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Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Krant slaat handen 
ineen met RTV Seaport

Velsen - Kennemerland 
Pers, de uitgever van de 
Jutter en de Hofgeest, is 
een samenwerkingsver-
band aangegaan met RTV 
Seaport, de lokale radio- 
en televisiezender in Vel-
sen. Sinds deze zomer 
wordt er zowel op redacti-
oneel als op commercieel 
gebied samengewerkt. 

,,In Velsen wordt zo veel ge-
organiseerd 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 wer-
ken met vrijwilligers die veel 
op straat zijn en regelmatig 
leuke foto’s en artikelen aan-
leveren. Andersom gebruikt 
RTV Seaport ook artikelen 
van ons. Hierdoor zijn wij in 
staat om onze lezers, kijkers 
en luisteraars zo breed mo-
gelijk te informeren over wat 
er in onze gemeente speelt. 
Een echte win/win-situatie 
dus.’’
Roel Huisman, voorzitter van 

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 ad-
verteerders en het uitbreiden 
van de voor ons broodnodige 
inkomsten. Wij bieden onze 
adverteerders ook de moge-
lijkheid om voordelig door te 
plaatsen naar de krant. Hier-
door ontstaat een crossme-
diale mediamix waarmee de 
impact van een advertentie-
campagne fl ink kan worden 

vergroot.’’
Frits Raadsheer, directeur 
van Kennemerland Pers: 
,,Overal om ons heen zien 
we dat partijen met elkaar 
gaan samenwerken. Verbin-
den werkt, want je wordt er 
sterker van. Wij zijn daarom 
erg blij dat we elkaar gevon-
den hebben. Het samenwer-
kingsverband biedt niet al-
leen voordelen voor onze ad-
verteerders, maar ook voor 
alle mensen die de krant le-
zen of afstemmen op RTV 
Seaport.’’

Drie dagen nostalgisch 
feest in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Het 
nieuwe kermisterrein aan 
de Hoofdstraat wordt ko-
mend weekend offi cieel ge-
opend met een nostalgisch 
feest dat drie dagen duurt. 
De Harddraverijvereniging 
Santpoort en Omstreken, de 
horeca en winkeliersvereni-
ging Puur Santpoort organi-
seren een feestelijk weekend 
waarbij de bezoekers kun-
nen genieten van allerlei ac-
tiviteiten met een nostalgisch 
karakter. Het enthousiasme 
binnen het dorp werkt aan-
stekelijk. Oproepen op Face-
book om verkleed te komen 
zijn reeds gesignaleerd!
Op vrijdag draait de nostal-
gische kermis vanaf 14.00 
uur op volle toeren met zo’n 
twintig attracties, waaron-
der een draaimolen, poffer-
tjeskraam, swing mill, zweef-

molen, schuitjesschom-
mel, rups, hobbelende geit, 
spookhuis en botsauto’s. ’s 
Avonds hebben de diverse 
restaurants hun menu aan-
gepast 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 pro-
ducten en activiteiten uit 
grootmoeders tijd. Op zater-
dagmiddag organiseert de 
Horeca een Wandeltocht van 
tien kilometer langs de nos-
talgische plekjes van Sant-
poort. Op zondag is de nos-
talgische Foodmarket voor 
de ingang van de kermis op-
nieuw in bedrijf. Daarnaast 
zijn veel winkels geopend. 
De horeca organiseert een 
fi etstocht van 50 km.

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 fi etspaden en stoplichten op 
de kruising Plein 1945/Zeeweg. (foto: Reinder Weidijk)

Op 
schema

 zondag 2 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen Zilvermeeuwen

vrijdag 30 september
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Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

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 reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of 
bijzondere gebeurtenissen 
die plaatsvinden.

In september besteedde ik in 
deze rubriek aandacht aan de 
voormalige keet aan de Ful-
tonstraat. In deze aflevering 
staat de huidige bewoon-
ster in de schijnwerper. Con-
ny Braam is in 1948 in Arnhem 
geboren. Zij is bekend gewor-
den als anti-apartheidsactivis-
te en schrijfster. Drijfveer ach-
ter beide activiteiten is haar 
diepgewortelde rechtvaardig-
heidsgevoel.
In 1971 is Conny medeoprich-
ter van de Anti-Apartheidsbe-
weging 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 Opera-
tie Vula, het ondergronds ver-
zet tegen de apartheid. Als 
schrijfster debuteert Conny in 
1992 met een boek over haar 
eigen ervaringen in de anti-
apartheidsbeweging.
In IJmuiden kennen we Con-
ny vooral als schrijfster van de 
IJmuiden-trilogie, waarin zij 
drie perioden van de IJmui-
dense historie vanuit haar fa-
miliegeschiedenis 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 gra-
ven en luistert gefascineerd 
naar haar opa, die bij bijna el-
ke steen een verhaal vertelt 
over de daar door hem be-
graven persoon. ‘Als je later 
groot bent, moet je alles wat 
ik je vertel opschrijven,’ zegt 
opa tegen de achtjarige Con-
ny. We lezen het resultaat in 
de trilogie!
Na haar anti-apartheidswerk 
en enkele boeken gerelateerd 
aan Zuid-Afrika verschijnt in 
2000 ‘De Woede van Abra-
ham’, dat zich afspeelt rond de 
kanaalgraverij en het ontstaan 
van IJmuiden. Twaalf jaar ge-
leden verruilt Conny Amster-
dam voor IJmuiden; vanwe-
ge haar interesse in IJmuiden 
en de IJmuidenaren, en voor-
al om het rauwe dat IJmuiden 
biedt: zee, vislucht, het ‘oude 
roest’, krijsende meeuwen, de 
industriële omgeving en het ‘ 
oude’. Het liefst zou ze het ‘Bo-
nanzastraatje’ weer terugzien 
bij het strand... Conny voelt 
zich hier thuis. Ze mag de 
IJmuidenaren wel; ze zijn ge-
sloten en argwanend jegens 
nieuwkomers, maar ander-
zijds komen ze zelf van hein-
de en verre, zijn ze zelf nieuw-
komers en wordt iedereen op-
genomen.
Naast schrijven kan Con-
ny ook boeiend spreken. Op 
5 oktober verzorgt Conny 
Braam een deel van de stads-
lezing ‘Van oude tijden en een 
Nieuwe Zeesluis’, waarin zij 
haar kennis over de gebeur-
tenissen rond het graven van 
het Noordzeekanaal uit de 
doeken doet.

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft vorige week be-
kend gemaakt dat de aan-
vraag voor twee windturbi-
nes, op het Tata Steel ter-
rein langs het Noordzee-
kanaal, door de provincie 
Noord-Holland is afgekeurd. 
Het college van de gemeen-
te Velsen kan zich niet vinden 
in deze weigering. 
Vanwege het industriële ka-
rakter van het gebied langs 
het kanaal vinden zij dit ge-
bied wel geschikt voor de 
windturbines, ook al voldoet 

het niet geheel aan de ge-
meentelijke 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 ko-
men, kan de gemeente Vel-
sen zijn doelstelling om ener-
gieneutraal te zijn in de na-
bije toekomst niet halen. De 
turbines zouden bij elkaar 
genoeg elektriciteit moe-
ten kunnen leveren voor alle 
huishoudens in Velsen.

