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vrijdag 30 september
kleine deuken actie

ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Op
schema

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

zondag 2 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

IJmuiden - De reconstructie van de Lange Nieuwstraat ligt op schema. Naar verwachting
gaat het weggedeelte tussen de Velserduinweg en Plein 1945 medio november weer open.
De aansluiting met de Zeeweg blijft dan nog wel afgesloten. Na de jaarwisseling wordt Plein
1945 volledig afgesloten tussen de De Noostraat en de Zeeweg. Als er in de winter gewoon
kan worden doorgewerkt, dan gaat de Lange Nieuwstraat eind maart weer open. Dan is de
straat voorzien van nieuwe riolering en bestrating, vrijliggende fietspaden en stoplichten op
de kruising Plein 1945/Zeeweg. (foto: Reinder Weidijk)

Krant slaat handen
ineen met RTV Seaport
Velsen - Kennemerland
Pers, de uitgever van de
Jutter en de Hofgeest, is
een samenwerkingsverband aangegaan met RTV
Seaport, de lokale radioen televisiezender in Velsen. Sinds deze zomer
wordt er zowel op redactioneel als op commercieel
gebied samengewerkt.
,,In Velsen wordt zo veel georganiseerd dat het ons niet
lukt om overal bij aanwezig
te zijn’’, aldus chef redactie
Friso Huizinga. ,,Dankzij de
afspraken met RTV Seaport
kunnen wij ook putten uit
hun nieuwsarchief. Zij werken met vrijwilligers die veel
op straat zijn en regelmatig
leuke foto’s en artikelen aanleveren. Andersom gebruikt
RTV Seaport ook artikelen
van ons. Hierdoor zijn wij in
staat om onze lezers, kijkers
en luisteraars zo breed mogelijk te informeren over wat
er in onze gemeente speelt.
Een echte win/win-situatie
dus.’’
Roel Huisman, voorzitter van

Stormvogels

tegen

Zilvermeeuwen

Deze advertentie is aangeboden door:

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

Deze week in De krant!

Drie dagen nostalgisch
feest in Santpoort-Noord

RTV Seaport, is vooral blij
met de samenwerking op
commercieel gebied. ,,Het
verkoopteam van de Jutter en
de Hofgeest helpt ons bij het
binnenhalen van nieuwe adverteerders en het uitbreiden
van de voor ons broodnodige
inkomsten. Wij bieden onze
adverteerders ook de mogelijkheid om voordelig door te
plaatsen naar de krant. Hierdoor ontstaat een crossmediale mediamix waarmee de
impact van een advertentiecampagne flink kan worden

vergroot.’’
Frits Raadsheer, directeur
van Kennemerland Pers:
,,Overal om ons heen zien
we dat partijen met elkaar
gaan samenwerken. Verbinden werkt, want je wordt er
sterker van. Wij zijn daarom
erg blij dat we elkaar gevonden hebben. Het samenwerkingsverband biedt niet alleen voordelen voor onze adverteerders, maar ook voor
alle mensen die de krant lezen of afstemmen op RTV
Seaport.’’

Santpoort-Noord - Het
nieuwe kermisterrein aan
de Hoofdstraat wordt komend weekend officieel geopend met een nostalgisch
feest dat drie dagen duurt.
De Harddraverijvereniging
Santpoort en Omstreken, de
horeca en winkeliersvereniging Puur Santpoort organiseren een feestelijk weekend
waarbij de bezoekers kunnen genieten van allerlei activiteiten met een nostalgisch
karakter. Het enthousiasme
binnen het dorp werkt aanstekelijk. Oproepen op Facebook om verkleed te komen
zijn reeds gesignaleerd!
Op vrijdag draait de nostalgische kermis vanaf 14.00
uur op volle toeren met zo’n
twintig attracties, waaronder een draaimolen, poffertjeskraam, swing mill, zweef-

molen,
schuitjesschommel, rups, hobbelende geit,
spookhuis en botsauto’s. ’s
Avonds hebben de diverse
restaurants hun menu aangepast en live-muziek in huis
gehaald. De nostalgische
kermis is tot 24.00 uur open.
Wie op zaterdag door het
winkelgebied loopt, treft
‘kraampjes van toen’ aan.
Winkeliers presenteren producten en activiteiten uit
grootmoeders tijd. Op zaterdagmiddag organiseert de
Horeca een Wandeltocht van
tien kilometer langs de nostalgische plekjes van Santpoort. Op zondag is de nostalgische Foodmarket voor
de ingang van de kermis opnieuw in bedrijf. Daarnaast
zijn veel winkels geopend.
De horeca organiseert een
fietstocht van 50 km.
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COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Velsen – De gemeente Velsen heeft vorige week bekend gemaakt dat de aanvraag voor twee windturbines, op het Tata Steel terrein langs het Noordzeekanaal, door de provincie
Noord-Holland is afgekeurd.
Het college van de gemeente Velsen kan zich niet vinden
in deze weigering.
Vanwege het industriële karakter van het gebied langs
het kanaal vinden zij dit gebied wel geschikt voor de
windturbines, ook al voldoet

het niet geheel aan de gemeentelijke eisen voor de
landschappelijke inpassing.
Wel is er goedkeuring voor
drie extra windturbines langs
de Reyndersweg.
Als de twee windturbines
langs het kanaal er niet komen, kan de gemeente Velsen zijn doelstelling om energieneutraal te zijn in de nabije toekomst niet halen. De
turbines zouden bij elkaar
genoeg elektriciteit moeten kunnen leveren voor alle
huishoudens in Velsen.
Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of
bijzondere gebeurtenissen
die plaatsvinden.

Indrukwekkende opening
tweede Heliolympics
Wijk aan Zee - Op grootse
wijze werd vorige week donderdag het evenement Heliolympics geopend. Twee weken lang kunnen kinderen,
jongeren en volwassenen
met een beperking deelnemen aan maar liefst 23 verschillende sporten op locaties in de hele provincie. De
tweede editie van Heliolympics levert een bijdrage aan
de integratie van deze groep
mensen in de sportwereld en
heeft tot doel iedereen, ongeacht de beperking, in zijn
kracht te zetten.
In 2012 werden de Heliolympics voor het eerst georganiseerd. Precies vier jaar later, geheel volgens de traditie
van de Olympische spelen, is
nu de tweede editie een feit.
De openingsceremonie vond
plaats in de sporthal van Heliomare te Wijk aan Zee. Om
klokslag 10.00 uur zorgden
de opzwepende ritmes van
de Brasil Earthquake Brassband voor de juiste sfeer. De
12-jarige Sterre van Boxtel,
ex-finaliste van het televisieprogramma Superkids, zong
het openingslied ‘Laat Het
Los’uit Disney’s animatiefilm

Frozen. Aansluitend gaf professor dr. Erik Scherder, bekend van zijn colleges bij het
televisieprogramma De Wereld Draait Door, een korte
uitleg over wat sporten doet
met ons brein.
,,Het hart is de essentie in de
komende dagen. Mijn hart
gaat sneller kloppen als ik
zie wat hier gebeurt, maar
ook door te sporten gaat ons
hart letterlijk sneller kloppen.
Daardoor neemt de doorbloeding van ons brein toe
en dat is geweldig voor de
verbindingen in het brein.
Dat geldt juist voor de mensen die een extra inspanning
moeten verrichten’’, lichtte
hij toe. Na het hijsen van de
vlaggen en het symbolisch
ontsteken van het Heliolympisch vuur verzorgde O’G3NE
een kort optreden. Met een
korte toespraak van Patricia
Esveld, de nieuwe voorzitter
van de Raad van Bestuur bij
Heliomare, kwam een eind
aan de door Toine van Peperstaten gepresenteerde openingsceremonie. De Heliolympics duren tot en met 6
oktober. Zie ook www.heliolympics.nl.

In september besteedde ik in
deze rubriek aandacht aan de
voormalige keet aan de Fultonstraat. In deze aflevering
staat de huidige bewoonster in de schijnwerper. Conny Braam is in 1948 in Arnhem
geboren. Zij is bekend geworden als anti-apartheidsactiviste en schrijfster. Drijfveer achter beide activiteiten is haar
diepgewortelde rechtvaardigheidsgevoel.
In 1971 is Conny medeoprichter van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, waarvan
zij ook lang voorzitter is. Deze
beweging ondersteunde het
ANC van Nelson Mandela en
informeerde het publiek over
de apartheid in Zuid-Afrika.
Tussen 1986 en 1991 neemt
Conny deel aan de Operatie Vula, het ondergronds verzet tegen de apartheid. Als
schrijfster debuteert Conny in
1992 met een boek over haar
eigen ervaringen in de antiapartheidsbeweging.
In IJmuiden kennen we Conny vooral als schrijfster van de
IJmuiden-trilogie, waarin zij
drie perioden van de IJmuidense historie vanuit haar familiegeschiedenis beschrijft.
Vanwaar haar interesse in
IJmuiden? In haar jeugd komt
ze regelmatig bij haar groot-

vader, opa Braam, die bij de
Westerbegraafplaats woont.
Zo klein als ze is loopt ze
met haar opa langs de graven en luistert gefascineerd
naar haar opa, die bij bijna elke steen een verhaal vertelt
over de daar door hem begraven persoon. ‘Als je later
groot bent, moet je alles wat
ik je vertel opschrijven,’ zegt
opa tegen de achtjarige Conny. We lezen het resultaat in
de trilogie!
Na haar anti-apartheidswerk
en enkele boeken gerelateerd
aan Zuid-Afrika verschijnt in
2000 ‘De Woede van Abraham’, dat zich afspeelt rond de
kanaalgraverij en het ontstaan
van IJmuiden. Twaalf jaar geleden verruilt Conny Amsterdam voor IJmuiden; vanwege haar interesse in IJmuiden
en de IJmuidenaren, en vooral om het rauwe dat IJmuiden
biedt: zee, vislucht, het ‘oude
roest’, krijsende meeuwen, de
industriële omgeving en het ‘
oude’. Het liefst zou ze het ‘Bonanzastraatje’ weer terugzien
bij het strand... Conny voelt
zich hier thuis. Ze mag de
IJmuidenaren wel; ze zijn gesloten en argwanend jegens
nieuwkomers, maar anderzijds komen ze zelf van heinde en verre, zijn ze zelf nieuwkomers en wordt iedereen opgenomen.
Naast schrijven kan Conny ook boeiend spreken. Op
5 oktober verzorgt Conny
Braam een deel van de stadslezing ‘Van oude tijden en een
Nieuwe Zeesluis’, waarin zij
haar kennis over de gebeurtenissen rond het graven van
het Noordzeekanaal uit de
doeken doet.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Beestenboel
in de bieb

Maak kennis met de
smaak van Lapland
Velserbroek - Eten in een Finse Kota, live-muziek bij het
kampvuur en relaxen in een hot
tub. Van 15 tot en met 23 oktober staat Villa Westend voor de
tweede keer in het teken van
Lapland.
Het zwaartepunt van Villa’s
Taste of Lapland ligt in het
weekend van 15 en 16 oktober.
Dan vindt op het strand aan de
Westbroekplas een Fins festival plaats met leuke kramen,
foodtrucks, kampvuren en leuke activiteiten voor kinderen.
Op de wintermarkt staan rendieren en er ligt zelfs sneeuw!
In het weekend is Villa’s Taste
of Lapland geopend van 14.00
tot 0.00 uur. De toegang is gratis. Vergeet niet je zwemkleding
mee te nemen zodat je een
duik kunt nemen in de hot tub.
Stralend middelpunt is de houten Kota waarin de smaak van
Lapland centraal staat. Twee
Finse koks, die speciaal voor dit
evenement naar Velserbroek
komen, schotelen de gasten
een onvergetelijke culinaire ervaring voor met typisch Finse
gerechten. De lunch (2-gan-

gen inclusief koffie en thee
31,50 euro p.p.) wordt dagelijks om 12.30 uur geserveerd.
Het diner (3 gangen 42,50 euro p.p.) start om 17.30 en 20.15
uur. Reserveren kan via info@
villawestend.nl of 023-5381878.
Wacht niet te lang, want vooral
in het weekend gaat het hard.
Doordeweeks zijn ook zakelijke groepen van harte welkom
voor een lunch of diner in de
Kota.
Taste of Lapland wordt georganiseerd in samenwerking met
Buro Scanbrit, een reisspecialist die al 45 jaar op zoek gaat
naar de leukste adressen in
Scandinavië, IJsland, Ierland en
Groot-Brittannië. Uniek zijn de
Winter Adventures in Lapland,
een week vol bijzondere activiteiten zoals een huskysafari,
sneeuwscootertocht en noorderlichttour - inclusief rechtstreekse vlucht naar Lapland.
Op 15 en 16 oktober houdt Buro Scanbrit twee keer per dag
een informatiesessie over Finland. Aanmelden kan via www.
buroscanbrit.nl/informatiedagen.

Gezellige boerenmarkt

Velsen - Op dinsdag 4 oktober om 15.30 uur wordt het
een echte beestenboel in de
bieb! Er komen allerlei dieren
van Kerbert Dierentehuis op
bezoek waaraan jij je voorleeskunsten kunt laten zien. Lees
voor aan de honden Milow en
Gerrit of cavia Fiep. Ook de
ratjes Jip en Janneke zijn er bij
en worden heel graag voorgelezen. Heb je even tijd tussendoor? Maak dan een mooie
tekening voor jouw huisdier of
een asieldier van Kerbert Dierentehuis! Twee medewerkers
van het Kerbert Dierentehuis
zijn aanwezig om antwoord te
geven op al jouw vragen. Kom
langs op deze leuke en gezellige middag voor kleine en grote dierenvrienden! Deelname
is gratis.

