herman Harsveld-
pad vast te stellen voor het fi ets-
pad in het Wijkeroogpark in Vel-
sen-Noord, dat loopt tussen de 
Wijkermeerweg en de Leeghwater-
weg, conform de bij het besluit be-

horende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te 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 10 september 

2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprichten 23 apparte-

menten op het perceel Reptonstraat ongenummerd, Velserbroek
7 Vaststelling bestemmingsplan Havengebied Eerste Partiële Herziening
8 Strategische IJmond Agenda
9 Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot en met 1e 

kwartaal 2015
10 Vaststelling verordening vertrouwenscommissie
11 Afscheid van raadslid J.P. van Ikelen
12 Toelating van raadslid M.T.G. Bok
13 Benoeming van een tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter 
14 Benoeming van een eerste waarnemer ambt burgemeester bij afwezig-

heid van het hele college

15 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 30 september 2015 16.00 uur aan te melden bij de raadsgrif-
fi e: 0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: 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 en het TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Straat  Plaats Aantal   Soort    Reden
Antillenstraat/Hagelingerweg   Santpoort-noord  Meerstammig  Esdoorn   Kans op uitbreken
Broekberglaan / binnentuin   Santpoort-noord  1    Populier   Vitaliteit slecht
Santpoortse dreef Bij LP 102 en 109  Santpoort-noord  2    Wilg   Bomen zijn dood

Rooien bomen openbare ruimte

 
13  24 september 2015

Openingsfeest voor 
peuters van Zoeff!

IJmuiden - De kinderen van 
Zoeff! spelen al een aantal we-
ken met veel plezier in hun 
nieuwe ruimte in De Ring in 
Zeewijk. Maar op woensdag 16 
september vierden ze met zijn 
allen de opening van de nieu-
we zaal. Om kwart voor negen 
was het al een drukte van be-
lang voor de deur van Zoeff! 
De peuters hadden er duidelijk 
zin in. Het feest begon met de 

voorstelling ‘Kleine muis zoekt 
een huis’ van poppentheater 
Peterselie. De peuters zaten he-
lemaal in het verhaal en keken 
hun ogen uit. Na deze voorstel-
ling werden de peuters getrak-
teerd op poffertjes en drinken. 
Dit lekkers werd ze aange-
boden door het Smashca-
fé, dat ook gevestigd is in de 
Ring. Daarna konden de kin-
deren zich heerlijk uitleven op 

een springkussen, zich laten 
schminken en lekker kliederen 
met lijm, verf en kosteloos ma-
teriaal. 
De peuters hebben met el-
kaar twee prachtige kunstwer-
ken gemaakt, die natuurlijk een 
mooi plekje krijgen op Zoeff! 
Als herinnering aan dit fantas-
tische feest kregen de kinderen 
een mooi, zelf versierd tegeltje 
mee naar huis.
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