Indrukwekkende opening 
tweede Heliolympics

Wijk aan Zee - Op grootse 
wijze werd vorige week don-
derdag het evenement Helio-
lympics geopend. Twee we-
ken lang kunnen kinderen, 
jongeren en volwassenen 
met een beperking deelne-
men aan maar liefst 23 ver-
schillende sporten op loca-
ties in de hele provincie. De 
tweede editie van Heliolym-
pics levert een bijdrage aan 
de integratie van deze groep 
mensen in de sportwereld en 
heeft tot doel iedereen, on-
geacht de beperking, in zijn 
kracht te zetten.
In 2012 werden de Heliolym-
pics voor het eerst georga-
niseerd. Precies vier jaar la-
ter, geheel volgens de traditie 
van de Olympische spelen, is 
nu de tweede editie een feit. 
De openingsceremonie vond 
plaats in de sporthal van He-
liomare te Wijk aan Zee. Om 
klokslag 10.00 uur zorgden 
de opzwepende ritmes van 
de Brasil Earthquake Brass-
band voor de juiste sfeer. De 
12-jarige Sterre van Boxtel, 
ex-finaliste van het televisie-
programma Superkids, zong 
het openingslied ‘Laat Het 
Los’uit Disney’s animatiefilm 

Frozen. Aansluitend gaf pro-
fessor dr. Erik Scherder, be-
kend van zijn colleges bij het 
televisieprogramma De We-
reld 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 door-
bloeding van ons brein toe 
en dat is geweldig voor de 
verbindingen in het brein. 
Dat geldt juist voor de men-
sen die een extra inspanning 
moeten verrichten’’, lichtte 
hij toe. Na het hijsen van de 
vlaggen en het symbolisch 
ontsteken van het Heliolym-
pisch 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 Peper-
staten gepresenteerde ope-
ningsceremonie. De Helio-
lympics duren tot en met 6 
oktober. Zie ook www.helio-
lympics.nl.
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Velsen - Op dinsdag 4 okto-
ber om 15.30 uur wordt het 
een echte beestenboel in de 
bieb! Er komen allerlei dieren 
van Kerbert Dierentehuis op 
bezoek waaraan jij je voorlees-
kunsten 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 voorge-
lezen. Heb je even tijd tussen-
door? Maak dan een mooie 
tekening voor jouw huisdier of 
een asieldier van Kerbert Die-
rentehuis! Twee medewerkers 
van het Kerbert Dierentehuis 
zijn aanwezig om antwoord te 
geven op al jouw vragen. Kom 
langs op deze leuke en gezelli-
ge middag voor kleine en gro-
te dierenvrienden! Deelname 
is gratis.

Beestenboel
in de bieb

Velsen - Het laatste koffi e-
concert van de Velser Ge-
meenschap van dit jaar vindt 
plaats zondag 2 oktober om 
12.00 uur in de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord. Musical-
groep BOMS viert haar 10-ja-
rig jubileum en neemt u mee 
in haar voorstelling ‘Souvenirs’ 
van choreografe Yolanda Ger-
main 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 profi leren met 
vernieuwende optredens door 
samen te werken met ande-
re verenigingen; vandaar van-
daag 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.

Koffi econcert 
in Naaldkerk

Velsen-Noord - Vrijdag 7 okto-
ber is het Nationale Ouderendag 
en dat wordt gevierd in Wijkcen-
trum 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 schilde-
ren, dichten), muziek, portretfo-
tografi e, een mooi-maak-hoek  
en lekkere hapjes. Voor deze 
middag wordt een bijdrage ge-
vraagd van 2,50 euro. Kaarten 
zijn te koop tijdens kantooruren 
in het wijkcentrum. Meer we-
ten? Bel 0251-226445.

Mooi ouder 
worden

Maak kennis met de 
smaak van Lapland
Velserbroek - Eten in een Fin-
se Kota, live-muziek bij het 
kampvuur en relaxen in een hot 
tub. Van 15 tot en met 23 okto-
ber 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 festi-
val plaats met leuke kramen, 
foodtrucks, kampvuren en leu-
ke activiteiten voor kinderen. 
Op de wintermarkt staan ren-
dieren 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 gra-
tis. Vergeet niet je zwemkleding 
mee te nemen zodat je een 
duik kunt nemen in de hot tub.
Stralend middelpunt is de hou-
ten 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 er-
varing voor met typisch Finse 
gerechten. De lunch (2-gan-

gen inclusief koffi e en thee 
31,50 euro p.p.) wordt dage-
lijks om 12.30 uur geserveerd. 
Het diner (3 gangen 42,50 eu-
ro 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 zakelij-
ke groepen van harte welkom 
voor een lunch of diner in de 
Kota.
Taste of Lapland wordt georga-
niseerd in samenwerking met 
Buro Scanbrit, een reisspecia-
list 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 acti-
viteiten zoals een huskysafari, 
sneeuwscootertocht en noor-
derlichttour - inclusief recht-
streekse vlucht naar Lapland. 
Op 15 en 16 oktober houdt Bu-
ro Scanbrit twee keer per dag 
een informatiesessie over Fin-
land. Aanmelden kan via www.
buroscanbrit.nl/informatieda-
gen.

Afscheid van tante 
Suus en oom Bert in 

speeltuin Zeewijk
IJmuiden – Tante Suus en 
Oom Bert stoppen per 1 ok-
tober na 20 jaar met het be-
heer van speeltuin Zeewijk. 
Daarom is op deze dag van 
13.00 tot 17.00 uur een fees-
telijke middag waar eenie-
der de gelegenheid krijgt om 
van deze twee kanjers af-

scheid te nemen. Het ver-
zoek is liefst geen bloemen 
te schenken. 
Wilt u ze toch iets geven voor 
hun inzet deze 20 jaar doe 
dan iets in een envelop. Te-
vens is er een loterij in sa-
menwerking met ‘Samen 
sterk voor CF’. 

Unimogs en groter
op het IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Stich-
ting Strandspektakel IJmui-
den organiseert op 8 en 9 ok-
tober voor de vierde keer het 
Unimogs en groter-evene-
ment. 
Dit is speciaal voor de gro-
te 4x4 voertuigen die vrijwel 
nergens meer terecht kun-
nen om offroad te rijden, 
maar hier op het IJmuider-
strand 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 Bloemen-
daal naar IJmuiden terug te 
rijden. Tussen 13.30 tot 14.00 

uur is de aankomst in IJmui-
den aan Zee en worden de 
voertuigen op het strand voor 
Paviljoen Noordzee opge-
steld voor de groepsfoto en 
gaan de deelnemers genie-
ten van het lunchbuffet. Om 
15.00 uur begint het demon-
stratierijden op het strand 
waar een speciaal parcours 
is aangelegd om te kunnen 
laten zien wat deze 4x4 voer-
tuigen 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 voertui-
gen aanwezig waaronder een 
Man Kat 6x6 met trailer. Zie 
ook www.strandspektake-
lijmuiden.nl.

Gezellige boerenmarkt

Santpoort-Noord – Twee dagen lang was het weer extra ge-
zellig op het Spekkenwegje waar de Boerenmarkt was opge-
bouwd. Met mooie producten, lieve dieren en lekkere hap-
jes 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 vol-
wassenen gingen naar huis met tassen vol lekkers en mooie 
planten. Het was dus weer een zeer geslaagde markt.
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‘Vissenloopster’ wint 
3-daagse minicruise

Velsen - Deze week vond de 
overhandiging plaats van één 
van de hoofdprijzen van de 
Vissenloop het wandelevene-
ment in IJmuiden en omstre-
ken dat dit jaar voor de twee-
de keer door KWF Kankerbe-
strijding Velsen werd georga-
niseerd.
De gelukkige winnares van 
de driedaagse minicruise 
naar Newcastle is Karin Hui-
zing uit Assendelft. Zij ont-
ving de prijs uit handen van 
DFDS-directeur Teun Wim 
Leene en toonde zich bijzon-
der in haar nopjes met deze 
fraaie prijs. ,, We gaan de ko-
mende dagen allereerst onze 
agenda’s trekken om een da-
tum 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 fiet-
sen, 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 gelo-
pen en dat ging goed. En ko-
mend jaar staat mijn deelna-
me zeker weer op het pro-
gramma 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 ge-
bakken visje en een medaille. 
Helemaal goed!’’
De datum voor de volgende 
Vissenloop is inmiddels vast-
gesteld op zondag 21 mei 
2017. Evenals vorig jaar zijn er 
7 afstanden waaruit een keu-
ze kan worden gemaakt, na-
melijk 5 km (Guppenloop), 
10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. 
Het inschrijfgeld voor kin-
deren tot 12 jaar is verlaagd 
naar 2,50 euro (was 5 euro). 
De overige deelnemers be-
talen voor de 5, 10, 15 en 20 
km 10 euro en voor de 25, 30 
en 40 km 15 euro. Inschrij-
ven op de dag zelf kost 3 eu-
ro extra. Zie ook www.vissen-
loopijmuiden.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 Tu-
mult bij de Uitgang, Lijden, 
lachen en denken rond het 
graf. De lezing wordt in sa-
menwerking met Ineke Smit 
Uitvaartverzorging gehou-
den in de Oosterkerk aan 
Zomerkade 165 in Haarlem. 
De toegang bedraagt 5 eu-
ro, aanmelding vooraf is niet 
nodig.
Bert Keizer spreekt doet de-
ze avond zo getrouw moge-
lijk verslag van wat we al-
lemaal denken, hopen, vre-
zen, overwegen en idioot 

vinden rond de sterfelijk-
heid van de mens. Hoewel 
we onze uiteindelijke be-
stemming, de dood, als een 
loden kogel met ons mee-
slepen, vindt hij enige op-
luchting in de gedachte dat 
we zonder dit blok aan ons 
been zouden zweven in be-
tekenisloosheid. Op even 
komische als stijlvolle wij-
ze blijft hij doordrongen van 
het besef dat onze sterfe-
lijkheid het beste medicijn 
is om het leven draaglijk te 
houden. 
Het boek ‘Tumult bij de uit-
gang’ zal deze avond ver-
kocht worden. Zie ook www.
inekesmit.nl.