Koffieconcert
in Naaldkerk
Velsen - Het laatste koffieconcert van de Velser Gemeenschap van dit jaar vindt
plaats zondag 2 oktober om
12.00 uur in de Naaldkerk in
Santpoort-Noord.
Musicalgroep BOMS viert haar 10-jarig jubileum en neemt u mee
in haar voorstelling ‘Souvenirs’
van choreografe Yolanda Germain en muzikaal leider Bert
Stoots. Het Klein Orkest van
Soli, onder leiding van dirigent
Henk Veldt, richt zich op een
breed repertoire, variërend
van lichtklassiek tot pop. Het
orkest wil zich profileren met
vernieuwende optredens door
samen te werken met andere verenigingen; vandaar vandaag het optreden met BOMS.
Hiermee hoopt het orkest haar
eigen publiek uit te breiden tot
een breed en divers publiek.
Samen laten zij ‘True Colours’
horen. De toegang is gratis.

Mooi ouder
worden

Santpoort-Noord – Twee dagen lang was het weer extra gezellig op het Spekkenwegje waar de Boerenmarkt was opgebouwd. Met mooie producten, lieve dieren en lekkere hapjes en drankjes was het genieten voor jong en oud. Wie wilde
mocht leren spinnen met echte schapenwol van Anja Droog.
Kinderen konden fantasierijke knutsels maken. En de volwassenen gingen naar huis met tassen vol lekkers en mooie
planten. Het was dus weer een zeer geslaagde markt.

Velsen-Noord - Vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag
en dat wordt gevierd in Wijkcentrum de Stek. Van 13.30 tot 15.30
uur wordt aandacht besteed aan
het thema ‘mooi ouder worden’,
met leuke workshops (biljarten,
vlotbrug, dikke dames schilderen, dichten), muziek, portretfotografie, een mooi-maak-hoek
en lekkere hapjes. Voor deze
middag wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 euro. Kaarten
zijn te koop tijdens kantooruren
in het wijkcentrum. Meer weten? Bel 0251-226445.

Afscheid van tante
Suus en oom Bert in
speeltuin Zeewijk
IJmuiden – Tante Suus en
Oom Bert stoppen per 1 oktober na 20 jaar met het beheer van speeltuin Zeewijk.
Daarom is op deze dag van
13.00 tot 17.00 uur een feestelijke middag waar eenieder de gelegenheid krijgt om
van deze twee kanjers af-

scheid te nemen. Het verzoek is liefst geen bloemen
te schenken.
Wilt u ze toch iets geven voor
hun inzet deze 20 jaar doe
dan iets in een envelop. Tevens is er een loterij in samenwerking met ‘Samen
sterk voor CF’.

Unimogs en groter
op het IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Stichting Strandspektakel IJmuiden organiseert op 8 en 9 oktober voor de vierde keer het
Unimogs en groter-evenement.
Dit is speciaal voor de grote 4x4 voertuigen die vrijwel
nergens meer terecht kunnen om offroad te rijden,
maar hier op het IJmuiderstrand kunnen deze mensen
zich uitleven en laten zien
hoe speciaal en spectaculair
deze voertuigen zijn.
Het programma beslaat twee
dagen en is vrij toegankelijk .
Op zaterdag 8 oktober begint
men vanaf de parkeerplaats
om 11.00 uur met een rondrit
door IJmuiden en omgeving
om vervolgens de 8 kilometer
over het strand van Bloemendaal naar IJmuiden terug te
rijden. Tussen 13.30 tot 14.00

uur is de aankomst in IJmuiden aan Zee en worden de
voertuigen op het strand voor
Paviljoen Noordzee opgesteld voor de groepsfoto en
gaan de deelnemers genieten van het lunchbuffet. Om
15.00 uur begint het demonstratierijden op het strand
waar een speciaal parcours
is aangelegd om te kunnen
laten zien wat deze 4x4 voertuigen allemaal kunnen, dit
duurt tot 18.00 uur.
Op zondag 9 oktober begint
het spektakel om 09.00 uur,
dan is er demonstratie rijden
op het strand om nog even
na te genieten, dit duurt tot
13.00 uur. Dit jaar zijn er een
paar heel speciale voertuigen aanwezig waaronder een
Man Kat 6x6 met trailer. Zie
ook
www.strandspektakelijmuiden.nl.
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Hulpverlenersdag Velsen
IJmuiden - Op zondag 2
oktober organiseert de winkeliersvereniging IJmuiden
Centrum de eerste Hulpverlenersdag van Velsen.
Op het Plein 1945 presenteren verschillende hulpverleners zichzelf aan het publiek. Ook worden er demonstraties gegeven. Onder andere het Rode Kruis,
de brandweer, de politie en
de dierenambulance zijn op
het Plein 1945 aanwezig. Op
deze dag is het de bedoeling
om het contact tussen de
hulpverleningsdiensten en
het publiek te verkleinen en
ook het respect tegenover
de hulpverleners te helpen
vergroten. Helaas zijn er regelmatig berichten versche-

IJmuiden - Tijdens de Nationale Sportweek vond voor
het tweede opeenvolgende jaar het Schooljudo-programma van de gemeente Velsen plaats in Sporthal Zeewijk. Dit programma
hield in dat alle basisscholen uit IJmuiden en VelsenNoord met de groepen 1 tot 6
deelnamen aan totaal 10 clinics wat betekende dat zo’n
2.200 jongens en meisjes gedurende deze twee dagen op
de grote judomat hebben gestaan.
Onder leiding van een aantal topjudoka’s, waaronder
Linda Bolder, Neal van de
Kamer, Dex Elmont en Cunnar Kops werden een aantal
waarden en grondbeginselen
van de Judosport toegelicht
en toegepast. En wie kun je
dan nog beter als leermeesters hebben dan Linda en
Dex die beide aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro
hebben deelgenomen.
Wethouder van onder meer
sport, Annette Baerveldt, benadrukte in haar openingswoord dat judo niet alleen

nen in de media over het
gebrek aan respect voor de
hulpverlening. De Nationale Hulpverlenersdag is in het
leven geroepen om dit respect te kunnen terugwinnen
door de belangrijke werkzaamheden van de verschillende diensten te laten zien.
Voor de kinderen wordt er op
het plein een grote stormbaan neergezet van maar
liefst 14 meter lang. Het belooft sowieso voor kinderen een interessante dag
te worden, want wie wil er
nou niet voor stoere brandweerman spelen of de hand
schudden van een echte politieman? De Hulpverlenersdag Velsen duurt van 11.00
tot 15.00 uur.

een superleuke sport is,
maar onderstreepte ook de
7 Schooljudo-waarden: respect, samenwerken, discipline, zelfbeheersing, weerbaarheid, vertrouwen en
vooral heel veel plezier.
,,Namens de gemeente heel
veel dank voor de geweldige
inzet van de organisatoren en
voor de begeleiding van deze
topjudoka’s’’, aldus de wethouder.
Dan is het de hoogste tijd dat
de kinderen bezit nemen van
de judomat. Ruim 100 jongens en meisjes, gestoken in
witte judopakken van de organisatie, moeten de spanning kwijt en stormen onder luid geraas over de mat.
Maar Linda Bolder, die over
deze clinic de leiding heeft,
heeft al snel de wind eronder.
,,Als ik judo roep, dan houden jullie allemaal je mond’’.
Na de eerste keer waren er
nog wel een aantal doorpraters maar met haar tweede
poging had ze de zaak onder
controle en was het muisstil
en kon de clinic beginnen.
Zie ook www.schooljudo.nl.

Lezing over
Festung
IJmuiden

‘Vissenloopster’ wint
3-daagse minicruise
Velsen - Deze week vond de
overhandiging plaats van één
van de hoofdprijzen van de
Vissenloop het wandelevenement in IJmuiden en omstreken dat dit jaar voor de tweede keer door KWF Kankerbestrijding Velsen werd georganiseerd.
De gelukkige winnares van
de driedaagse minicruise
naar Newcastle is Karin Huizing uit Assendelft. Zij ontving de prijs uit handen van
DFDS-directeur Teun Wim
Leene en toonde zich bijzonder in haar nopjes met deze
fraaie prijs. ,, We gaan de komende dagen allereerst onze
agenda’s trekken om een datum vast te stellen en dan ga
ik, samen met mijn partner,
genieten van een ontzettend
leuk uitstapje’’.
Karin leidt helaas aan de
ziekte MS waardoor het fietsen, wat ze vroeger veel
deed, niet meer mogelijk is.
,,Maar als alternatief heb ik
nu wandelen ontdekt en dat
gaat prima met behulp van

mijn prikstokken. Dit jaar heb
ik de afstand van 20 km gelopen en dat ging goed. En komend jaar staat mijn deelname zeker weer op het programma want ik vind het
een heel goed georganiseerd
wandelevenement. De route
is heel duidelijk aangegeven,
er is leuke muziek onderweg
en na de finish nog een gebakken visje en een medaille.
Helemaal goed!’’
De datum voor de volgende
Vissenloop is inmiddels vastgesteld op zondag 21 mei
2017. Evenals vorig jaar zijn er
7 afstanden waaruit een keuze kan worden gemaakt, namelijk 5 km (Guppenloop),
10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.
Het inschrijfgeld voor kinderen tot 12 jaar is verlaagd
naar 2,50 euro (was 5 euro).
De overige deelnemers betalen voor de 5, 10, 15 en 20
km 10 euro en voor de 25, 30
en 40 km 15 euro. Inschrijven op de dag zelf kost 3 euro extra. Zie ook www.vissenloopijmuiden.nl.

Lezing Bert Keizer
over sterfelijkheid
Haarlem – Op 12 oktober
om 20.00 uur houdt Bert
Keizer, filosoof, schrijver en
voormalig verpleeghuisarts,
een lezing over zijn boek Tumult bij de Uitgang, Lijden,
lachen en denken rond het
graf. De lezing wordt in samenwerking met Ineke Smit
Uitvaartverzorging gehouden in de Oosterkerk aan
Zomerkade 165 in Haarlem.
De toegang bedraagt 5 euro, aanmelding vooraf is niet
nodig.
Bert Keizer spreekt doet deze avond zo getrouw mogelijk verslag van wat we allemaal denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot

vinden rond de sterfelijkheid van de mens. Hoewel
we onze uiteindelijke bestemming, de dood, als een
loden kogel met ons meeslepen, vindt hij enige opluchting in de gedachte dat
we zonder dit blok aan ons
been zouden zweven in betekenisloosheid. Op even
komische als stijlvolle wijze blijft hij doordrongen van
het besef dat onze sterfelijkheid het beste medicijn
is om het leven draaglijk te
houden.
Het boek ‘Tumult bij de uitgang’ zal deze avond verkocht worden. Zie ook www.
inekesmit.nl.

Velserbroek - Ron Bakker
& Marcel Notenboom verzorgen op 3 oktober een lezing over de Festung IJmuiden. Zij leggen de nadruk op
het deel ten zuiden van het
Noordzeekanaal, en besteden daarbij vooral aandacht
aan het landfront, dat voor
velen minder bekend is dan
het zeefront. De Atlantikwall,
een Duitse muur van bunkers en andere versterkingen
uit de Tweede Wereldoorlog,
moest een geallieerde invasie weerstaan. Op strategische punten werd een extra
beveiliging ontworpen: een
Festung. Dat was in IJmuiden
ook het geval; er werd een
ringverdediging aangelegd
met een zee- en een landfront. De lezing vindt plaats
in Wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek. Aanvang
20.00 uur. Zaal open 19.30
uur. Toegang voor leden van
de Historische Kring gratis,
niet-leden betalen 2,50 euro.
Koffie is voor eigen rekening.

Orgelconcert
IJmuiden - Op vrijdag 7 oktober wordt in de Nieuwe
Kerk in IJmuiden het laatste
orgelconcert van dit seizoen
gegeven. De beide orgels in
deze kerk worden dan bespeeld door één van de vaste organisten van de Nieuwe
Kerk, Dirk Out. Evenals de
afsluitende concerten van
vorige seizoenen speelt hij
dan een verzoekprogramma. Hoewel het programma
al aardig gevuld is, kunnen
er nog een aantal muziekstukken worden geplaatst.
Verzoeken kunnen per email worden doorgegeven op dirkout@gmail.com.
Dirk Out is in de gemeente Velsen bepaald geen onbekende. Hij was van 19912011 directeur van het Kunstencentrum Velsen. Ook
heeft hij regelmatig (orgel)
concerten gegeven binnen
de gemeente Velsen. In de
Nieuwe Kerk bevinden zich
twee fraaie instrumenten:
een drie-klaviers barok orgel en een twee-klaviers romantisch instrument. Hierdoor kunnen hoegenaamd
alle werken uit het orgelrepertoire in deze kerk worden
uitgevoerd. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel wordt er
na afloop ter bestrijding van
de onkosten een deurcollecte gehouden.

Nostalgisch weekend:

mis het niet!