IJmuiden - Tijdens de Nati-
onale Sportweek vond voor 
het tweede opeenvolgen-
de jaar het Schooljudo-pro-
gramma van de gemeen-
te Velsen plaats in Sport-
hal Zeewijk. Dit programma 
hield in dat alle basisscho-
len uit IJmuiden en Velsen-
Noord met de groepen 1 tot 6 
deelnamen aan totaal 10 cli-
nics wat betekende dat zo’n 
2.200 jongens en meisjes ge-
durende deze twee dagen op 
de grote judomat hebben ge-
staan.
Onder leiding van een aan-
tal topjudoka’s, waaronder 
Linda Bolder, Neal van de 
Kamer, Dex Elmont en Cun-
nar Kops werden een aantal 
waarden en grondbeginselen 
van de Judosport toegelicht 
en toegepast. En wie kun je 
dan nog beter als leermees-
ters hebben dan Linda en 
Dex die beide aan de Olympi-
sche Spelen in Rio de Janeiro 
hebben deelgenomen.
Wethouder van onder meer 
sport, Annette Baerveldt, be-
nadrukte in haar openings-
woord dat judo niet alleen 

een superleuke sport is, 
maar onderstreepte ook de 
7 Schooljudo-waarden: res-
pect, samenwerken, disci-
pline, zelfbeheersing, weer-
baarheid, 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 wet-
houder.
Dan is het de hoogste tijd dat 
de kinderen bezit nemen van 
de judomat. Ruim 100 jon-
gens en meisjes, gestoken in 
witte judopakken van de or-
ganisatie, moeten de span-
ning kwijt en stormen on-
der 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 hou-
den jullie allemaal je mond’’. 
Na de eerste keer waren er 
nog wel een aantal doorpra-
ters 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.

Hulpverlenersdag Velsen
IJmuiden - Op zondag 2 
oktober organiseert de win-
keliersvereniging IJmuiden 
Centrum de eerste Hulp-
verlenersdag van Velsen. 
Op het Plein 1945 presen-
teren verschillende hulpver-
leners zichzelf aan het pu-
bliek. Ook worden er de-
monstraties gegeven. On-
der 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 re-
gelmatig berichten versche-

nen in de media over het 
gebrek aan respect voor de 
hulpverlening. De Nationa-
le Hulpverlenersdag is in het 
leven geroepen om dit res-
pect te kunnen terugwinnen 
door de belangrijke werk-
zaamheden van de verschil-
lende diensten te laten zien.
Voor de kinderen wordt er op 
het plein een grote storm-
baan neergezet van maar 
liefst 14 meter lang. Het be-
looft sowieso voor kinde-
ren een interessante dag 
te worden, want wie wil er 
nou niet voor stoere brand-
weerman spelen of de hand 
schudden van een echte po-
litieman? De Hulpverleners-
dag Velsen duurt van 11.00 
tot 15.00 uur. 

Lezing over 
Festung 

IJmuiden
Velserbroek - Ron Bakker 
& Marcel Notenboom ver-
zorgen op 3 oktober een le-
zing over de Festung IJmui-
den. Zij leggen de nadruk op 
het deel ten zuiden van het 
Noordzeekanaal, en beste-
den daarbij vooral aandacht 
aan het landfront, dat voor 
velen minder bekend is dan 
het zeefront. De Atlantikwall, 
een Duitse muur van bun-
kers en andere versterkingen 
uit de Tweede Wereldoorlog, 
moest een geallieerde inva-
sie weerstaan. Op strategi-
sche 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 land-
front. De lezing vindt plaats 
in Wijkcentrum De Hofste-
de 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.

IJmuiden - Op vrijdag 7 ok-
tober wordt in de Nieuwe 
Kerk in IJmuiden het laatste 
orgelconcert van dit seizoen 
gegeven. De beide orgels in 
deze kerk worden dan be-
speeld door één van de vas-
te organisten van de Nieuwe 
Kerk, Dirk Out. Evenals de 
afsluitende concerten van 
vorige seizoenen speelt hij 
dan een verzoekprogram-
ma. Hoewel het programma 
al aardig gevuld is, kunnen 
er nog een aantal muziek-
stukken worden geplaatst. 
Verzoeken kunnen per e-
mail worden doorgege-
ven op dirkout@gmail.com. 
Dirk Out is in de gemeen-
te Velsen bepaald geen on-
bekende. Hij was van 1991-
2011 directeur van het Kun-
stencentrum 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 or-
gel en een twee-klaviers ro-
mantisch instrument. Hier-
door kunnen hoegenaamd 
alle werken uit het orgelre-
pertoire in deze kerk worden 
uitgevoerd. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. Wel wordt er 
na afloop ter bestrijding van 
de onkosten een deurcollec-
te gehouden.

Orgelconcert







N� talgisch weekend: 
mis het niet!

Op vrijdag draait de nostalgische kermis 
vanaf 14.00 uur op volle toeren met zo’n 
twintig attracties, waaronder een draaimo-
len, poffertjeskraam, swing mill, zweefmo-
len, schuitjesschommel, rups, hobbelende 
geit, spookhuis en botsauto’s. Om 17.00 uur 
trappen Bas Kuntz (Harddraverij) en Bur-
gemeester Frank Dales af door de gron-
druil tussen Gemeente Velsen en Hard-
draverij te bezegelen. Iedereen is welkom 
bij dit offi ciële momentje. ’s Avonds heb-
ben de diverse restaurants hun menu aan-
gepast (‘Santpoort aan tafel’) en live-mu-
ziek in huis gehaald. De kermis is tot 24.00 
uur open.

Wie op zaterdag door het winkelgebied 
loopt, treft kraampjes van toen aan. Win-
keliers presenteren producten en activi-
teiten uit grootmoeders tijd. Het nieuwe 
pleintje voor de ingang van de Kermis in 
de Hoofdstraat wordt in de middag inge-
richt 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 mu-
ziek. 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, Meie-
rij, 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 ei-
gen 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 (Koopzon-
dag).

De horeca organiseert een fi etstocht 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 fees-
telijk binnengehaald. Dit gebeurt bij Café 
Bartje. De nostalgische kermis is zondag 
tot 22.00 uur open.
Inschrijven of aanmelden voor alle activi-
teiten is niet nodig. De gezamenlijke actie 
van de organisatoren is er vooral op gericht 
om de gastvrijheid, samenhorigheid en ge-
zelligheid in Santpoort te benadrukken. 
Een mooi moment om het seizoen op een 
bijzondere manier met elkaar af te sluiten.

LIVE

MUZIEK

‘s avonds in diverse 

horecagelegenheden

gedurende

het hele

weekend

Het nieuwe kermisterrein aan de Hoofd-
straat wordt komend weekend offi cieel 
geopend met een nostalgisch feest dat 
drie dagen duurt. De Harddraverijvereni-

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

gisch karakter. Het enthousiasme binnen het dorp 
werkt aanstekelijk. Oproepen op Facebook om 
verkleed te komen zijn reeds gesignaleerd!

N� talgisch weekend: N� talgisch weekend: 
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Velsen - Het hoofdhuis 
van Beeckestijn toeganke-
lijk houden voor bezoekers 
is één van de doelstellin-
gen van Stichting Beeckes-
tijn. Voor de broodnodige va-
riatie in het aanbod worden 
er door het jaar heen diverse 
exposities georganiseerd. Zo 
is op dit moment de tentoon-
stelling ‘Portretten uit Kenne-
merland’ 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 bezoe-
kers om te gaan, hen te infor-
meren over bijvoorbeeld een 
expositie maar natuurlijk ook 
over de historie van Beeckes-
tijn en haar fraaie tuinen! Bo-
vendien is er een bescheiden 
winkel waar aantrekkelijke 
artikelen worden verkocht. 
Inzet als gastvrouw of gast-
heer mag, maar hoeft geen 
dagtaak te zijn. Het huis is 
voor publiek toegankelijk van 
donderdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur - 
voor de vrijwilligers verdeeld 
over twee dagdelen. Is uw in-
teresse gewekt? Neem dan 
contact op via info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl  of loop 
eens binnen en laat uw ge-
gevens achter. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Beeckestijn 
zoekt 

vrijwilligers

Velsen-Zuid – Zaterdag gin-
gen 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 aan-
gepast worden. Uiteindelijk 
werd team 2 met Harm, Ber-
tus en Willem eerste met 68 
schoten en 12 meter. Twee-
de werd team 3 met Rob, Ni-
co en Bertie met 80 schoten. 
Team 4 met Jan Stiemer, Jan 
Granneman en Mascha werd 
derde met 81 schoten en vier-
de werd het team van San-
der 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.

Klootschieten

‘t Mosterdzaadje
Chopin op de Antillen 
en meditatieve klanken
Santpoort-Noord - ‘Muziek 
onder de Antilliaanse zon’, zo 
heet het programma dat pia-
niste en muziekwetenschap-
per Henriette Wirth  op vrij-
dag 30 september om 20.00 
uur in ‘t Mosterdzaadje gaat 
uitvoeren. Met werken van 
Chopin, Gottschalk en Stati-
us Muller. 
Zondag 2 oktober om 15.00 
uur is het duo Pan d’Amis in ‘t 
Mosterdzaadje te gast. In de 
combinatie Hang en Fender-
Rhodes piano brengen Peter 
Elbertse en Ad Wammes me-
ditatieve 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. Sa-
men lijken ze één klank te 
vormen.

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

Officiële opening Week 
van de Opvoeding

IJmond - Maandag 3 okto-
ber is het zover: de officië-
le opening van de Week van 
de Opvoeding in de IJmond. 
Om 08.30 uur geeft wethou-
der A. Baerveldt het startsein 
voor zowel deze week als The 
Daily Mile bij basisschool De 
Zefier in IJmuiden. De daar-
op volgende twee weken zul-
len de leerlingen van De Ze-
fier iedere dag deze mile lo-
pen in het kader van het ini-
tiatief ‘Children fit for life’. Na 
het afleggen van de run staat 
een team professionals klaar 
aan de Opvoedtafel om aller-
lei vragen van ouders en op-
voeders te behandelen. 
Het startsein van de maan-
dagochtend leidt in dezelf-
de week tot veel andere ver-
frissende activiteiten. Zo zijn 
er de hele week lezingen en 
workshops in de avonduren 
van onder andere puberex-
pert Marina van der Wal. Op 

humoristische en herkenbare 
wijze legt zij op 4 oktober de 
ontwikkeling van het puber-
brein 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 dins-
dag 5 oktober is om 19.30 uur 
de lezing ‘De kracht van posi-
tief opvoeden’ bij bibliotheek 
Velsen in IJmuiden.  
Voor kinderen is het deze 
week echt feest. Bij wijkcen-
trum 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 professio-
nals klaar met antwoord op 
alle opvoedvragen.
Kijk op www.weekvandeop-
voeding.nl voor meer informa-
tie en het gehele programma 
in de regio. Voor alle activitei-
ten geldt een gratis entree.

‘Positivitea’ op Buren-
buitendag in Velserbroek
Velserbroek – Afgelopen za-
terdag heeft de Burenbui-
tendag voor heel Velserbroek 
plaatsgevonden. Niemand 
minder dan Frank Dales, de 
burgemeester, opende de dag 
met het spel blikgooien. Daar-
na barstte het feest los. De 
sfeer op het plein was gezel-
lig en iedereen had het reuze 
naar zijn zin met het grote aan-
bod van activiteiten.
Zo konden de kinderen en da-
mes 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 boogschie-
ten. Ook waren er diverse an-
dere Oud-Hollandse spelletjes, 
snoephappen, sjoelen, fiets-
banden gooien en nog veel 

meer gezelligs.
Aan het einde van de dag lie-
pen er veel ninja’s, vlinders, 
zombies, prinsesjes en super-
mannen rond op het plein, 
dankzij de schmink-kwalitei-
ten 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 Bu-
renbuitendag Velserbroek ook 
stilstaan bij de senioren van 
Velserbroek. Bij Mamalou kon 
iedereen een zakje ‘positivitea’ 
maken, een theezakje met een 
speciale melange en een zelf-
gemaakt hoedje. Woensdag 28 
september werden deze door 
75 basisschoolkinderen aan-
geboden aan de inwoners van 
wooncentrum De Hofstede. 
Uiteraard was deze dag niet 
mogelijk geweest zonder de 
inzet van maar liefst 22 vrijwil-
ligers. 

Vrijwilligers Hofstede 
protesteren tegen 

vertrek Marcel Stam
Velserbroek – Vrijwilligers, be-
woners en bezoekers van Wijk-
centrum de Hofstede in Velser-
broek hebben geschokt en met 
verbijstering kennis genomen 
van het voornemen om voor de 
beheerder, Marcel Stam, ont-
slag aan te vragen. Daarom 
hebben zij aan de gemeente-
raad een brief geschreven om 
te protesteren tegen zijn aange-
kondigd ontslag. De brief werd 
ondertekend door vrijwilligers 
en bewoners van De Hofstede.
In de brief is te lezen: ‘De re-
den van zijn ontslag is niet ge-
legen in zijn persoonlijk func-
tioneren of in de prestatiecij-
fers van het wijkcentrum, het 
is puur een bezuinigingsmaat-
regel waarbij gekeken wordt 
naar de contractdatum. De be-
zuiniging wordt overigens inge-
geven door de financiële tekor-
ten van Stichting Welzijn Velsen. 
De Hofstede draait als één van 
de weinige wijksteunpunten 
zéér goed! Het baart ons ern-
stige zorgen dat een zo goed-
lopende voorziening voor oude-

ren in Velserbroek op deze wij-
ze groot risico loopt om volle-
dig uit elkaar te vallen. Marcel 
Stam stuurt als beheerder cir-
ca 150 enthousiaste vrijwilligers 
aan en zorgt voor een gastvrije 
locatie voor bezoekers en een 
sympathiek en empathisch aan-
spreekpunt voor de bewoners. 
Als leidinggevend beheerder is 
hij verantwoordelijk voor het rei-
len en zeilen van het centrum.
Wij doen hierbij een dringend 
beroep op U en de raad om de-
ze ontslagaanvraag ongedaan 
te maken, een beheerder voor 
het centrum is onmisbaar. Ta-
ken kun je delegeren, verant-
woordelijkheid niet! Wij kun-
nen en willen niet verder zon-
der 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 di-
verse handtekeninglijsten. De-
ze zijn niet alleen van de vrijwil-
ligers maar ook de bewoners en 
bezoekers.’
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Donderdag 
29 september

Sociaal Wijkteam organi-
seert 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.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

Vrijdag 
30 september

Nostalgisch weekend in 
Santpoort-Noord vanaf 14.00 
uur. Om 17.00 uur opening 
door burgemeester Frank 
Dales.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Kasius Autoschade Vel-
serbroek houdt van 13.00 
tot 17.00 uur een speciale ac-
tiedag om kleine deukjes te 
laten verwijderen.
Bijeenkomst Wereld Oude-
rendag met thema: Puur Hol-
lands in de parochiezaal van 
de pastorie in de Pieterskerk, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-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 IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Speeltuin De Veilige Ha-
ven IJmuiden. ‘s Middags 
afscheid van tante Suus en 
oom Bert. Bingo om 20.00 
uur.