Het nieuwe kermisterrein aan de Hoofdstraat wordt komend weekend officieel
geopend met een nostalgisch feest dat
drie dagen duurt. De Harddraverijvereni-

ging Santpoort en Omstreken, de horeca en winkeliersvereniging Puur Santpoort organiseren een
feestelijk weekend waarbij de bezoekers kunnen
genieten van allerlei activiteiten met een nostal-

Op vrijdag draait de nostalgische kermis
vanaf 14.00 uur op volle toeren met zo’n
twintig attracties, waaronder een draaimolen, poffertjeskraam, swing mill, zweefmolen, schuitjesschommel, rups, hobbelende
geit, spookhuis en botsauto’s. Om 17.00 uur
trappen Bas Kuntz (Harddraverij) en Burgemeester Frank Dales af door de grondruil tussen Gemeente Velsen en Harddraverij te bezegelen. Iedereen is welkom
bij dit officiële momentje. ’s Avonds hebben de diverse restaurants hun menu aangepast (‘Santpoort aan tafel’) en live-muziek in huis gehaald. De kermis is tot 24.00
uur open.
Wie op zaterdag door het winkelgebied
loopt, treft kraampjes van toen aan. Winkeliers presenteren producten en activiteiten uit grootmoeders tijd. Het nieuwe
pleintje voor de ingang van de Kermis in
de Hoofdstraat wordt in de middag ingericht als een nostalgische Foodmarket met
heerlijke hapjes van plaatselijke winkeliers.
Natuurlijk zijn daar ook biertjes, wijntjes en
frisjes te koop. DJ Paul zorgt voor de muziek. Sluit gezellig aan bij de picknick tafels
die daar staan.
Op zaterdagmiddag organiseert de Horeca
een Wandeltocht van tien kilometer langs
de nostalgische plekjes van Santpoort.
Starten kan vanaf 12.00 uur. Kies zelf maar
uit waar u start; bij Bartje, ‘t Palet, Meierij, Wildeman of Halve Maan. Deelname is
gratis en er worden langs de route diverse
hapjes geserveerd. ’s Avonds kunt u bij de
horecagelegenheden culinair in de watten
laten leggen. Zij komen, allemaal in hun eigen stijl, met een bijzondere kaart en met
bijpassende livemuziek. De kermis is open
tot 24.00 uur.
Op zondag is de nostalgische Foodmarket
voor de ingang van de kermis opnieuw in
bedrijf. Wederom met bier, wijn en fris én
muziek van DJ Paul, maar nu met veel meer
tafels en banken op straat. De Hoofdstraat
wordt dan vanaf de Vluchthovenstraat tot
de rotonde afgesloten. Daarnaast zijn veel
winkels geopend in Santpoort (Koopzondag).
De horeca organiseert een fietstocht van
50 km. Start om 12.00 uur bij de Meierij.
Onderweg serveren diverse herbergiers
een hapje. Deelname is gratis. Aan het eind
van de middag, vanaf 16.00 uur, worden de
deelnemers aan de Ride for Malawi feestelijk binnengehaald. Dit gebeurt bij Café
Bartje. De nostalgische kermis is zondag
tot 22.00 uur open.
Inschrijven of aanmelden voor alle activiteiten is niet nodig. De gezamenlijke actie
van de organisatoren is er vooral op gericht
om de gastvrijheid, samenhorigheid en gezelligheid in Santpoort te benadrukken.
Een mooi moment om het seizoen op een
bijzondere manier met elkaar af te sluiten.

LIVE
K
MUZIEiverse

s in d
‘s avondelegenheden
g
a
horec durende
ge
het hele
d
weeken

gisch karakter. Het enthousiasme binnen het dorp
werkt aanstekelijk. Oproepen op Facebook om
verkleed te komen zijn reeds gesignaleerd!
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Officiële opening Week
van de Opvoeding

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag gingen 13 leden van Full Speed
afdeling klootschieten weer
de strijd aan om weekwinnaar
te worden. De zon deed nog
prima zijn best zodat de jassen
in het clubhuis konden blijven
liggen. Route Beeckestijn was
aan de beurt. Daar er gewerkt
wordt in Beeckestijn moest
het parkoers enigszins aangepast worden. Uiteindelijk
werd team 2 met Harm, Bertus en Willem eerste met 68
schoten en 12 meter. Tweede werd team 3 met Rob, Nico en Bertie met 80 schoten.
Team 4 met Jan Stiemer, Jan
Granneman en Mascha werd
derde met 81 schoten en vierde werd het team van Sander met Gerda, Sonka en Fred
met 101 schoten en 2 meter.
Volgende week gaan zij weer
hun krachten opnieuw meten.
Wilt u eens meedoen om te
kijken of deze sport iets voor
u is bel dan met: Nico Prins
via 0255–518648 of Bertus
Mossinkoff tel: 0255-510418.

Beeckestijn
zoekt
vrijwilligers
Velsen - Het hoofdhuis
van Beeckestijn toegankelijk houden voor bezoekers
is één van de doelstellingen van Stichting Beeckestijn. Voor de broodnodige variatie in het aanbod worden
er door het jaar heen diverse
exposities georganiseerd. Zo
is op dit moment de tentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’ te bezichtigen. Een
bezoek aan het hoofdhuis is
niet mogelijk zonder de inzet
van onze trouwe vrijwilligers
gastvrouwen en gastheren!
Graag komt men in contact
komen met mensen die er
van houden om met bezoekers om te gaan, hen te informeren over bijvoorbeeld een
expositie maar natuurlijk ook
over de historie van Beeckestijn en haar fraaie tuinen! Bovendien is er een bescheiden
winkel waar aantrekkelijke
artikelen worden verkocht.
Inzet als gastvrouw of gastheer mag, maar hoeft geen
dagtaak te zijn. Het huis is
voor publiek toegankelijk van
donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur voor de vrijwilligers verdeeld
over twee dagdelen. Is uw interesse gewekt? Neem dan
contact op via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl of loop
eens binnen en laat uw gegevens achter. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

‘t Mosterdzaadje

Chopin op de Antillen
en meditatieve klanken
Santpoort-Noord - ‘Muziek
onder de Antilliaanse zon’, zo
heet het programma dat pianiste en muziekwetenschapper Henriette Wirth op vrijdag 30 september om 20.00
uur in ‘t Mosterdzaadje gaat
uitvoeren. Met werken van
Chopin, Gottschalk en Statius Muller.
Zondag 2 oktober om 15.00
uur is het duo Pan d’Amis in ‘t
Mosterdzaadje te gast. In de
combinatie Hang en FenderRhodes piano brengen Peter
Elbertse en Ad Wammes meditatieve muziek. De Hang is

een percussie instrument, die
met de hand wordt bespeeld.
De mysterieuze klank doet
denken aan een steel drum,
maar is veel subtieler. De
Fender Rhodes piano mengt
zeer goed met de Hang. Samen lijken ze één klank te
vormen.

IJmond - Maandag 3 oktober is het zover: de officiële opening van de Week van
de Opvoeding in de IJmond.
Om 08.30 uur geeft wethouder A. Baerveldt het startsein
voor zowel deze week als The
Daily Mile bij basisschool De
Zefier in IJmuiden. De daarop volgende twee weken zullen de leerlingen van De Zefier iedere dag deze mile lopen in het kader van het initiatief ‘Children fit for life’. Na
het afleggen van de run staat
een team professionals klaar
aan de Opvoedtafel om allerlei vragen van ouders en opvoeders te behandelen.
Het startsein van de maandagochtend leidt in dezelfde week tot veel andere verfrissende activiteiten. Zo zijn
er de hele week lezingen en
workshops in de avonduren
van onder andere puberexpert Marina van der Wal. Op

humoristische en herkenbare
wijze legt zij op 4 oktober de
ontwikkeling van het puberbrein uit tijdens haar lezing
‘Puber in huis, hoe houd je het
gezellig’. De lezing start om
20.00 uur bij Dorpshuis Het
Terras in Santpoort-Noord,
aanmelden vereist. Op dinsdag 5 oktober is om 19.30 uur
de lezing ‘De kracht van positief opvoeden’ bij bibliotheek
Velsen in IJmuiden.
Voor kinderen is het deze
week echt feest. Bij wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord
gaat op 5 oktober van 14.00 16.00 uur het dak eraf tijdens
de speelmarathon. Ook hier
staat een team van professionals klaar met antwoord op
alle opvoedvragen.
Kijk op www.weekvandeopvoeding.nl voor meer informatie en het gehele programma
in de regio. Voor alle activiteiten geldt een gratis entree.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Vrijwilligers Hofstede
protesteren tegen
vertrek Marcel Stam ‘Positivitea’ op Burenbuitendag in Velserbroek

Velserbroek – Vrijwilligers, bewoners en bezoekers van Wijkcentrum de Hofstede in Velserbroek hebben geschokt en met
verbijstering kennis genomen
van het voornemen om voor de
beheerder, Marcel Stam, ontslag aan te vragen. Daarom
hebben zij aan de gemeenteraad een brief geschreven om
te protesteren tegen zijn aangekondigd ontslag. De brief werd
ondertekend door vrijwilligers
en bewoners van De Hofstede.
In de brief is te lezen: ‘De reden van zijn ontslag is niet gelegen in zijn persoonlijk functioneren of in de prestatiecijfers van het wijkcentrum, het
is puur een bezuinigingsmaatregel waarbij gekeken wordt
naar de contractdatum. De bezuiniging wordt overigens ingegeven door de financiële tekorten van Stichting Welzijn Velsen.
De Hofstede draait als één van
de weinige wijksteunpunten
zéér goed! Het baart ons ernstige zorgen dat een zo goedlopende voorziening voor oude-

ren in Velserbroek op deze wijze groot risico loopt om volledig uit elkaar te vallen. Marcel
Stam stuurt als beheerder circa 150 enthousiaste vrijwilligers
aan en zorgt voor een gastvrije
locatie voor bezoekers en een
sympathiek en empathisch aanspreekpunt voor de bewoners.
Als leidinggevend beheerder is
hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het centrum.
Wij doen hierbij een dringend
beroep op U en de raad om deze ontslagaanvraag ongedaan
te maken, een beheerder voor
het centrum is onmisbaar. Taken kun je delegeren, verantwoordelijkheid niet! Wij kunnen en willen niet verder zonder hem.
Het moge u duidelijk zijn: de
laatste werkdag van Marcel
Stam is ook de laatste werkdag
van zijn vrijwilligers. Wij laten dit
verzoek vergezeld gaan met diverse handtekeninglijsten. Deze zijn niet alleen van de vrijwilligers maar ook de bewoners en
bezoekers.’

Velserbroek – Afgelopen zaterdag heeft de Burenbuitendag voor heel Velserbroek
plaatsgevonden.
Niemand
minder dan Frank Dales, de
burgemeester, opende de dag
met het spel blikgooien. Daarna barstte het feest los. De
sfeer op het plein was gezellig en iedereen had het reuze
naar zijn zin met het grote aanbod van activiteiten.
Zo konden de kinderen en dames hun nagels laten lakken
bij Stichting Buitengewoon,
zijn er buurtbewoners aan de
slag gegaan met het vullen van
de plantenbakken die ze van
het Oranje Fonds gesponsord
kregen. Kinderen tot 5 jaar
mochten zich uitleven op het
mountainbike parcours, en de
oudere kids bij het boogschieten. Ook waren er diverse andere Oud-Hollandse spelletjes,
snoephappen, sjoelen, fietsbanden gooien en nog veel

meer gezelligs.
Aan het einde van de dag liepen er veel ninja’s, vlinders,
zombies, prinsesjes en supermannen rond op het plein,
dankzij de schmink-kwaliteiten van Naomi. De gehele dag
is vastgelegd met prachtige
foto’s door Belinda Put. BUUV
kwam ook nog langs om hun
activiteiten in de wijk toe te
lichten. Uiteraard wil de Burenbuitendag Velserbroek ook
stilstaan bij de senioren van
Velserbroek. Bij Mamalou kon
iedereen een zakje ‘positivitea’
maken, een theezakje met een
speciale melange en een zelfgemaakt hoedje. Woensdag 28
september werden deze door
75 basisschoolkinderen aangeboden aan de inwoners van
wooncentrum De Hofstede.
Uiteraard was deze dag niet
mogelijk geweest zonder de
inzet van maar liefst 22 vrijwilligers.
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senteren hun ambachtelijk gebrouwen bokbier bij
de Ruïne van Brederode in
Santpoort-Zuid. Van 15.00 tot
19.00 uur. Entreekaarten zijn
aan de deur te koop.

Maandag
3 oktober

Donderdag
29 september

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Portretten
uit Kennemerland’. Geopend
van donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Vrijdag

30 september

Nostalgisch weekend in
Santpoort-Noord vanaf 14.00
uur. Om 17.00 uur opening
door burgemeester Frank
Dales.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen.
Kasius Autoschade Velserbroek houdt van 13.00
tot 17.00 uur een speciale actiedag om kleine deukjes te
laten verwijderen.
Bijeenkomst Wereld Ouderendag met thema: Puur Hollands in de parochiezaal van
de pastorie in de Pieterskerk,
Zuiderkruisstraat IJmuiden.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cabaret Erik
van Muiswinkel & Justus van
Oel. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
1 oktober

Bazaar in de Nieuwe Kerk,
Kon. Wilhelminakade IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland
op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoonstelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Speeltuin De Veilige Haven IJmuiden. ‘s Middags
afscheid van tante Suus en
oom Bert. Bingo om 20.00
uur.

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Erik van Muiswinkel & Justus van Oel.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
2 oktober

Publieksdag op Forteiland
IJmuiden.
Zandhaasjazz met optreden Bahkauv saxofoonkwartet in de Bosbeekschuur bij
molen de Zandhaas in Santpoort-Noord. Aanvang 11.00
uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen.
Hulpverlenersdag,
geoganiseerd door Winkeliersvereniging IJmuiden Centrum, op Plein 1945. Van
11.00 tot 15.00 uur.
Laatste koffieconcert in
de Ruïne van Brederode in
Santpoort-Zuid.
Aanvang
11.30 uur.
Open asieldag bij Kerbert
Dierentehuis, Heerenduinweg IJmuiden. Van 12.00 tot
16.00 uur.
Koffieconcert in De Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland
op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoonstelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tuinrondleiding op Beeckestijn. Start 14.00 uur.
Gratis rondleiding beeldenpark Een Zee van Staal.
Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing: ‘Káppen ermee, nú!’ bij Carmen de
Haan in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal.
Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Tienjarig jubileumoptreden LEFF. Toegang
gratis. Aanvang 15.00 uur.
Meditatieve muziek van
duo Pan d’Amis in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Theaterhit ‘Bromance’. Aanvang 15.00 uur.
Lokale bierbrouwers pre-

Lezing
over
Festung
IJmuiden door Ron Bakker en Marcel Notenboom in
De Hofstede in Velserbroek.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Dinsdag

van donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Alice Loeters houdt spreekuur in de rouwhuiskamer aan
de Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Klok met familieshow
‘House of Horror’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Javier Guzman
(cabaret). Aanvang 20.30
uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

4 oktober

Wereld Dierendag
Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Repaircafé in De Spil IJmuiden. Van 13.30 tot 16.30 uur.
Beestenboel in Bibliotheek Velsen. Het Kerbert
Dierentehuis kom komt met
allerlei dieren op bezoek.
Aanvang 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Klok met familieshow
‘House of Horror’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cabaret Harry
Piekema. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
5 oktober

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland
op z’n smalst’ en ‘In Schepen’ met leuke speurtochten voor kinderen. Tentoonstelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar
gebouw De Visserijschool.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Lezing ‘De kracht van positief opvoeden’ bij CJG Kennemerland. Aanvang 19.30
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Klok met familieshow
‘House of Horror’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Julieta’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
6 oktober