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

Zondag
2 oktober

Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden.
Zandhaasjazz met optre-
den Bahkauv saxofoonkwar-
tet in de Bosbeekschuur bij 
molen de Zandhaas in Sant-
poort-Noord. Aanvang 11.00 
uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Hulpverlenersdag, geo-
ganiseerd door Winkeliers-
vereniging IJmuiden Cen-
trum, 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, Heerenduin-
weg IJmuiden. Van 12.00 tot 
16.00 uur.
Koffieconcert in De Naald-
kerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tuinrondleiding op Beec-
kestijn. Start 14.00 uur.
Gratis rondleiding beel-
denpark Een Zee van Staal. 
Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing: ‘Káppen er-
mee, nú!’ bij Carmen de 
Haan in St. Raphaëlkerk-
je, Popellaan 1 Bloemendaal. 
Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tienjarig jubi-
leumoptreden LEFF. Toegang 
gratis. Aanvang 15.00 uur.
Meditatieve muziek van 
duo Pan d’Amis in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Theaterhit ‘Bromance’. Aan-
vang 15.00 uur.
Lokale bierbrouwers pre-

senteren hun ambachte-
lijk 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

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

Dinsdag
4 oktober

Wereld Dierendag
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Repaircafé in De Spil IJmui-
den. Van 13.30 tot 16.30 uur.
Beestenboel in Biblio-
theek 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 tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’ en ‘In Sche-
pen’ met leuke speurtoch-
ten voor kinderen. Tentoon-
stelling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Lezing ‘De kracht van posi-
tief opvoeden’ bij CJG Ken-
nemerland. 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 organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Portretten 
uit Kennemerland’. Geopend 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

van donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Zie www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.
Alice Loeters houdt spreek-
uur 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.

IJmuiden - De kaartver-
koop van Whisky & Rum 
aan Zee is in volle gang. 
Liefhebbers kunnen op za-
terdag 8 oktober hun hart 
weer ophalen tijdens het 
populaire evenement in Ho-
liday 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 be-
zoekers uit heel Nederland. 
Ruim 35 importeurs geven 
in een ontspannen sfeer uit-
leg over nieuwe tot hele ou-
de bottelingen. Verder wor-
den er tijdens het festival di-
verse 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 kun-
nen gebruiken als extra in-
grediënt voor de barbecue, 
bijvoorbeeld door het te in-
jecteren in het vlees of het 
te verwerken in sauzen en 
marinades. Voor de liefheb-
bers is er dit jaar ook de mo-
gelijkheid 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 kleurrij-
ke catalogus zijn bij de prijs 
inbegrepen. Voor oude en 
zeldzame whisky’s en rum 
kan een toeslag worden be-
rekend. Holiday Inn IJmui-
den Seaport Beach biedt op 
8 oktober speciale arrange-
menten aan voor bezoekers 
die willen overnachten.
Kijk voor meer informatie op 
www.whiskyenrumaanzee.
nl of facebook.com/whisky-
enrumaanzee.
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Er zijn weinig zekerheden 
in het leven, maar we delen 
allemaal de laatste zeker-
heid, en dat is dat we sterfe-
lijk zijn.
Wat doe je als je krijgt te ho-
ren dat je niet meer beter 
wordt? Wat doe je, als je ein-
de 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 voor-
zitter van het Hospice De 
Heideberg in Santpoort en ik 
zou wel van de daken willen 
schreeuwen wat een prach-
tig instituut we in onze ge-
meente hebben. Een plek 
waar mensen op een waar-
dige manier, te midden van 
hun naasten en omringd 
door een team van profes-
sionele vrijwilligers die vol 
overgave zorgen voor hun 
gasten, kunnen sterven.
En mocht het toch nog mo-
gelijk zijn om thuis te blijven, 
dan zijn er ook nog vrijwilli-
gers van het hospice die de 
mantelzorgers thuis kunnen 
ondersteunen.
We mogen ons gelukkig prij-
zen dat we, in deze tijd van 
individualisme, in onze ge-
meente een plek hebben 
waar nog voor elkaar ge-
zorgd wordt.
Op zaterdag 8 oktober hou-
den wij van 10.00 tot 15.00 
uur een Open Dag in ons 
gebouw aan de Wulverder-
laan 1 in Santpoort Noord en 
ik zou het erg fi jn vinden om 
u daar te ontmoeten.

Robert van 
Westerhoven, 
voorzitter 
Hospice De 
Heideberg

Als je niet 
meer beter 

wordt

Odd Fellows doneren aan 
Alzheimer Café Velsen

Velsen - De Velsense Odd 
Fellows hebben in hun ge-
bouw aan de Stationsweg 95 
in Velsen-Zuid een symboli-
sche cheque ter waarde van 
3.340 euro overhandigd aan 
het bestuur van de regionale 
afdeling Alzheimer Midden-
Kennemerland, waarvan het 
Alzheimer Café Velsen on-
derdeel 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 mo-
ment.
In Nederland krijgt één op de 
vijf mensen dementie. De-
ze mensen, bewoners van lo-
caties maar ook thuiswonen-
den met hun mantelzorgers, 
voelen zich vaak eenzaam en 
hebben behoefte aan meer 
begrip en erkenning. Er wor-
den voor hen dan ook al-
lerlei activiteiten georgani-
seerd. Om al deze activitei-
ten 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 maatschappe-
lijke activiteiten. Zij liet de-
ze uitreiking gepaard gaan 
met een verduidelijking van 
de sociale opdracht die Odd 
Fellows op zich hebben ge-
nomen, namelijk het helpen 
van de hulpbehoevende me-
demens.
De dames en heren van de 
Duinroos- en IJmondloge 
hadden dit bedrag bijeenge-
bracht middels allerlei activi-
teiten, zoals een vlooien- an-
nex boekenmarkt, een kerst-
brodenactie en een specia-
le actie bij het overlijden van 
een aan dementie lijdende 
Velsense Odd Fellow.
Uit de lovende dankwoor-
den van vorenbedoelde voor-
zitter en penningmeester 
bleek hoe welkom deze do-
natie was, want hiermee kon-
den deze zorgverleners de zo 
broodnodige laptop en be-
amer aanschaffen. 
Zie ook www.oddfellows-vel-
sen.nl.

Vrijwilligers Rode Kruis 
in het nieuw

Velsen - De vrijwilligers van 
het Rode Kruis afdeling Velsen 
krijgen vanaf 2 oktober nieu-
we kleding. De huidige Rode 
Kruis kledij dateert van 1999 
en was nodig aan vervanging 
toe. De nieuwe outfi t is nog 
beter herkenbaar, en is daar-
naast comfortabeler, eigen-
tijds en waterdicht ademend. 
Helly Hansen heeft gezorgd 
voor het sportieve ontwerp.
Het standaard EHBO-tenue 
bestaat uit een jas, een broek, 
een fl eecevest en een polo 
met korte mouw. Bij het ont-
werp is zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de wen-
sen van de vrijwilligers. Zo is 
er nu ook een dameslijn be-
schikbaar. Verder heeft de 
nieuwe jas op veler verzoek 
een binnenzak en een specia-
le lus waar portofoons aan be-
vestigd kunnen worden. Om 
de herkenbaarheid van opzij 
te vergroten zijn de organisa-
tielogo’s ook op de zijkant van 
mouwen en broekspijpen aan-
gebracht. De nieuwe kleding 
is niet van kleur veranderd. De 
huidige lichtgrijze broek is wel 
donkergrijs geworden. Daar-
naast is de accentkleur licht-
blauw toegevoegd. 
Het Nederlandse Rode Kruis is 
in 1867 opgericht als vrijwilli-
gersorganisatie en heeft tien-

duizenden vrijwilligers ver-
spreid over heel Nederland. 
Zij zetten zich in voor men-
sen in directe nood, door te 
helpen bij de evacuatie, op-
vang of EHBO in geval van 
een ramp, calamiteit of evene-
ment. Ook in Velsen staat het 
Rode Kruis klaar om hulp te 
bieden in noodsituaties. Daar-
naast zijn de vrijwilligers actief 
op het gebied van evenemen-
tenhulpverlening, activiteiten 
om zelfredzaamheid te bevor-
deren en het verzorgen van 
cursussen Reanimatie/AED 
en EHBO.
Tijdens de Nationale hulpver-
lenersdag op zondag 2 okto-
ber op Plein 1945 zullen de 
vrijwilligers van het Rode Kruis 
zich voor het eerst in hun 
nieuwe kleding aan het pu-
bliek 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 demonstra-
ties gegeven worden en kan 
men ook nader kennismaken 
met het materiaal waarover de 
afdeling Velsen beschikt en 
mee werkt. Zie ook www.ro-
dekruisvelsen.nl.