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Portretten
uit Kennemerland’. Geopend

IJmuiden - De kaartverkoop van Whisky & Rum
aan Zee is in volle gang.
Liefhebbers kunnen op zaterdag 8 oktober hun hart
weer ophalen tijdens het
populaire evenement in Holiday Inn Seaport Beach
IJmuiden. Op de proeftafels
staan ruim 250 soorten rum
en 500 soorten single malt
whisky.
Het festival in Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach
trekt jaarlijks honderden bezoekers uit heel Nederland.
Ruim 35 importeurs geven
in een ontspannen sfeer uitleg over nieuwe tot hele oude bottelingen. Verder worden er tijdens het festival diverse primeurs van nieuwe
bottelingen gepresenteerd,
onder meer door Bonpland
Rum, Westland Bourbon en
James Eadie Single Malt
Whisky. Er zijn ook ‘brand
ambassadors’ aanwezig die
speciaal voor dit evenement
naar Nederland komen.
Tijdens Whisky & Rum aan
Zee worden verschillende
masterclasses gehouden.
Workshops
Amerikaans
barbecueën vindt plaats op
het dakterras van het ho-

tel. Deelnemers leren hier
hoe ze whisky en rum kunnen gebruiken als extra ingrediënt voor de barbecue,
bijvoorbeeld door het te injecteren in het vlees of het
te verwerken in sauzen en
marinades. Voor de liefhebbers is er dit jaar ook de mogelijkheid om zelf sigaren te
maken. De ‘Mojitoman’ uit
Cuba laat zien hoe je de
beste cocktails maakt.
Bezoekers van Whisky &
Rum aan Zee hebben de
keuze uit de middagsessie
(14.00 tot 17.30 uur) of de
avondsessie (19.00 tot 22.30
uur). Toegangskaarten à 35
euro zijn te bestellen via
ww.whiskyenrumaanzee.
nl. Een speciaal whiskyglas,
flesje water en een kleurrijke catalogus zijn bij de prijs
inbegrepen. Voor oude en
zeldzame whisky’s en rum
kan een toeslag worden berekend. Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach biedt op
8 oktober speciale arrangementen aan voor bezoekers
die willen overnachten.
Kijk voor meer informatie op
www.whiskyenrumaanzee.
nl of facebook.com/whiskyenrumaanzee.
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Als je niet
meer beter
wordt
Er zijn weinig zekerheden
in het leven, maar we delen
allemaal de laatste zekerheid, en dat is dat we sterfelijk zijn.
Wat doe je als je krijgt te horen dat je niet meer beter
wordt? Wat doe je, als je einde nadert en je niet meer
thuis kunt blijven, omdat de
zorg die je nodig hebt niet
meer door je naasten kan
worden gegeven.
Ik ben sinds enige tijd voorzitter van het Hospice De
Heideberg in Santpoort en ik
zou wel van de daken willen
schreeuwen wat een prachtig instituut we in onze gemeente hebben. Een plek
waar mensen op een waardige manier, te midden van
hun naasten en omringd
door een team van professionele vrijwilligers die vol
overgave zorgen voor hun
gasten, kunnen sterven.
En mocht het toch nog mogelijk zijn om thuis te blijven,
dan zijn er ook nog vrijwilligers van het hospice die de
mantelzorgers thuis kunnen
ondersteunen.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we, in deze tijd van
individualisme, in onze gemeente een plek hebben
waar nog voor elkaar gezorgd wordt.
Op zaterdag 8 oktober houden wij van 10.00 tot 15.00
uur een Open Dag in ons
gebouw aan de Wulverderlaan 1 in Santpoort Noord en
ik zou het erg fijn vinden om
u daar te ontmoeten.

Robert van
Westerhoven,
voorzitter
Hospice De
Heideberg

Diabetes
Fonds zoekt
collectanten
Velsen - Het Diabetes Fonds is
hard op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen om geld in te
zamelen voor onderzoek, om
oplossingen te vinden voor diabetes (suikerziekte). De jaarlijkse collecte wordt gehouden
van 31 oktober tot en met 5 november. Aanmelden kan bij Ineke van der Vlis, telefoon 0235384386, zij organiseert de collecte in Santpoort en Driehuis.

Repair Café doet mee
met fietsverlichtingsactie

Odd Fellows doneren aan
Alzheimer Café Velsen
Velsen - De Velsense Odd
Fellows hebben in hun gebouw aan de Stationsweg 95
in Velsen-Zuid een symbolische cheque ter waarde van
3.340 euro overhandigd aan
het bestuur van de regionale
afdeling Alzheimer MiddenKennemerland, waarvan het
Alzheimer Café Velsen onderdeel uitmaakt.
Het is momenteel week van
dementie en vorige week
woensdag was het Wereld
Alzheimer Dag. De donatie
van de Odd Fellows kwam
dus op een zeer goed moment.
In Nederland krijgt één op de
vijf mensen dementie. Deze mensen, bewoners van locaties maar ook thuiswonenden met hun mantelzorgers,
voelen zich vaak eenzaam en
hebben behoefte aan meer
begrip en erkenning. Er worden voor hen dan ook allerlei activiteiten georganiseerd. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen zijn
donaties uiteraard van harte
welkom. Namens beide loges

werd de uitreiking gedaan
door mevrouw Constance
van den Berg, bestuurslid van
de commissie maatschappelijke activiteiten. Zij liet deze uitreiking gepaard gaan
met een verduidelijking van
de sociale opdracht die Odd
Fellows op zich hebben genomen, namelijk het helpen
van de hulpbehoevende medemens.
De dames en heren van de
Duinroos- en IJmondloge
hadden dit bedrag bijeengebracht middels allerlei activiteiten, zoals een vlooien- annex boekenmarkt, een kerstbrodenactie en een speciale actie bij het overlijden van
een aan dementie lijdende
Velsense Odd Fellow.
Uit de lovende dankwoorden van vorenbedoelde voorzitter en penningmeester
bleek hoe welkom deze donatie was, want hiermee konden deze zorgverleners de zo
broodnodige laptop en beamer aanschaffen.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

Santpoort-Zuid - Repair
Café Santpoort-Zuid is op zaterdagmiddag 8 oktober weer
geopend van 13.30 uur tot
16.00 uur. Het wordt tijd de
fietsverlichting te controleren en zo nodig te repareren
nu het steeds vroeger donker
wordt. Het Repair Café kan u
daarbij helpen. Het schaatsseizoen is inmiddels al weer
geopend en u kunt nu ook
terecht om uw schaatsen te
laten slijpen. In ’t Brederode
Huys, aan de Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-

Zuid, draait het op elke tweede zaterdagmiddag van de
maand allemaal om repareren. Het Repair Café biedt,
naast dat het een gezellige
ontmoetingsplaats is voor de
buurtbewoners, de gelegenheid om elektrische apparaten, klokken, horloges, meubeltjes, speelgoed, sieraden,
boeken, computers, mobiele
telefoons, fietsen, enz. ter reparatie aan te bieden. In principe gebeurt dit gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
Zie ook repaircafe.nl.

Vrijwilligers Rode Kruis
in het nieuw

Velsen - De vrijwilligers van
het Rode Kruis afdeling Velsen
krijgen vanaf 2 oktober nieuwe kleding. De huidige Rode
Kruis kledij dateert van 1999
en was nodig aan vervanging
toe. De nieuwe outfit is nog
beter herkenbaar, en is daarnaast comfortabeler, eigentijds en waterdicht ademend.
Helly Hansen heeft gezorgd
voor het sportieve ontwerp.
Het standaard EHBO-tenue
bestaat uit een jas, een broek,
een fleecevest en een polo
met korte mouw. Bij het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenIJmuiden – Henk Dinkla, bekenden afscheid komen sen van de vrijwilligers. Zo is
adjunctdirecteur van obs nemen.
er nu ook een dameslijn beDe Vliegende Hollander in
schikbaar. Verder heeft de
IJmuiden neemt, na ruim 40
nieuwe jas op veler verzoek
jaar in het onderwijs te hebeen binnenzak en een speciaben gewerkt, afscheid. Oud
le lus waar portofoons aan beleerlingen en ouders worvestigd kunnen worden. Om
den hierbij uitgenodigd voor
de herkenbaarheid van opzij
de afscheidsreceptie in De
te vergroten zijn de organisaVliegende Hollander, locatie
tielogo’s ook op de zijkant van
Lagersstraat - ingang Willemouwen en broekspijpen aanbrordstraat in IJmuiden. De
gebracht. De nieuwe kleding
afscheidsreceptie is op dinsis niet van kleur veranderd. De
dag 4 oktober van 17.00 tot
huidige lichtgrijze broek is wel
18.30 uur.
donkergrijs geworden. DaarHenk heeft ruim 40 jaar in
naast is de accentkleur lichthet onderwijs in de gemeenblauw toegevoegd.
te Velsen gewerkt. Hij gaat
Het Nederlandse Rode Kruis is
nu lekker met pensioen maar
in 1867 opgericht als vrijwillizou het zeer waarderen als
gersorganisatie en heeft tien-

duizenden vrijwilligers verspreid over heel Nederland.
Zij zetten zich in voor mensen in directe nood, door te
helpen bij de evacuatie, opvang of EHBO in geval van
een ramp, calamiteit of evenement. Ook in Velsen staat het
Rode Kruis klaar om hulp te
bieden in noodsituaties. Daarnaast zijn de vrijwilligers actief
op het gebied van evenementenhulpverlening, activiteiten
om zelfredzaamheid te bevorderen en het verzorgen van
cursussen Reanimatie/AED
en EHBO.
Tijdens de Nationale hulpverlenersdag op zondag 2 oktober op Plein 1945 zullen de
vrijwilligers van het Rode Kruis
zich voor het eerst in hun
nieuwe kleding aan het publiek tonen. Naast het tonen
van de nieuwe kledinglijn van
het Nederlandse Rode Kruis,
verzorgt de afdeling Velsen op
deze dag ook voorlichting over
de werkzaamheden van het
Rode Kruis en de werving van
nieuwe vrijwilligers. Tevens
zullen er diverse demonstraties gegeven worden en kan
men ook nader kennismaken
met het materiaal waarover de
afdeling Velsen beschikt en
mee werkt. Zie ook www.rodekruisvelsen.nl.
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Strawberries
verliest in
Groningen
Driehuis - Het eerste mannenhockeyteam van KHC Strawberries heeft afgelopen zondag
met 3-1 verloren van GHBS. De
wedstrijd vond plaats in Groningen, het was de verste uitwedstrijd in jaren voor de ploeg uit
Driehuis. Coach Axel Wessels
had zijn team in de voorbereiding duidelijk gemaakt waakzaam te zijn voor de corner van
GHBS. Slim verdedigen buiten
de cirkel was het devies, maar
dit was niet helemaal doorgedrongen bij de achterhoede van
de aardbeien. Na vijf minuten
stond er immers 2-0 op het scorebord. Beide doelpunten werden gemaakt via een strafcorner. Strawberries rechtte de rug
zover het kon en ging op jacht
naar de aansluitingstreffer. Deze
kwam er nog voor de rust, Floris Welman kreeg het doelpunt
op zijn naam. Het doelpunt werd
gescoord met het uitspelen
van een mooie aanval over veel
schijven. Veel van dit soort aanvallen werden gespeeld door
Strawberries, echter was de afronding zeer onnauwkeurig. Dit
gegeven zette zich voort in de
tweede helft, ook in de tweede 35 minuten was Strawberries
veel op de helft van GHBS te
vinden. Geen enkele keer werd
de keeper echt aan het werk
gezet. Het ontbrak de Velsenaren domweg aan scherpte bij de
aanname op weg naar het doel
en bij het daadwerkelijke afronden. ‘Als je zelf niet scoort,
doet de tegenstander het wel’,
zou wijlen Johan Cruijff gezegd
kunnen hebben en dit gebeurde dan ook. Een van de spaarzame counters van GHBS werd vijf
minuten voor tijd wel afgerond
door de Groningse voorhoede:
3-1. Teleurgesteld over het resultaat werd de lange terugreis
door de hockeyers van Strawberries gestart. Met het oog op
de stand is het zaak voor de
roodhemden om in de komende
weken punten te pakken. Achtereenvolgens Hilversum (aanstaande zondag, 14.45 uur) en
Leeuwarden komen op bezoek
in Driehuis. (Finn van Leeuwen)

Repaircafé
IJmuiden - Heeft u koffietijd vorige week maandag gezien? Dan weet u hoe belangrijk het repaircafé is! IJmuiden
heeft zijn eigen repaircafé in
buurtcentrum de Spil. Uw oude broodrooster, koffiezetapparaat en lamp kunnen misschien gerepareerd worden.
Kom dinsdag 4 oktober langs
tussen 13.30 en 16.30 uur in
Buurtcentrum de Spil.

Danssensatie uit
Argentinië Che Malambo

Folkrockband Fairport
Convention in Velsen

Velsen - Britse Folkrockband
Fairport Convention bestaat
dit theaterseizoen 50 jaar.
Hoogste tijd voor een muziekfeest en sentimental journey naar de sixties. Op dinsdag 18 oktober (20.15 uur)
ziet het publiek geen tribute
in de Stadsschouwburg Velsen, maar de échte fameuze
Britse band.
Fairport Convention is één
van de meest legendarische
folkrockbands in de Europese muziekgeschiedenis. Het
begon voor de in 1967 opgerichte band allemaal met de
door zangeres Sandy Denny
gezongen onvergetelijke hit

‘Who knows where the time
goes’.
Fairport Convention zette
naast de Amerikaanse folk
van Bob Dylan, een eigen Engelse folkgenre neer waarin
ook oude Keltische invloeden
verwerkt werden. De band
wordt dan ook als grondlegger gezien van nieuwe folkbenaderingen en als ‘leverancier’ van spraakmakende
folkmuzikanten waaronder,
Iain Matthews & Southern
Comfort en John Kirkpatrick.
Prijs: 28,-, incl. pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.

Velsen - Denk aan Riverdance meets Stomp meets
Flamenco en je ziet als vanzelf de paarden over de prairie galopperen. Veertien Argentijnse topdansers gaan
het duel aan en dansen tot
de vonken ervan afvliegen.
Che Malambo, vrijdag 21 oktober (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen, is een
wervelend dans- en muziekspektakel, met spectaculair
voetenwerk, bombo-drums,
zang en sensationele lasso-acts. Een show vol duels,
kracht, behendigheid en souplesse.
De unieke Zuid-Amerikaanse
cowboytradities van de gauchos staan centraal.
Che Malambo is een sensatie op het podium met Argen-

tijnse gauchos (cowboys) die
de sterren van de hemel dansen. Onder leiding van de beroemde Franse choreograaf
Gilles Brinas werden de vurige Malambotradities samengesmeed tot deze enerverende show. De Malambo is ontstaan in de 17e eeuw toen
de gauchos hun vaardigheden vertoonden in duels. Het
draait om lenigheid, kracht,
behendigheid en zapateo
(een vorm van tapdans). Het
snelle voetenwerk is geïnspireerd op het ritme van de galopperende paarden op de
Argentijnse vlaktes.
Prijs: 35 euro, incl. pauzedrankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.

Dierendag is er ook
voor zwerfkatten
Velsen - Denkt u rond Dierendag ook aan de kansarme katten in Velsen? De
stichting staat zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur bij
Tuincentrum Welkoop aan
de Hagelingerweg te Santpoort-Noord om goederen
in ontvangst te nemen.
In de IJmuidense haven leven tientallen zwerfkatten.
De dieren zijn daar geboren of gedumpt, en moeten zelf maar aan hun kostje zien te komen. Dat dit niet
lukt blijkt wel uit de stumpers die geregeld worden
gevangen door vrijwilligers van Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden.
Daarom staan deze dierenvrienden zaterdag bij tuincentrum Welkoop om alle
klanten te vragen iets aan te
schaffen voor de 150 kansloze katten die de stichting
iedere dag, in weer en wind,
verzorgt.
,,We zijn erg blij dat we weer
op de medewerking van
Welkoop kunnen rekenen’’,
vertelt vrijwilligster Daniël-

le. ,,We delen bij de deur flyers uit met daarop een lijstje
van spullen die we hard nodig hebben. Dat zijn vooral de duurdere dieetvoeders
en wormenkuurtjes, maar
ook met een blikje voer van
60 cent zijn we blij. We hebben er immers dagelijks 30
van nodig!”
De IJmuidense stichting
zorgt er niet alleen voor dat
de verwilderde zwerfkatten in de haven gecastreerd
worden en gezond blijven,
maar heeft ook een opvang
waar heel oude of gewonde zwervertjes, gedumpte
zwangere poezen en moederloze kittens een veilig thuis vinden. Maar ook
kansloze katten die bijvoorbeeld onzindelijk zijn of erg
schuw kunnen zich hier in
eigen tempo ontwikkelen.
Bent u niet in de gelegenheid en wilt u toch helpen?
Uw
(belastingaftrekbare)
gift kunt u overmaken naar
IBAN: NL85 INGB 000 4761
772 St. Zwerfkatten IJmuiden ovv Dierendag.

Stadsschouwburg Velsen

‘De nieuwe kleren
van de keizer’
Velsen - In de herfstvakantie
presenteert de Stadsschouwburg Velsen de familievoorstelling ‘De Nieuwe Kleren
van de keizer’. Op donderdag 20 oktober (14.30 uur)
kan er door bezoekers vanaf
zes jaar genoten worden van
een vrolijke voorstelling met
leuke liedjes die het sprookje
van Hans Christian Andersen
nieuw leven inblaast. Want is
ijdelheid niet van alle tijden?
. Voor aanvang kun je meedoen aan een kleurwedstrijd
en na afloop is er een meet
& greet met de hele cast in
de foyer.
‘De Nieuwe Kleren van de
Keizer ‘ is een vrolijke bewerking van het beroemde
sprookje. In de voorstelling

wordt Alfons geplaagd op het
schoolplein. Zijn nieuwe kleding is niet echt ‘hip’. Teleurgesteld begint hij te fantaseren over wat er zou gebeuren
als hij alles zou hebben. Dan
begint het sprookje.
In deze gloednieuwe versie
van ‘De nieuwe kleren van
de keizer’ is de keizer een
schooljongen van een jaar of
acht, die alles heeft wat zijn
hartje begeert. Zijn grootste
passie is kleding, daar geeft
hij al zijn geld aan uit. Maar
of je daar nu echt gelukkig
van wordt.
Prijs: 18 euro, inclusief garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789.
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Man aangehouden
voor diefstal fietsen

Pippel
verschalkt
Tuytel bij DCIJ
IJmuiden - Na het teleurstellende gelijkspel van het
eerste tiental werd op vrijdagavond de onderlinge
competitie van Damclub
IJmuiden (DCIJ) hervat met
zeven partijen, waaronder de topper tussen veelvoudig clubkampioen Kees
Pippel en Stijn Tuytel. Pippel, die drie keer landskampioen werd met DCIJ,
speelde een Keller variant met een kleine variatie.
Toen Tuytel de stand niet
vertrouwde en deze probeerde af te breken, werd
hij geconfronteerd met een
verrassende valstrik en
moest hij in een nederlaag
berusten.
Ook in de andere wedstrijd
tussen twee eerste tientalspelers leek een beslissing te vallen. Jesse Bos
had namelijk door actief
manoeuvreren groot voordeel weten te bereiken tegen Conall Sleutel. Op zo’n
moment is Sleutel echter op z’n best. Hij verdedigde zich inventief en wist
nog de remisehaven te bereiken. Captain Wim Winter wilde na zijn blunder op
zaterdag koste wat het kost
winnen. Daarbij nam hij tegen de in vorm verkerende Bram van Bakel de nodige risico’s. Uiteindelijk
werd Winter beloond voor
zijn moed. Met een vernietigende rondslag besliste
hij de partij.
Stellxa van Buuren, die eerder verraste met een gelijkspel tegen Jesse Bos, was
ditmaal niet opgewassen
tegen Cees van der Vlis.
Laatstgenoemde
boekte
een regelmatige positionele overwinning. Vader Jack
van Buuren kwam ook niet
tot winst. Tegen routinier
Piet Kok kon hij het evenwicht niet verbreken. Hetzelfde leek te gebeuren in
de partij tussen Jan-Maarten Koorn en erevoorzitter
Jan Apeldoorn. Koorn gaf
echter niet op en strafte
het passieve spel van Apeldoorn goed af.
Tot slot wist Albert Roelofs
na een afwezigheid van
tien jaar zijn eerste overwinning te boeken. Jeugdleidster Nicole Schouten wist in een spannende
flankpartij het eerste gevaar te ontwijken, maar zag
daarna een eenvoudige
combinatie naar dam over
het hoofd. Een gedesillusioneerde Schouten moest
vervolgens de strijd staken.

Burendag Waterviolier
weer heel gezellig
Velserbroek - Afgelopen zaterdag was het weer gezellig
druk op de Waterviolier.
De woonvoorziening van de
Hartekampgroep had omliggende buren uitgenodigd
in het kader van de landelijke Burendag. De weergoden
waren de buren goed gezind
en onder het genot van een
hapje en een drankje werd

er gezellig bijgepraat. Tegelijk werd de nieuwe barbecue, geschonken door Fonds
Hartewensen feestelijk in gebruik genomen.
Voor de kinderen waren er
spelletjes, schminken en een
ritje op de duofiets mogelijk.
De contacten tussen bewoners en buren zijn weer ver- Velsen - Op zaterdag 8 oksterkt.
tober organiseert gemeente
Velsen in samenwerking met
Omgevingsdienst IJmond een
duurzaamheidsmarkt op Plein
1945. Het is dan de landelijke
Dag van de Duurzaamheid.
Op Plein 1945 in IJmuiden kunnen bezoekers duurzame helden uit Velsen en de regio ontmoeten. Dit zijn ondernemers
en initiatiefnemers die niet alleen voor winst gaan, maar iets
goeds voor het milieu en mens
willen doen met hun activiteiten. Ook kunt u terecht voor
tips en informatie om zelf een
duurzame held te worden.
De winkeliers in IJmuiden, op
en in de buurt van Plein 1945,
zijn erg enthousiast over het
Festival Duurzame Helden.
Sommigen staan op de markt,
anderen hebben een kortingsbecue was er nog een avond- actie op duurzame producten
programma en werd het spel op 8 oktober. Heeft u speciaDe Hollandse Aak tegen De le vragen voor de gemeente?
Zeiler gespeeld met als the- Dan kunt u op speeddate met
ma Hawaï. Van groot tot klein wethouder Floor Bal.
en van jong tot oud deden Op de markt ontmoet u leveenthousiast mee.
ranciers en aannemers uit de
Tevens was er een verkleed- regio die u alles kunnen verwedstrijd met als thema Ha- tellen over de mogelijkheden
waï. Jacqueline Das heeft de energie en geld te besparen
verkleedwedstrijd gewonnen
en mocht de wisselbeker in
ontvangst nemen.
Tijdens de hele dag hielpen
de bewoners actief mee en
was de onderlinge sfeer uitstekend.
Mede door het schitterende weer en de bewoners zelf
was het een geslaagde burendag.
Meerdere ondernemers zoals
Dekamarkt Santpoort Noord,
Snackbar Koppes Santpoort
Noord, Vischpoort Santpoort
Noord, slagerij Van Haaster
Velserbroek en de gemeente
Velsen hebben de burendag
ondersteund.

Hawaï in Velserbroek
Velserbroek - In heel Nederland werd op zaterdag 24
september in vele dorpen en
steden de nationale burendag georganiseerd. De burendag wordt ondersteund
door het Oranje Fonds en
wil daarmee de onderlinge
verbondenheid tussen bewoners van wijken vergroten. Ook de bewoners van de
Hollandse Aak en De Zeiler
in Velserbroek deden weer
mee. Dit jaar stond de burendag in het teken van het thema Hawaï.
Na de grote schoonmaak
van de straat werd er koffie
en thee gedronken en werd
er zelfgemaakte cake gegeten die was gemaakt door
de buurtkinderen. Tijdens de
schoonmaak werden de jongere kinderen geschminkt.
Als hoogtepunt was er een
spannend spel namelijk zakslaan en vele jongeren en ouderen hebben hieraan meegedaan. Na de gezellige bar-

Santpoort-Zuid - De politie heeft vorige week donderdagochtend een 35-jarige man
aangehouden op verdenking
van heling. Rond 11.30 uur zagen agenten de verdachte rijden in een auto. Vanwege het
verdachte gedrag van de man
op het station, besloot de politie hem op de Wijnoldy Danielslaan aan de kant te zetten. In
de auto troffen agenten drie
fietsen aan. De framenummers
van de fietsen werden nagetrokken, maar dit leverde niets

op. Echter op één van de fietsen stond een telefoonnummer
en de eigenaar verklaarde dat
hij zijn fiets bij het station had
geparkeerd. Hierop besloten de
agenten de man aan te houden.
Tijdens een veiligheidsfouillering bij de verdachte werden
ook verboden wapens en handgereedschap aangetroffen. De
andere twee fietsen bleken later ook door de verdachte te
zijn gestolen. De drie eigenaren
hebben inmiddels aangifte gedaan van diefstal van hun fiets.

Dag van de Duurzaamheid

Festival Duurzame
Helden op Plein 1945
én wooncomfort te vergroten!
U kunt bij de Opgewekte Woning Club samen met anderen uit uw gemeente een persoonlijk duurzaamheidsplan
voor uw huis maken. Bij Energiek Velsen kunt u samen met
andere Velsenaars duurzame
energie opwekken en groene
stroom afnemen. Ook is er op
deze markt speciale aandacht
voor bijen.
Nieuw dit jaar is het Duurzame mobiliteits-plein. Er zijn
duurzame (elektrische) auto’s
in alle soorten en prijsklassen
te vinden. Ook is er een parcours uitgezet waar u elektrische fietsen kunt uitproberen.
Voor kinderen is er genoeg te
doen: voor hen zijn er knutselactiviteiten en spelletjes.
Ook gaat om 11.00 de Energy
Battle van start, die wordt geopend door wethouder Floor
Bal. De Energy Battle is een
energiebesparingswedstrijd
tussen gemeenten in het hele
land. Drie teams gaan achter
elkaar vier weken lang energie besparen in hun woning
(stroom en gas).
Zie ook www.odijmond.nl/dagvandeduurzaamheid.
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Ingmar Visser opnieuw
bekerwinnaar Kijk Uit
IJmuiden - Evenals vorig seizoen is de beker gewonnen
door Ingmar Visser. Ditmaal
versloeg hij Colleen Otten.
Lange tijd leek het op remise af te stevenen, maar door
een onnauwkeurigheid van
Ingmar leek Colleen de partij
in haar voordeel te beslissen,
echter in het eindspel greep
Colleen volledig mis en Ingmar kon eenvoudig de winst
naar zich toetrekken.
In de competitie waren weinig verrassingen te vermelden, André Kunst bevestigde
zijn vorm, door Gregory van
den Ende na een zet of 20, al
voor onoplosbare problemen
te zetten.
Dick Wolkers en Andries Visser maakten er na een vermakelijk potje remise van. Ha-

lil Gul haalde zijn eerste halfje binnen dit seizoen, Dick
Wijker gaf zijn voordeeltje
uit handen tegen Halil. Paul
Koper liep zich stuk op de
‘schaakmuur’ die Egbert Mulder had gemetseld.
Johan van Veldhuijzen leek
voor een verrassing te zorgen tegen René Koens, maar
in het eindspel gleed Johan
alsnog onderuit. Vincent Zeeman begon met volle moed
zijn partij tegen Wim Geels,
maar na een veelbelovend begin, verloor Vincent een stuk
uit het oog, en zijn stelling begaf het. De senioren spelen
vrijdagavond aanvang 20.00
uur (er zijn schakers op elk niveau) en de jeugd speelt vrijdagavond 19.00 uur. Zie ook
www.schaakclubkijkuit.nl.