Repair Café doet mee 
met fi etsverlichtingsactie
Santpoort-Zuid - Repair 
Café Santpoort-Zuid is op za-
terdagmiddag 8 oktober weer 
geopend van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Het wordt tijd de 
fi etsverlichting te controle-
ren en zo nodig te repareren 
nu het steeds vroeger donker 
wordt. Het Repair Café kan u 
daarbij helpen. Het schaats-
seizoen is inmiddels al weer 
geopend en u kunt nu ook 
terecht om uw schaatsen te 
laten slijpen. In ’t Brederode 
Huys, aan de Bloemendaal-
sestraatweg 201, Santpoort-

Zuid, draait het op elke twee-
de zaterdagmiddag van de 
maand allemaal om repare-
ren. Het Repair Café biedt, 
naast dat het een gezellige 
ontmoetingsplaats is voor de 
buurtbewoners, de gelegen-
heid om elektrische appara-
ten, klokken, horloges, meu-
beltjes, speelgoed, sieraden, 
boeken, computers, mobiele 
telefoons, fi etsen, enz. ter re-
paratie aan te bieden. In prin-
cipe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom.
Zie ook repaircafe.nl.

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 di-
abetes (suikerziekte). De jaar-
lijkse collecte wordt gehouden 
van 31 oktober tot en met 5 no-
vember. Aanmelden kan bij In-
eke van der Vlis, telefoon 023-
5384386, zij organiseert de col-
lecte in Santpoort en Driehuis. 

IJmuiden – Henk Dinkla, 
adjunctdirecteur van obs 
De Vliegende Hollander in 
IJmuiden neemt, na ruim 40 
jaar in het onderwijs te heb-
ben gewerkt, afscheid. Oud 
leerlingen en ouders wor-
den hierbij uitgenodigd voor 
de afscheidsreceptie in De 
Vliegende Hollander, locatie 
Lagersstraat - ingang Wille-
brordstraat in IJmuiden. De 
afscheidsreceptie is op dins-
dag 4 oktober van 17.00 tot 
18.30 uur.  
Henk heeft ruim 40 jaar in 
het onderwijs in de gemeen-
te Velsen gewerkt. Hij gaat 
nu lekker met pensioen maar 
zou het zeer waarderen als 

bekenden afscheid komen 
nemen.
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Stadsschouwburg Velsen
‘De nieuwe kleren

van de keizer’
Velsen - In de herfstvakantie 
presenteert de Stadsschouw-
burg Velsen de familievoor-
stelling ‘De Nieuwe Kleren 
van de keizer’. Op donder-
dag 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 mee-
doen aan een kleurwedstrijd 
en na afl oop is er een meet 
& greet met de hele cast in 
de foyer.
‘De Nieuwe Kleren van de 
Keizer ‘ is een vrolijke be-
werking van het beroemde 
sprookje. In de voorstelling 

wordt Alfons geplaagd op het 
schoolplein. Zijn nieuwe kle-
ding is niet echt ‘hip’. Teleur-
gesteld begint hij te fantase-
ren 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 garde-
robe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789.

Folkrockband Fairport 
Convention in Velsen

Velsen - Britse Folkrockband 
Fairport Convention bestaat 
dit theaterseizoen 50 jaar. 
Hoogste tijd voor een mu-
ziekfeest en sentimental jour-
ney naar de sixties. Op dins-
dag 18 oktober (20.15 uur) 
ziet het publiek geen tribute 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen, maar de échte fameuze 
Britse band.
Fairport Convention is één 
van de meest legendarische 
folkrockbands in de Europe-
se muziekgeschiedenis. Het 
begon voor de in 1967 opge-
richte 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 En-
gelse folkgenre neer waarin 
ook oude Keltische invloeden 
verwerkt werden. De band 
wordt dan ook als grondleg-
ger gezien van nieuwe folk-
benaderingen en als ‘leve-
rancier’ van spraakmakende 
folkmuzikanten waaronder, 
Iain Matthews & Southern 
Comfort en John Kirkpatrick.
Prijs: 28,-, incl. pauzedrankje. 
Meer informatie en reserve-
ren:  www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Danssensatie uit 
Argentinië Che Malambo
Velsen - Denk aan River-
dance meets Stomp meets 
Flamenco en je ziet als van-
zelf de paarden over de prai-
rie galopperen. Veertien Ar-
gentijnse topdansers gaan 
het duel aan en dansen tot 
de vonken ervan afvliegen. 
Che Malambo, vrijdag 21 ok-
tober (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen, is een 
wervelend dans- en muziek-
spektakel, met spectaculair 
voetenwerk, bombo-drums, 
zang en sensationele las-
so-acts. Een show vol duels, 
kracht, behendigheid en sou-
plesse. 
De unieke Zuid-Amerikaanse 
cowboytradities van de gau-
chos staan centraal.
Che Malambo is een sensa-
tie op het podium met Argen-

tijnse gauchos (cowboys) die 
de sterren van de hemel dan-
sen. Onder leiding van de be-
roemde Franse choreograaf 
Gilles Brinas werden de vuri-
ge Malambotradities samen-
gesmeed tot deze enerveren-
de show. De Malambo is ont-
staan in de 17e eeuw toen 
de gauchos hun vaardighe-
den vertoonden in duels. Het 
draait om lenigheid, kracht, 
behendigheid en zapateo 
(een vorm van tapdans). Het 
snelle voetenwerk is geïnspi-
reerd op het ritme van de ga-
lopperende paarden op de 
Argentijnse vlaktes.
Prijs: 35 euro, incl. pauze-
drankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789. 

Dierendag is er ook 
voor zwerfkatten

Velsen - Denkt u rond Die-
rendag ook aan de kans-
arme katten in Velsen? De 
stichting staat zaterdag tus-
sen 11.00 en 16.00 uur bij 
Tuincentrum Welkoop aan 
de Hagelingerweg te Sant-
poort-Noord om goederen 
in ontvangst te nemen. 
In de IJmuidense haven le-
ven tientallen zwerfkatten. 
De dieren zijn daar gebo-
ren of gedumpt, en moe-
ten zelf maar aan hun kost-
je zien te komen. Dat dit niet 
lukt blijkt wel uit de stum-
pers die geregeld worden 
gevangen door vrijwilli-
gers van Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden. 
Daarom staan deze dieren-
vrienden zaterdag bij tuin-
centrum Welkoop om alle 
klanten te vragen iets aan te 
schaffen voor de 150 kans-
loze 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 fl y-
ers uit met daarop een lijstje 
van spullen die we hard no-
dig hebben. Dat zijn voor-
al de duurdere dieetvoeders 
en wormenkuurtjes, maar 
ook met een blikje voer van 
60 cent zijn we blij. We heb-
ben er immers dagelijks 30 
van nodig!”
De IJmuidense stichting 
zorgt er niet alleen voor dat 
de verwilderde zwerfkat-
ten in de haven gecastreerd 
worden en gezond blijven, 
maar heeft ook een opvang 
waar heel oude of gewon-
de zwervertjes, gedumpte 
zwangere poezen en moe-
derloze kittens een vei-
lig thuis vinden.  Maar ook 
kansloze katten die bijvoor-
beeld onzindelijk zijn of erg 
schuw kunnen zich hier in 
eigen tempo ontwikkelen.  
Bent u niet in de gelegen-
heid en wilt u toch helpen? 
Uw (belastingaftrekbare)  
gift kunt u overmaken naar 
IBAN: NL85 INGB 000 4761 
772 St. Zwerfkatten IJmui-
den ovv Dierendag.

IJmuiden - Heeft u koffi e-
tijd vorige week maandag ge-
zien? Dan weet u hoe belang-
rijk het repaircafé is! IJmuiden 
heeft zijn eigen repaircafé in 
buurtcentrum de Spil. Uw ou-
de broodrooster, koffi ezetap-
paraat en lamp kunnen mis-
schien gerepareerd worden. 
Kom dinsdag 4 oktober langs 
tussen 13.30 en 16.30 uur in 
Buurtcentrum de Spil.

Repaircafé

Driehuis - Het eerste mannen-
hockeyteam van KHC Straw-
berries heeft afgelopen zondag 
met 3-1 verloren van GHBS. De 
wedstrijd vond plaats in Gronin-
gen, het was de verste uitwed-
strijd in jaren voor de ploeg uit 
Driehuis. Coach Axel Wessels 
had zijn team in de voorberei-
ding duidelijk gemaakt waak-
zaam te zijn voor de corner van 
GHBS. Slim verdedigen buiten 
de cirkel was het devies, maar 
dit was niet helemaal doorge-
drongen bij de achterhoede van 
de aardbeien. Na vijf minuten 
stond er immers 2-0 op het sco-
rebord. Beide doelpunten wer-
den gemaakt via een strafcor-
ner. Strawberries rechtte de rug 
zover het kon en ging op jacht 
naar de aansluitingstreffer. Deze 
kwam er nog voor de rust, Flo-
ris 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 aan-
vallen werden gespeeld door 
Strawberries, echter was de af-
ronding zeer onnauwkeurig. Dit 
gegeven zette zich voort in de 
tweede helft, ook in de twee-
de 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 Velsena-
ren domweg aan scherpte bij de 
aanname op weg naar het doel 
en bij het daadwerkelijke af-
ronden. ‘Als je zelf niet scoort, 
doet de tegenstander het wel’, 
zou wijlen Johan Cruijff gezegd 
kunnen hebben en dit gebeur-
de dan ook. Een van de spaarza-
me counters van GHBS werd vijf 
minuten voor tijd wel afgerond 
door de Groningse voorhoede: 
3-1. Teleurgesteld over het re-
sultaat werd de lange terugreis 
door de hockeyers van Straw-
berries gestart. Met het oog op 
de stand is het zaak voor de 
roodhemden om in de komende 
weken punten te pakken. Ach-
tereenvolgens Hilversum (aan-
staande zondag, 14.45 uur) en 
Leeuwarden komen op bezoek 
in Driehuis. (Finn van Leeuwen)

Strawberries 
verliest in 
Groningen
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Pippel 
verschalkt 

Tuytel bij DCIJ
IJmuiden - Na het teleur-
stellende gelijkspel van het 
eerste tiental werd op vrij-
dagavond de onderlinge 
competitie van Damclub 
IJmuiden (DCIJ) hervat met 
zeven partijen, waaron-
der de topper tussen veel-
voudig clubkampioen Kees 
Pippel en Stijn Tuytel. Pip-
pel, die drie keer lands-
kampioen werd met DCIJ, 
speelde een Keller vari-
ant met een kleine variatie. 
Toen Tuytel de stand niet 
vertrouwde en deze pro-
beerde 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 tien-
talspelers leek een beslis-
sing te vallen. Jesse Bos 
had namelijk door actief 
manoeuvreren groot voor-
deel weten te bereiken te-
gen Conall Sleutel. Op zo’n 
moment is Sleutel ech-
ter op z’n best. Hij verde-
digde zich inventief en wist 
nog de remisehaven te be-
reiken. Captain Wim Win-
ter wilde na zijn blunder op 
zaterdag koste wat het kost 
winnen. Daarbij nam hij te-
gen de in vorm verkeren-
de Bram van Bakel de no-
dige risico’s. Uiteindelijk 
werd Winter beloond voor 
zijn moed. Met een vernie-
tigende rondslag besliste 
hij de partij. 
Stellxa van Buuren, die eer-
der verraste met een gelijk-
spel tegen Jesse Bos, was 
ditmaal niet opgewassen 
tegen Cees van der Vlis. 
Laatstgenoemde boekte 
een regelmatige positione-
le overwinning. Vader Jack 
van Buuren kwam ook niet 
tot winst. Tegen routinier 
Piet Kok kon hij het even-
wicht niet verbreken. Het-
zelfde leek te gebeuren in 
de partij tussen Jan-Maar-
ten Koorn en erevoorzitter 
Jan Apeldoorn. Koorn gaf 
echter niet op en strafte 
het passieve spel van Apel-
doorn goed af. 
Tot slot wist Albert Roelofs 
na een afwezigheid van 
tien jaar zijn eerste over-
winning te boeken. Jeugd-
leidster Nicole Schou-
ten wist in een spannende 
flankpartij het eerste ge-
vaar te ontwijken, maar zag 
daarna een eenvoudige 
combinatie naar dam over 
het hoofd. Een gedesillu-
sioneerde Schouten moest 
vervolgens de strijd staken.

Burendag Waterviolier 
weer heel gezellig
Velserbroek - Afgelopen za-
terdag was het weer gezellig 
druk op de Waterviolier.
De woonvoorziening van de 
Hartekampgroep had om-
liggende buren uitgenodigd 
in het kader van de landelij-
ke Burendag. De weergoden 
waren de buren goed gezind  
en  onder het  genot van een 
hapje en een drankje werd 

er gezellig bijgepraat. Tege-
lijk werd de nieuwe barbe-
cue, geschonken door Fonds 
Hartewensen feestelijk in ge-
bruik genomen.
Voor de kinderen waren er 
spelletjes, schminken en een 
ritje op de duofiets mogelijk. 
De contacten tussen bewo-
ners en buren zijn weer ver-
sterkt.

Hawaï in Velserbroek
Velserbroek - In heel Ne-
derland werd op zaterdag 24 
september in vele dorpen en 
steden de  nationale buren-
dag georganiseerd. De bu-
rendag wordt ondersteund 
door het Oranje Fonds en 
wil daarmee de onderlinge 
verbondenheid tussen be-
woners van wijken vergro-
ten. Ook de bewoners van de 
Hollandse Aak en De Zeiler 
in Velserbroek deden weer 
mee. Dit jaar stond de buren-
dag in het teken van het the-
ma Hawaï. 
Na de grote schoonmaak 
van de straat werd er koffie 
en thee gedronken en werd 
er zelfgemaakte cake gege-
ten die was gemaakt door 
de buurtkinderen. Tijdens de 
schoonmaak werden de jon-
gere kinderen geschminkt.
Als hoogtepunt was er een 
spannend spel namelijk zak-
slaan en vele jongeren en ou-
deren hebben hieraan mee-
gedaan. Na de gezellige bar-

becue was er nog een avond-
programma en werd het spel 
De Hollandse Aak tegen De 
Zeiler gespeeld met als the-
ma Hawaï. Van groot tot klein 
en van jong tot oud deden 
enthousiast mee.
Tevens was er een verkleed-
wedstrijd met als thema Ha-
waï. Jacqueline Das heeft de 
verkleedwedstrijd gewonnen 
en mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen.
Tijdens de hele dag hielpen 
de bewoners actief mee en 
was de onderlinge sfeer uit-
stekend.
Mede door het schitteren-
de weer en de bewoners zelf 
was het een geslaagde bu-
rendag.
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. 

Dag van de Duurzaamheid
Festival Duurzame 
Helden op Plein 1945
Velsen - Op zaterdag 8 ok-
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 kun-
nen bezoekers duurzame hel-
den uit Velsen en de regio ont-
moeten. Dit zijn ondernemers 
en initiatiefnemers die niet al-
leen voor winst gaan, maar iets 
goeds voor het milieu en mens 
willen doen met hun activitei-
ten. 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 kortings-
actie op duurzame producten 
op 8 oktober. Heeft u specia-
le vragen voor de gemeente? 
Dan kunt u op speeddate met 
wethouder Floor Bal.
Op de markt ontmoet u leve-
ranciers en aannemers uit de 
regio die u alles kunnen ver-
tellen over de mogelijkheden 
energie en geld te besparen 

én wooncomfort te vergroten! 
U kunt bij de Opgewekte Wo-
ning Club samen met ande-
ren uit uw gemeente een per-
soonlijk duurzaamheidsplan 
voor uw huis maken. Bij Ener-
giek 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 Duurza-
me mobiliteits-plein. Er zijn 
duurzame (elektrische) auto’s 
in alle soorten en prijsklassen 
te vinden. Ook is er een par-
cours uitgezet waar u elektri-
sche fietsen kunt uitproberen. 
Voor kinderen is er genoeg te 
doen: voor hen zijn er knutsel-
activiteiten en spelletjes.
Ook gaat om 11.00 de Energy 
Battle van start, die wordt ge-
opend door wethouder Floor 
Bal. De Energy Battle is een 
energiebesparingswedstrijd 
tussen gemeenten in het hele 
land. Drie teams gaan achter 
elkaar vier weken lang ener-
gie besparen in hun woning 
(stroom en gas).
Zie ook www.odijmond.nl/dag-
vandeduurzaamheid.