Bazaar
Nieuwe Kerk
IJmuiden-West

Santpoort-Zuid - Zondag
2 oktober is alweer het laatste van de maandelijkse koffieconcerten in de Ruïne van
Brederode. Op 1 november
wordt de ruïne tot 1 maart
overgedragen aan de vleermuizen.
Maar eerst speelt het Kennemer Koperkwartet nog.
Dit kwartet bestaat uit Henk
Ouwekerk op bastrombone,
Edwin Duineveld (uit IJmuiden) en Martine de Rijk op
trompet en Corinne de Beer
(uit Velserbroek) op hoorn.
Zij spelen een mooi programma met zowel klassieke
als populaire muziek. Het zijn

allemaal klassiek geschoolde
muzikanten die van jongs af
aan al bezig zijn met het maken van muziek.
Hun repertoire bestaat dan
ook vooral uit klassieke muziek in de brede zin: van Renaissance tot en met Romantiek. Maar ze spelen ook
graag Ragtime van o.a. Scott
Joplin, maar ook beatlesmuziek.
Het concert start om 11.30
uur. Bij mooi weer is het buiten, anders in de torenkamer.
Entree Ruïne is 3 euro voor
volwassenen en 1,50 euro
voor kinderen. Na afloop is er
de hoed voor de artiesten.

Ruiterbewijs examen
bij Kennemergaarde
Driehuis - Tijdens de jaarlijks
Geschenkenveiling, zaterdag
1 oktober, komen verleden,
heden en magie samen rond
de Engelmunduskerk aan de
Driehuizerkerkweg. In vroeger
dagen werden in oktober altijd
de pinken (jonge koeien) geveild. In het voorjaar kocht het
kerkbestuur kalfjes die dan de
hele zomer bij de talrijke boeren in de wijde omtrek in de
kost werden gedaan. Aan het
begin van de winter – de kerk
had immers geen stallen- werden de pinken bij opbod verkocht op de Pinkenveiling.
Boeren en dorpelingen beleefden altijd een mooie dag.
Inmiddels is de Pinkenveiling
getransformeerd naar een gezellige dag voor iedereen. Er is
een snuffel- en boekenmarkt,
er worden bloemstukken, bollen en bloemen verkocht en
men kan genieten van een
kop koffie op het terras met
de lekkerste vers gebakken
oliebollen van Velsen en omgeving. De archiefgroep staat

klaar om uw vragen te beanwoorden. Kinderen kunnen
zich laten schminken of (met
een knipoog naar het verleden) knuffelen met de twee
liefste pinken uit de omgeving,
die hiervoor speciaal naar de
pastorietuin komen.
Het hoogtepunt van de dag is
natuurlijk de Geschenkenveiling, rond 11.30 uur. Hier worden prachtige geschenken die door de middenstand geschonken worden - per opbod verkocht in een geweldige sfeer. De hoofdprijs van de
loterij zijn twee kaarten voor
de nieuwste show van ‘onze’
Hans Klok: House of Horror in
Stadsschouwburg Velsen. De
loten zijn de hele ochtend exclusief te koop rond het kerkterrein.
De opbrengst van alle activiteiten zijn bestemd voor het
onderhoud en het in stand
houden van het ‘Hart van
Driehuis’, het monumentale
kerkgebouw dat in 1894 gebouwd is.

Santpoort-Noord - Afgelopen zondag werd er op manege Kennemergaarde het examen voor het ruiterbewijs van
de SRR (Stichting Recreatie
Ruiter) afgenomen. De kandidaten hebben voorafgaand aan
het examen een cursus gevolgd
onder leiding van instructeur Ed
de Keizer. De cursus is heel leuk
om te volgen met voldoende afwisseling. Verspreid over 3 zaterdagmiddagen werd er geoefend in springen, dressuur,
met en zonder beugels, maar
ook schriktraining, met allerlei vreemde attributen in de rijbaan, en door het verkeer rijden
komen aan de orde. De schriktraining gebeurt in de buitenrijbaan van de manege en is best
een moeilijke oefening voor ruiter en paard. De paarden moeten over een zeiltje stappen/
springen, langs een parasol rijden en langs een machine met
draaiende motor. En om door
het verkeer te rijden moeten de
ruiters alle verkeersregels kennen die op ruiter en paard van
toepassing zijn en kunnen laten
zien dat zij het paard onder al-

le omstandigheden, denk aan
een groep motoren die je inhaalt, onder controle hebben.
Voor het springgedeelte dienen
de ruiters hun paard vlekkeloos
over een hindernis van 60 cm.
te laten springen Het theorieexamen is als eerste op de middag afgenomen om vervolgens
verder te gaan met het praktijkgedeelte. Dat Ed de Keizer alle kandidaten goed voorbereid
heeft blijkt wel uit het feit dat
alle kandidaten geslaagd zijn.
Van harte gefeliciteerd!

IJmuiden - Zaterdag 1 oktober gaat de Rank aan de
Koningin
Wilhelminakade
weer om 10.00 uur open
voor de jaarlijkse bazaar. Er
is een Waterlooplein en verkoop van tweedehands boeken, het rad van fortuin gaat
draaien vanaf 11.00 uur en
rond 17.00 uur verricht notaris E. Ros de trekking van de
grote verloting. Er is eigenlijk
te veel om op te noemen. De
opbrengst van de bazaar is
dit jaar voor het buitenschilderwerk van de Nieuwe Kerk.
De bazaar is tot 18.00 uur geopend.

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 1 oktober start speeltuin De Veilige Haven weer met haar
bingo- en loterijavond. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Er zijn weer leuke
prijzen te winnen. Wie woonachtig is in IJmuiden en geen
vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer
06-28900999 of 0255-518077,
dan wordt men opgehaald
en na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers van De Veilige
Haven.

Gezinsdienst
in Ichthuskerk
IJmuiden - De Protestantse Gemeente IJmuiden houdt
zondag 2 oktober weer een
gezinsdienst in de Ichthuskerk. Ds. Klaas de Lange uit
Amsterdam is de voorganger. Tjaltje en Carlein gaan
samen met alle kinderen op
zoek naar Samuël. Wie was
Samuël? Waarom koos God
hem uit om het hulpje van de
priester te worden in de tempel? En hoe belangrijk werd
hij later voor de mensen? Het
wordt weer een interactieve dienst, waarbij de kinderen niet hoeven stil te zitten.
Gezellig in de kring luisteren,
zingen en knutselen over Samuël. Jong en oud zijn van
harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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De kracht
van positief
opvoeden

Santpoort-Noord – Zaterdag 8 oktober wordt van 9.00
tot 15.00 uur rond de Naaldkerk in Santpoort de traditionele markt gehouden. Het
pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het pinkenweekend voor de 83ste keer.
Rond de Naaldkerk worden
zaterdag 8 oktober ongeveer
dertig kramen neergezet.
In de Naaldkerk zullen weer
diverse muzikale optredens
plaats vinden. Gezelligheidskoor FF Anders treedt om
11.45 uu op in de Naaldkerk.
De goederenveiling start om
13.00 uur. Alle goederen die
geveild worden zijn weer gratis ter beschikking gesteld
door de plaatselijke midden-

standers en particulieren.
Zondag 9 oktober start de
dag om 11.00 uur met een
meditatieve viering in de
Naaldkerk. Om 13.00 uur zal
de traditionele Bridge & Klaverjasdrive plaatsvinden. Opgeven voor deze Bridge en
Klaverjasdrive kan bij loesduineveld@hotmail.com.
De totale opbrengst van het
pinkenweekend is geheel
voor het onderhoud van de
Naaldkerk, van de R.K. Parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand te SantpoortNoord en Velserbroek. De
Naaldkerk is te vinden aan
de Frans Netscherlaan 12 te
Santpoort-Noord. Zie voor
alle informatie www.olvab.nl.

Sport en spel
in de Binnenhaven
IJmuiden – Zaterdag 1 oktober wordt er een sport- en
speldag gehouden in de kuil
van de Binnenhaven. De aanvang is om 10.30 uur. Er wordt
afgesloten met gezamenlijk stokbrood bakken op een
vuurton. Het einde is om ongeveer 13.30 uur.
Er zal gevoetbald worden op
het voetbalveld in de kuil. Verder kan je alleen of samen met
je (groot)ouders meedoen met
onder andere frisbee werpen,
sprinten met tijdmeting, zaklopen, badmintonshuttle hoog
houden, blikgooien, ring werpen, klim- en klauterparcours
en knutselen. Ook is er een
springkussen waar je je lekker
kunt uitleven met springen.
Genoeg leuke dingen om te
doen dus. Bij iedere activiteit,
die je hebt gedaan wordt de
speelkaart, die je hebt gekre-

www.

www.

gen, afgetekend. Is je kaart vol
dan mag je een prijsje uitzoeken. De afsluiting is gezamenlijk met een stokbroodje bakken. Je krijgt een stok. Daar
omheen komt deeg. Dit houd
je in de vuurton tot je broodje
gaar is. Wat suiker erin strooien en smullen maar.
De organisatie is nog op zoek
naar vrijwilligers, die bij de diverse spelen de speelkaart willen aftekenen en zo nodig de
kinderen te helpen. Ook bij het
voetballen is een ‘scheidsrechter’ nodig. Wilt u helpen, heel
graag. Aanmelden via e-mail:
j.kiekebos.meijns@gmail.com
of telefonisch: 06-13434727.
Heeft u zin om de kinderen te
schminken: heel graag! Aanmelden via bovenstaande gegevens. De bedoeling is er met
de omwonenden een heel leuke dag van te maken.

.nl

.nl

Velsen - Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig.
Door kinderen positief op
te voeden, ontwikkelen ze
vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat hebben ze
nodig voor hun toekomst.
Maar positief opvoeden,
hoe doe je dat?
Tijdens de lezing op
woensdag 5 oktober om
19.30 uur leert het CJG
Kennemerland je de vijf
basisprincipes van positief
ouderschap. Zij geven tips
& tricks die nodig zijn om
het zelfvertrouwen van je
kind te stimuleren.
Een leerzame en inspirerende avond voor ouders
die hun kinderen met positiviteit willen opvoeden!
Inschrijven kan via bibliotheekvelsen.nl. Deelname
is gratis.

Jaarmarkt druk bezocht
Velsen-Zuid – De 49ste editie van de traditionele jaarmarkt in Oud Velsen rondom de Engelmunduskerk is
weer goed bezocht. Wethouder Arjen Verkaik zorgde zaterdag voor de opening
waarna de vis, worst, boeken, poffertjes, gebak en curiosa goed van de hand gingen. De markt telde zo’n 150
marktkramen en ook de kin-

dervrijmarkt zorgde voor veel
vertier.
Er waren diverse optredens
van de Velser Gemeenschap.
Dit gebeurde bij het oude
raadhuis, waar koren zich
van hun beste kant lieten horen. De gezamenlijke conclusie: ‘wederom een geslaagde
dag voor de jaarmarkt Oud
Velsen’. (bron: RTV Seaport/
Jaap Bakker)

Politie maakt
eind aan
‘feestje’
IJmuiden - De politie
heeft dinsdagochtend zes
mannen uit IJmuiden en
Westzaan aangehouden.
Dit gebeurde rond 04.20
uur in een woning aan het
Pleiadenplantsoen.
De politie was eerder in de
nacht al eens aan de deur
geweest met het verzoek
of de mannen het rustiger
aan wilden doen. Hier werd
toen direct gehoor aangegeven. Een paar uur later
was het echter weer raak.
Ook werd er meubilair uit
het raam van de woning
op straat gegooid. Toen de
agenten de woning binnen
gingen, werden de mannen opstandig en beledigden zij de agenten. Hierop
besloot de politie de personen die aanwezig waren
in de woning aan te houden. Omdat een paar verdachten verzet pleegden
tijden hun aanhouding,
heeft de politie hen gepepperd. Ook zijn er twee
verdachten gebeten door
een diensthond. Eén van
de verdachten moest in
het ziekenhuis worden geholpen aan de bijtwonden.
Twee politieagenten hebben licht letsel aan de aanhoudingen overgehouden.
De verdachten zijn naar
het politiebureau overgebracht voor verhoor.

Filmklassiekers
in het Witte Theater
IJmuiden - Onlangs konden
de bezoekers van het Witte
Theater via Facebook stemmen
welke filmklassieker zij nog
eens graag op het witte doek
wilden zien. De keuze bestond
uit Spetters, Breakfast at Tiffany’s, Als twee druppels water
en Chinatown. Twee films kwamen als duidelijke favorieten uit
de bus. Deze kunt u in oktober
zien in het Witte Theater.
De bezoekers van het Witte
Theater mochten kiezen welke klassieke films zij nog eens
graag terug wilden zien. Breakfast at Tiffany’s en Chinatown
waren overduidelijk de publieksfavorieten en deze klassiekers kunt u in oktober nog
eens bewonderen op het witte doek.
Op vrijdag 7 oktober kunt u genieten van Breakfast at Tiffany’s
met in de hoofdrollen Audrey
Hepburn en George Peppard.
In deze klassieker raakt de jonge schrijver Paul Varjak (George Peppard) gefascineerd
door zijn nieuwe buurvrouw
wanneer hij verhuist naar een

nieuwe flat in New York. Deze flamboyante en mysterieuze
Holly Golightly wordt gespeeld
door Audrey Hepburn. Hoewel
beiden steeds meer naar elkaar toe groeien en steeds vaker met elkaar optrekken, krijgt
Paul maar geen grip op Holly.
En misschien krijgt hij dat wel
nooit.
Op vrijdag 14 oktober schittert
Jack Nicholson als privédetective J.J. Gittes in Chinatown. In
deze filmklassieker uit de jaren’70 stuit hij in het LA van de
jaren dertig op een schandaal
waarbij hoge politieke kringen
zijn betrokken. Met zijn ingehouden spel en Faye Dunaway als tegenspeelster zet Jack
Nicholson een onvergetelijk
karakter neer.
Daarnaast leidt Polanski’s
hommage aan de Film Noir de
kijker om de tuin in een nachtmerrieachtig doolhof waardoor
Chinatown een film is die u gezien moet hebben.
Beide films beginnen om 20.00
uur en kaartjes kosten 8,50 euro. Zie ook www.wittetheater.nl.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl
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Stormvogels deelt
punten met Foresters

Velsen en Hillegom spelen gelijk
Driehuis - Een heerlijk zonnetje was voor velen mede
aanleiding richting sportpark
Driehuis te gaan. Hillegom
kwam binnen een minuut op
voorsprong toen Jesper Gutteling de bal verkeerd raakte en Mike van Veen dankbaar profiteerde: 0-1. Kans op
de gelijkmaker was er snel:
een lange diagonale pass van
Jesper bereikte Daniël Zuiverloon. Zijn schot ging voorlangs. Aan de andere kant
deed Aidan Ryan hetzelfde. Het spel golfde nu op en
neer. Velsen had mede dankzij de straffe wind wel meer
balbezit maar de goed voetballende Hillegommers bleven gevaarlijk. Beide doelverdedigers hielden er voorlopig goed het oog in. Zo moest
Sander van der Lugt namens
Velsen handelend optreden

na een schot van Joey Sobhi.
Voor Velsen kregen Angelo Beck en Tim Groenewoud
goede mogelijkheden maar
zonder resultaat. Ook Zeno van Ooijen had pech bij
een verre ingooi van Vincent
Cuvelier. Zijn schot belandde in het zijnet. Een doelpunt
hangt in de lucht constateerde supporter Han Spronk sr.
en dus... kwam Velsen langszij. Een verre ingooi van Jesper Gutteling kwam via Angelo Beck bij Patrick Castricum die doelman Daan Ruigrok wist te verschalken: 1-1.
Ook na rust ging het spel op
en neer. Hillegom bleef gevaarlijk maar de geelblauwe
verdediging was paraat met
Sander van der Lugt als betrouwbaar sluitstuk. Het was
Patrick Castricum die via een
counter Velsen op voorsprong

zette. Bijna op de achterlijn
maakte hij een schijnbeweging en verraste de doelman
in de verre hoek: 2-1. Hillegom zette nu alles op de aanval en het werd billenknijpen voor Velsen. Het wachten
was op de gelijkmaker hoewel Velsen bij snelle uitvallen
gevaarlijk bleef. De terechte
2-2 kwam een klein kwartier
voor tijd. Een vrije trap aan
de zijkant werd door Maurice van de Neut met de stevige wind mee naar de tweede
paal gedraaid. Zonder dat iemand de bal raakte verdween
deze in de rechterbovenhoek.
Gelukkig voor Velsen maakte
scheidsrechter Luinge - ja zeker - na vijf minuten blessuretijd een einde aan de wedstrijd en deelden beide ploegen de punten. Volgende
week de kraker tegen VSV.

Countdown Boxing traint
selectie VV IJmuiden

IJmuiden - Aangezien afgelopen weekend een vrije dag
was voor het eerste team van
vv IJmuiden besloot trainer Anthony Correia om de jongens

een pittige training te laten ondergaan bij Countdown Boxing.
In de vernieuwde zaal aan de
Wouwenkoplaan in IJmuiden
werd onder leiding van trainer

Peter Koelemeijer, geassisteerd
door Sven Visser en Merlijn
Menger de IJmuiden selectie
flink afgebeuld en hoewel de
meeste conditioneel wel één
en ander gewend zijn kwamen
ze na een uur flink afgemat de
zaal uit! Hopelijk plukken ze
hier aankomende zaterdag de
eerste vruchten van. Van beide
kanten was het een leuke ervaring die wellicht in de toekomst
een vervolg zal krijgen. Wilt u
als ervaren of onervaren sporter ook een boxtraining ervaren? Neemt u dan contact op
met Peter Koelemeijer op telefoonnummer 06-17168730.

IJmuiden - In Heiloo ontmoette Stormvogels De Foresters,
met hun burgemeester Hans
Romeijn als fanatiek supporter,
en ondanks de lage klassering
kwam het team van trainer David Zonneveld vooral de eerste
helft sterk voor de dag.
Het eerste kwartier had het
team van Sjaak Letttinga het
beste van haar spel, maar verder dan een vrije schop van
Danny Blok, dat rakelings
naast ging, kwamen de Vogels
niet. Hierna nam De Foresters het initiatief over en halverwege de eerste helft kwam
Stormvogels heel goed weg
toen in een tijdsbestek van
drie minuten de Heilose centrumspits Daan Groot drie opgelegde kansen kreeg: tweemaal kwam hij alleen voor de
opnieuw heel goed op dreef
zijnde doelman Sebastiaan de
Lijzer en eenmaal belandde
zijn inzet op de paal. Duidelijk
Lucky Stormvogels!
Wat trainer Lettinga zijn spelers in hun oor had gefluisterd, is niet bekend, maar wel
dat Stormvogels met haar eerste kans heel effectief te werk
ging. Uit een hoekschop van
Danny Blok kopte Giano Bonam de bal keihard in de touwen, 0-1. Twee minuten later kopte Mike Dam een vrije
trap van Glenn Bruinsma door
richting Berry Willemse die een
teenlengte tekort kwam ommde voorsprong te verdubbelen.
Nadat doelman De Lijzer (foto) een paar goede reddingen
had verricht, moest hij halverwege de tweede helft toch capituleren, want na een dieptepass van Van Gelder verscheen invaller Milo Blei alleen
voor hem en met een bekeken
schot werd het gelijk, 1-1.
Het venijn zat duidelijk in de
staart van dit aantrekkelijk geworden duel. Met nog acht mi-

nuten op de klok ontving Bas
Scholten een steekpass van
Yves Wirjosemito en met een
keihard schot in de kruising
bracht hij zijn team voor de
tweede keer op voorsprong,
1-2.
Lang heeft Stormvogels niet
kunnen genieten van haar
voorsprong, want ruim binnen
een minuut was de stand weer
gelijk en opnieuw weer na een
combinatie tussen Van Gelder
en Blei, die zijn teamgenoten
daarmee heel blij maakte, 2-2.
In de slotfase kreeg Stormvogels nog twee kansen op de
overwinning: Bonam miste alleen voor doelman Biskanter
en zag Scholten zijn afstandsschot rakelings langs de kruising vliegen zodat in dit duel
net twee gezichten geen winnaar kwam. Zondag a.s. komt
Zilvermeeuwen naar Zeewijk.
Stormvogels-zaterdag had in
de uitwedstrijd tegen Bloemendaal het eerste half uur
het beste van het spel en creeerde zich een aantal opgelegde kansen, maar onder andere Fatih Aksu en Raoul van den
Berg wisten daar geen raad
mee. Het laatste kwartier was
Bloemendaal de iets betere
ploeg, maar doelman Germaine Ebbeling was een behoorlijke sta in de weg voor de Bloemendalers, die zelfs twee minuten voor rust een strafschop
misten. De tweede helft kwam,
zoals de vorige duels, Stormvogels een stuk beter voor de
dag en door twee doelpunten van de Amerikaan Denzell Jones werd een verdiende
overwinning geboekt.
Zaterdag a.s. komt DEM naar
IJmuiden; de inzet van dit belangrijke duel zal de tweede
plaats zijn. Na afloop een gezellig samenzijn met DJ en
zangeres. (foto: Hans Willemse)
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Welke waarde heeft dat huis?
Een landelijke databank, waar de
WOZ-waarde van alle woningen
in Nederland op staan – dat is
www.WOZwaardeloket.nl. Steeds
meer gemeenten sluiten daarop
aan. Velsen sluit aan per 1 november a.s.

gen in de gemeente Velsen inzien op https://mijnwozwaarde.
nl/?gemeente=velsen.
Vragen? Bel de gemeente Velsen via
0255 567200. (foto: gemeente Velsen)

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZwaardes van woningen openbaar.
Daardoor kan iedereen makkelijker
WOZ-waardes van woningen met
elkaar vergelijken. U kunt zien of
de WOZ-waarde van uw eigen huis
klopt met de aanslag die u daarvoor
krijgt (waarde peildatum 1 januari 2015), maar ook de WOZ-waarde
zien van een andere woning in Velsen of ergens anders in Nederland.
Tenminste, van de gemeenten die
zijn aangesloten op die landelijke
databank.

Duurzaamheidsmarkt

Duurzame Helden op
Plein 1945 in IJmuiden

Op Plein 1945 in IJmuiden kunt u
duurzame helden uit Velsen en de
regio ontmoeten: ondernemers en
initiatiefnemers die niet alleen voor
winst gaan, maar iets goeds voor het
milieu en mens willen doen met hun
activiteiten. Ook kunt u terecht voor
tips en informatie om zelf een duurzame held te worden.
Winkeliers in IJmuiden, op en in
de buurt van Plein 1945, doen mee.

Gezamenlijke aanpak succesvol

Betere luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de IJmond
is de afgelopen jaren verbeterd.
De datarapporten van het meetnet in de IJmond laten sinds 2012
een dalende trend in fijnstof zien
(PM10). De vier IJmondgemeenten werken daar al vier jaar samen aan.

Hoe vind je de balans tussen noodzakelijke ruimtelijke en economische ontwikkelingen en verbetering van de luchtkwaliteit, met de
nadruk op het tweede? Daar hebben de IJmondgemeenten de afgelopen jaren aan gewerkt, en met
succes. Denk aan de reconstructie
van de Velsertraverse, de extra pont
over het Noordzeekanaal, een fietsstimuleringsprogramma en shuttlediensten van station Beverwijk naar

Velsen sluit op 1 november aan.
Tot die tijd, vanaf 1 oktober, kunt
u de WOZ-waardes van wonin-

Op zaterdag 8 oktober organiseert de gemeente Velsen samen
met Omgevingsdienst IJmond
een duurzaamheidsmarkt. Dit
jaar is er het Festival Duurzame
Helden van Velsen. Wethouder
Floor Bal: “Het is prachtig om te
zien hoeveel aandacht er in Velsen en de regio is voor alle soorten van duurzaamheid. De duurzame helden verdienen het podium dat zij op 8 oktober krijgen!”

twitter.com/gemvelsen

Sommigen staan op de markt, anderen hebben die dag een kortingsactie op duurzame producten. En met
speciale vragen voor de gemeente
kunt u op speeddate met wethouder
Floor Bal.
Er is ontzettend veel te doen. Samen met andere inwoners, met leveranciers en aannemers, en met
diverse initiatiefnemers uit Velsen
kunt u energie en geld besparen en
uw wooncomfort vergroten. Er zijn
elektrische fietsen om uit te proberen en elektrische auto’s. Voor de
kinderen zijn er knutselactiviteiten
en spelletjes.
Om 11.00 uur start de Energy Battle, die wordt geopend door wethouder Floor Bal (Milieu). Kijk voor
meer informatie op www.odijmond.
nl/dagvandeduurzaamheid en op
www.klimaatverbondenergybattle.
nl.

bedrijventerreinen in de IJmond.
Maar ook de walstroom in Zeehaven
IJmuiden en extra laadpalen voor
elektrische auto’s hebben geholpen
om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Visie luchtkwaliteit
De vier gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Velsen en Uitgeest
zitten in het platform Milieu en
Gezondheid, dat weer nauw samenwerkt met Omgevingsdienst
IJmond,
GGD
Kennemerland
en Provincie Noord-Holland. De
IJmondgemeenten werkten in de afgelopen jaren vanuit de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016. Deze wordt geevalueerd en op dit moment wordt
er aan een nieuwe visie gewerkt, die
doorgaat op de successen uit de huidige.
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Van 3 tot 10 oktober

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

Puberexpert Marina van der Wal,
bekend van Koffietijd en vrouw.
nl, zorgt op dinsdagavond 4 oktober vanaf 20.00 uur voor een luchtige lezing ‘Puber in huis, hoe hou je
het gezellig’ in Het Terras in Santpoort-Noord. Van der Wal heeft een
herkenbaar verhaal voor ouders die
wel eens voor rotte vis worden uitgemaakt, die gaan begrijpen dat die
zak hooi op de bank gewoon aan het
groeien is en dat kinderen nooit volwassen worden als ze niet hun eigen fouten mogen maken. In de pauze en na de lezing is er gelegenheid
om vragen te stellen. Op woensdag 5
oktober staat om 14.00 uur wijkcen-

trum De Stek in Velsen-Noord garant voor een middag vol plezier met
stormbanen, springkussens, fietscross parcours, groot bibberspiraal
en meer attributen. Hier kun je naar
hartenlust knutselen, springen, rennen en spelen!
Op woensdag 5 oktober is om 19.30
uur de lezing ‘De kracht van positief
opvoeden’ voor ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar
in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. U hoort hoe die aanpak helpt
bij het succes van uw kinderen op
school en hun relaties met anderen.
De lezing is gratis en er zijn beroepskrachten om u te horen en te adviseren. De avond duurt tot 21.30 uur.

Telstar Street League
Met een afgemeten een-tweetje
hebben oud-Telstarspeler Ruud
Geels en sponsor Michiel Dussel
(Van Mossel Peugeot) op woensdag 21 september de aftrap gedaan van de Telstar Street League
2016. Dit gebeurde op het kunstgrasveld aan de Wieringer Aak in
Velserbroek, waar de eerste van
vier voorrondes werd gespeeld.

De volgende voorrondes zijn op 28
september op het Homburgplantsoen in IJmuiden, op 5 oktober op
het veldje aan het Delftplein/Dijkzichtlaan op de grens van Haarlem
en Santpoort en op 12 oktober op het
Cruijff Court in Zeewijk. Om de finale te halen moet er ook een wijkbij-

drage worden gedaan. Dat kan iets
zijn als jongeren die iets voor ouderen in de buurt doen, of zwerfvuil opruimen uit de wijk. Daarmee kunnen
net zoveel punten worden gehaald
als met het voetballen.
De finale is op 28 oktober in het stadion van Telstar. Jongens- én meidenteams van 12 t/m 16 jaar kunnen
zich nog aanmelden bij de buurtsportcoaches of via de website www.
telstarstreetleague.nl. Daar staan
ook meer foto’s en een video-impressie van de voorronde in Velserbroek.
De gemeente Velsen zet buurtsportcoaches in, die helpen bij de werving
van jongeren en een deel van de organisatie op zich nemen. (foto: Ron
Pichel)

Festival Industriecultuur IJmuiden

Vier de industriecultuur!
De vissersboten in de haven, de
hoogovens aan de horizon en het
water dat zich overal laat gelden. Beleef de industriecultuur
van IJmuiden tijdens drie weekenden in oktober! Er zijn speciale
rondleidingen bij bedrijven, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en industriële gebouwen zijn
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiedenis van Velsen staat drie weekenden volop in de aandacht. In Vishal
D, aan de Halkade in IJmuiden, zal
de voorstelling ‘De Verhalenvisser
van IJmuiden’ vijf keer verschijnen.
De Verhalenvisser (een voorstelling
van theatermakers Prins te Paard)
is een mythische figuur die het midden houdt tussen een visser en een
jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op
op plaatsen waar oude verhalen ten
prooi dreigen te vallen aan sloophamer, graafmachine of vergetelheid.
Een gratis voorstelling voor jong en
oud.
Tussen 7 en 23 oktober worden ook
twee IJmuidense iconen uitgelicht:
de watertoren aan de Dokweg en de
toren van het Zee- en Havenmuseum. Zij laten hun licht schijnen over
de oude haven. Vanuit de toren van
het museum is voor de echte zeerot

ook een bericht in morsecode te ontcijferen! Op 8 en 9 oktober vertellen
oud-werknemers over het werken
bij IJmuidense industrieën. Op die
dagen kunt u per boot op IJmuidense havensafari. En op 21 en 22 oktober zijn er speciale rondleidingen bij
TATA Steel en cementfabriek ENCI.
Het hele programma van Industriecultuur IJmuiden staat op www.industriecultuurijmuiden.nl en reserveer uw gratis kaartjes voor de activiteiten. (foto: Cultuurcompagnie)
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Meer buurtsportcoaches?
Meer sport en beweging in de
wijk – daar zorgen buurtsportcoaches voor. Velsen heeft er goede
ervaringen mee en wil de formatie graag uitbreiden. Eind 2016
wordt bekend of dat kan.

Al sinds 2009 werkt Velsen met
buurtsportcoaches. En met succes!
Mede door hun inzet zijn meer inwoners in Velsen gaan bewegen. In
2004 was de sportdeelname 64%
en in 2015 was het 74% (Leefbaarheidsmonitor 2015).
De extra formatie buurtsportcoaches is vooral bedoeld voor volwassenen en ouderen, want 48% van de

Velsense volwassenen is te zwaar,
en bij ouderen is dat zelfs 59% (Gezondheidsatlas GGD Kennemerland
2012). Deze groepen bereikt Velsen
nog niet voldoende. Overgewicht en
te weinig bewegen leiden tot veel gezondheidsrisico’s, zoals Diabetes
type 2. Samen sporten & bewegen
is goed voor de gezondheid van de
deelnemers, niet alleen lichamelijk
maar ook sociaal.
Velsen wil de formatie met extra
geld van het rijk graag uitbreiden;
vandaar de aanvraag. Aan het eind
van 2016 wordt bekend of die wordt
gehonoreerd. (foto: gemeente Velsen)

2.000 kinderen deden mee

Schooljudo groot succes
Vrijdag 23 september. In Velsen
worden de schooljudo clinics afgesloten door schooljudo ambassadeur en Olympisch topper Dex
Elmont (met microfoon).

Wethouder Baerveldt (sport) zit
naast hem op de mat. Er deden wel
2.000 kinderen aan schooljudo mee.

2Basics organiseerde het, en Velsen
ondersteunde dat initiatief van harte.
Judo helpt kinderen met hun zelfvertrouwen en weerbaarheid, en draait
om waarden als respect, samenwerking, discipline, beheersing, vertrouwen en heel veel plezier. (foto: Ko van
Leeuwen)

Aanwezigen in gesprek over alles wat mooi en lelijk is

Overmooi Noord-Holland strijkt neer in IJmuiden
Een zonnig Plein 1945 en een reuzenkaart van de provincie NoordHolland. Op vrijdag 23 september
gingen de aanwezigen met elkaar in
gesprek over alles wat mooi en lelijk
is in Velsen en Noord-Holland. Het
slotwoord was voor Wethouder Ronald Vennik van Ruimtelijke Ordening. (foto’s: Reinder Weidijk)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over de
gemeente Velsen. Hier vindt u meer
informatie over vergunningen,
burgerzaken,
buurtbemiddeling,
bureau
discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
september 2016 tot en met 23
september 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 257, aanbrengen gevelobject Witte Theater (23/09/2016)
19102-2016;
Frans Naereboutstraat 14, veran-

deren bedrijfsgebouw in 4 appartementen (20/09/2016) 19110-2016;
Orionweg ong., plaatsen anker op rotonde (19/09/2016) 18777-2016.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur
(20/09/2016) 19009-2016
.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, constructieve doorbraak tussenmuur
(19/09/2016) 18751-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen brandscheidingen en aanbren-

gen verlaagd plafond (23/09/2016)
19050-2016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, wijziging reeds
verleende vergunning (uitvoering en
gebruik loods)(22/09/2016) 190562016;
Reyndersweg 201 A, B, en C, veranderen 3 bunkers (20/09/2016)
18849-2016.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 63, vergroten
woning met uitbouw (22/09/2016)
19088-2016;
Galle Promenade 15, wijzigen brand-

compartimentering (20/09/2016)
18865-2016;
Hofgeesterweg 3, veranderen en
vergroten stal (21/09/2016) 188772016;
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(20/09/2016) 188432016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de

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

delijke stacaravan
14877-2016.

(19/09/2016)

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 50, kappen boom
(26/09/2016) 16564-2016;
Olga von Götschslaan 1, kappen
boom (21/09/2016) 15171-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen constructie en aanbrengen buitengevelisolatie (22/09/2016) 17469-2016;
Brederoodseweg 41, plaatsen tij-

IJmuiden
Velserduinplein ong., plaatsen bloemenkiosk (tijdelijk) (22/09/2016)
17562-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging
(26/09/2016) 11723-2016;
Halkade 4 Vishal D, tijdelijk gebruiken pand voor enkele theatervoorstellingen (26/09/2016) 16853-

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 15, vergroten woning (26/09/2016) 13933-2016;
Santpoortse Dreef 1, plaatsen 2
hellingbanen bij perron 1 en 2
(23/09/2016) 15840-2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en
plaatsen dakkapel (23/09/2016)
17411-2016.

2016;
Eksterlaan 10, aanbrengen verdiepingsvloer en aanpassen spantcontructie (26/09/2016) 18094-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 15, veranderen
voor- en achtergevel (23/09/2016)
14426-2016;
Floraronde 46, wijzigen voorgevel
(23/09/2016) 16692-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Beach Battle. Strandbad zuid Wijk aan Zee, 27 november
2016 11.00 tot 16.00 uur
(22/09/2016) 11412-2016;
Nationale Hulpverlenersdag Velsen, Plein 1945 te IJmuiden, 2 ok-

11 29 september 2016
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Besluiten (vervolg)
tober 2016 11.00 tot 16.00 uur
(23/09/2016) 15337-2016;
Beachmarathon Hoek v. HollandDen Helder, 30 oktober 2016 tussen 8.30 en 11.00 uur (26/09/2016)
11785-2016;
Nostalgische
Kermis,
Hoofdstraat en kermisterrein Santpoort-

Noord op 30 september en 1 en 2
oktober van 14:00 tot 24:00 uur
(26/09/2016) 14252-2016;
Duurzaam Festival Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober 2016 van
11:00 uur tot 16:00 uur (26/09/2016)
17711-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Verkoop van ambachtelijke worsten Kennemerplein op woensdag
van 5 oktober t/m 28 december 2016
(26/09/2016) 16339-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
8 tot 17 oktober 2016 Rijksweg te
Santpoort-Noord en Velsen-Zuid,
Kweekesteinsweg te Velsen-Zuid,
en Kapelweg te Driehuis, aanbrengen kunststof kous in bestaande riolering.

Evenementen 2017 nu aanmelden

gen 7. 2DKV D maakte het dit
weekend erg spannend. De
spelers deden goed hun best,
maar de tegenstanders waren
wel erg sterk. Uiteindelijk werd
het in Wijde Wormer in de laatste 2 minuten een gelijkspel:
5-5. DKV staat nu bovenaan in
het klassement.
Dit team zoekt nog nieuwe
spelers om dit gezellige team
uit te breiden.
DKV 1 mocht aantreden tegen Triaz in Amsterdam. Vanaf het begin af aan bleek Triaz
een taaie. Zo gemakkelijk als
de ballen er een week eerder
invielen zo moeizaam ging het
afgelopen zaterdag. Na een
ruststand van 6-5 verloor DKV
onnodig met 10-9. Met wat
meer zuiverheid in de schoten
had DKV de punten mee naar
huis kunnen nemen. Nu volgende week maar stunten tegen Reeuwijk.

.nl

www.
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gingen de meiden met coach
Myriam de Graaf en ouders
dan ook richting Amsterdam.
Ze kregen een mooie wedstrijd met veel doelpunten
voorgeschoteld. Na het laatste fluitsignaal en een 5-1
overwinning voor Ajax kon
iedereen met een tevreden
gevoel weer naar huis.
Velsen is nog op zoek naar
meiden die het team kunnen
versterken. Er zijn meerdere leeftijdscategorieën waarvoor meiden aangemeld kunnen worden. Dat kan bij Willem Lamers, telefoon 0627052761 of willem.lamers@
ziggo.nl.

www.
www.

Evenementen die in 2017 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

tegen Rapid B1. DKV begon
met een kleine voorsprong en
stond in de rust voor met 4-3.
In de tweede helft verloor het
team echter de concentratie waardoor vaak de bal niet
goed aankwam en veel aanvallen mislukten. Ook bij Rapid werd weinig gescoord,
wat leidde tot de teleurstellende eindstand van 6-6. DKV B1
staat nog steeds bovenaan in
het klassement, en met nog
twee wedstrijden te gaan ligt
het kampioenschap binnen
handbereik.
DKV B2 moest uit tegen Swift
in Amsterdam. De wedstrijd
begon wat stroef, waardoor
DKV in de rust tegen een 3-1
achterstand aankeek. DKV
kwam echter heel mooi terug met verschillende soorten
doelpunten gemaakt door Tamara, Roos, Sien, Xian en Kim.
Uiteindelijk won DKV met 8 te-

Driehuis - Zaterdag zijn de
meiden van RKVV Velsen O13
(11 en 12 jaar) op bezoek geweest bij Ajax. Zij waren uitgenodigd naar aanleiding
van het samenwerkingsverband tussen de clubs Velsen
en Ajax en waren gast bij de
wedstrijd Ajax-PEC Zwolle.
De meiden hadden eerst
zelf hun wedstrijd gevoetbald en afgesloten met een
2-0 overwinning in Beverwijk.
Topscoorster Nadie Bosman
pikte ook weer haar goaltje mee. Na eerdere overwinningen op ZOB en Waterloo werd nu dus het team
van DEM verslagen. Vol trots

DKV organiseert schoolkorfbaltraining

Driehuis - Zaterdag zijn de
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2-0 overwinning in Beverwijk.
Topscoorster Nadie Bosman
pikte ook weer haar goaltje mee. Na eerdere overwinningen op ZOB en Waterloo werd nu dus het team
van DEM verslagen. Vol trots

Velsen - Op 6 oktober verzorgt DKV in Sporthal Zeewijk een training voor alle kinderen die willen oefenen voor
het schoolkorfbaltoernooi en
voor kinderen die meer willen
weten over korfbal. De training
is voor de groepen 3 en 4 van
18.00 tot 19.00 uur en voor de
groepen 5 en 6 van 19.00 tot
20.00 uur. Spelers van DKV en
Jelmer Knossen van KorfbalKids zijn aanwezig om les te
geven en korfbalspelletjes te
doen. Na deze training kunnen
kinderen beter schieten, aanvallen en verdedigen. Opgeven is niet nodig.
Afgelopen weekend werd er
ook weer gespeeld voor de
competitie. DKV B1 mag dan
wel eerste staan in het klassement, dat betekent nog niet
dat alle wedstrijden makkelijk
gewonnen worden. Dit bleek
in de wedstrijd van deze week

Meiden Velsen naar Ajax

.nl
.nl

goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie)

.nl

DKV organiseert schoolkorfbaltraining

Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Evenementen die in 2017 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat
hoe u dat kunt doen; daar is ook het
aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.
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weten over korfbal. De training
is voor de groepen 3 en 4 van
18.00 tot 19.00 uur en voor de
groepen 5 en 6 van 19.00 tot
20.00 uur. Spelers van DKV en
Jelmer Knossen van KorfbalKids zijn aanwezig om les te
geven en korfbalspelletjes te
doen. Na deze training kunnen
kinderen beter schieten, aanvallen en verdedigen. Opgeven is niet nodig.
Afgelopen weekend werd er
ook weer gespeeld voor de
competitie. DKV B1 mag dan
wel eerste staan in het klassement, dat betekent nog niet
dat alle wedstrijden makkelijk
gewonnen worden. Dit bleek
in de wedstrijd van deze week

wil de gemeente daar op tijd een
overzicht van hebben: een evenementenkalender.

www.

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland. Voor
goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie)

gingen de meiden met coach
Myriam de Graaf en ouders
dan ook richting Amsterdam.
Ze kregen een mooie wedstrijd met veel doelpunten
voorgeschoteld. Na het laatste fluitsignaal en een 5-1
overwinning voor Ajax kon
iedereen met een tevreden
gevoel weer naar huis.
Velsen is nog op zoek naar
meiden die het team kunnen
versterken. Er zijn meerdere leeftijdscategorieën waarvoor meiden aangemeld kunnen worden. Dat kan bij Willem Lamers, telefoon 0627052761 of willem.lamers@
ziggo.nl.

Meiden Velsen naar Ajax

aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.

sen via telefoonnummer 0255567200.