Man aangehouden
voor diefstal fietsen

Santpoort-Zuid - De poli-
tie heeft vorige week donder-
dagochtend een 35-jarige man 
aangehouden op verdenking 
van heling. Rond 11.30 uur za-
gen agenten de verdachte rij-
den in een auto. Vanwege het 
verdachte gedrag van de man 
op het station, besloot de poli-
tie hem op de Wijnoldy Daniel-
slaan aan de kant te zetten. In 
de auto troffen agenten drie 
fietsen aan. De framenummers 
van de fietsen werden nage-
trokken, maar dit leverde niets 

op. Echter op één van de fiet-
sen 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 veiligheidsfouille-
ring bij de verdachte werden 
ook verboden wapens en hand-
gereedschap aangetroffen. De 
andere twee fietsen bleken la-
ter ook door de verdachte te 
zijn gestolen. De drie eigenaren 
hebben inmiddels aangifte ge-
daan van diefstal van hun fiets.
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IJmuiden - Zaterdag 1 ok-
tober gaat de Rank aan de 
Koningin Wilhelminakade 
weer om 10.00 uur open 
voor de jaarlijkse bazaar. Er 
is een Waterlooplein en ver-
koop van tweedehands boe-
ken, het rad van fortuin gaat 
draaien vanaf 11.00 uur en 
rond 17.00 uur verricht nota-
ris 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 buitenschil-
derwerk van de Nieuwe Kerk. 
De bazaar is tot 18.00 uur ge-
opend. 

Bazaar 
Nieuwe Kerk 

IJmuiden-West

IJmuiden - Zaterdag 1 ok-
tober start speeltuin De Vei-
lige Haven weer met haar 
bingo- en loterijavond. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen. Wie woon-
achtig is in IJmuiden en geen 
vervoer heeft kan contact op-
nemen met telefoonnummer 
06-28900999 of 0255-518077, 
dan wordt men opgehaald 
en na afloop weer thuis ge-
bracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin 
om weer leuke speeltoestel-
len te kopen voor de jeugdi-
ge bezoekers van De Veilige 
Haven.

Bingo- en 
loterijavond

IJmuiden - De Protestant-
se Gemeente IJmuiden houdt 
zondag 2 oktober weer een 
gezinsdienst in de Ichthus-
kerk. Ds. Klaas de Lange uit 
Amsterdam is de voorgan-
ger. 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 tem-
pel? En hoe belangrijk werd 
hij later voor de mensen? Het 
wordt weer een interactie-
ve dienst, waarbij de kinde-
ren niet hoeven stil te zitten. 
Gezellig in de kring luisteren, 
zingen en knutselen over Sa-
muël. Jong en oud zijn van 
harte welkom. De dienst be-
gint om 10.00 uur.

Gezinsdienst 
in Ichthuskerk

Santpoort-Zuid - Zondag 
2 oktober is alweer het laat-
ste van de maandelijkse kof-
fieconcerten in de Ruïne van 
Brederode. Op 1 november 
wordt de ruïne tot 1 maart 
overgedragen aan de vleer-
muizen.
Maar eerst speelt het Ken-
nemer Koperkwartet nog. 
Dit kwartet bestaat uit Henk 
Ouwekerk op bastrombone, 
Edwin Duineveld (uit IJmui-
den) en Martine de Rijk op 
trompet en Corinne de Beer 
(uit Velserbroek) op hoorn. 
Zij spelen een mooi pro-
gramma met zowel klassieke 
als populaire muziek. Het zijn 

allemaal klassiek geschoolde 
muzikanten die van jongs af 
aan al bezig zijn met het ma-
ken van muziek. 
Hun repertoire bestaat dan 
ook vooral uit klassieke mu-
ziek in de brede zin: van Re-
naissance tot en met Ro-
mantiek. Maar ze spelen ook 
graag Ragtime van o.a. Scott 
Joplin, maar ook beatlesmu-
ziek.
Het concert start om 11.30 
uur. Bij mooi weer is het bui-
ten, 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. 

Ingmar Visser opnieuw 
bekerwinnaar Kijk Uit
IJmuiden - Evenals vorig sei-
zoen is de beker gewonnen 
door Ingmar Visser. Ditmaal 
versloeg hij Colleen Otten. 
Lange tijd leek het op remi-
se 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 Ing-
mar kon eenvoudig de winst 
naar zich toetrekken.
In de competitie waren wei-
nig verrassingen te vermel-
den, 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 Vis-
ser maakten er na een verma-
kelijk potje remise van. Ha-

lil Gul haalde zijn eerste half-
je binnen dit seizoen, Dick 
Wijker gaf zijn voordeeltje 
uit handen tegen Halil. Paul 
Koper liep zich stuk op de 
‘schaakmuur’ die Egbert Mul-
der had gemetseld.
Johan van Veldhuijzen leek 
voor een verrassing te zor-
gen tegen René Koens, maar 
in het eindspel gleed Johan 
alsnog onderuit. Vincent Zee-
man begon met volle moed 
zijn partij tegen Wim Geels, 
maar na een veelbelovend be-
gin, verloor Vincent een stuk 
uit het oog, en zijn stelling be-
gaf het. De senioren spelen 
vrijdagavond aanvang 20.00 
uur (er zijn schakers op elk ni-
veau) en de jeugd speelt vrij-
dagavond 19.00 uur. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

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) ge-
veild. In het voorjaar kocht het 
kerkbestuur kalfjes die dan de 
hele zomer bij de talrijke boe-
ren in de wijde omtrek in de 
kost werden gedaan. Aan het 
begin van de winter – de kerk 
had immers geen stallen- wer-
den de pinken bij opbod ver-
kocht op de Pinkenveiling. 
Boeren en dorpelingen beleef-
den altijd een mooie dag.
Inmiddels is de Pinkenveiling 
getransformeerd naar een ge-
zellige dag voor iedereen. Er is 
een snuffel- en boekenmarkt, 
er worden bloemstukken, bol-
len en bloemen verkocht en 
men kan genieten van een 
kop koffie op het terras met 
de lekkerste vers gebakken 
oliebollen van Velsen en om-
geving. De archiefgroep staat 

klaar om uw vragen te bean-
woorden. Kinderen kunnen 
zich laten schminken of (met 
een knipoog naar het verle-
den) knuffelen met de twee 
liefste pinken uit de omgeving, 
die hiervoor speciaal naar de 
pastorietuin komen.
Het hoogtepunt van de dag is 
natuurlijk de Geschenkenvei-
ling, rond 11.30 uur. Hier wor-
den prachtige geschenken - 
die door de middenstand ge-
schonken worden - per op-
bod verkocht in een geweldi-
ge 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 ex-
clusief te koop rond het kerk-
terrein. 
De opbrengst van alle activi-
teiten zijn bestemd voor het 
onderhoud en het in stand 
houden van het ‘Hart van 
Driehuis’, het monumentale 
kerkgebouw dat in 1894 ge-
bouwd is.

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

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

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

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

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

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

Ruiterbewijs examen 
bij Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelo-
pen zondag werd er op mane-
ge Kennemergaarde het exa-
men voor het ruiterbewijs van 
de SRR (Stichting Recreatie 
Ruiter) afgenomen. De kandi-
daten 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 af-
wisseling. Verspreid over 3 za-
terdagmiddagen werd er ge-
oefend in springen, dressuur, 
met en zonder beugels, maar 
ook schriktraining,  met aller-
lei vreemde attributen in de rij-
baan, en door het verkeer rijden 
komen aan de orde. De schrik-
training gebeurt in de buitenrij-
baan van de manege en is best 
een moeilijke oefening voor rui-
ter en paard. De paarden moe-
ten over een zeiltje stappen/
springen, langs een parasol rij-
den en langs een machine met 
draaiende motor. En om door 
het verkeer te rijden moeten de 
ruiters alle verkeersregels ken-
nen 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 in-
haalt,  onder controle hebben. 
Voor het springgedeelte dienen 
de ruiters hun paard vlekkeloos 
over een hindernis van 60 cm. 
te laten springen  Het theorie-
examen is als eerste op de mid-
dag afgenomen om vervolgens  
verder te gaan met het praktijk-
gedeelte. Dat Ed de Keizer al-
le kandidaten goed voorbereid 
heeft blijkt wel uit het feit dat 
alle kandidaten geslaagd zijn. 
Van harte gefeliciteerd!
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Santpoort-Noord – Zater-
dag 8 oktober wordt van 9.00 
tot 15.00 uur rond de Naald-
kerk in Santpoort de traditi-
onele markt gehouden. Het 
pinkencomité van de Naald-
kerk organiseert het pinken-
weekend 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. Gezelligheids-
koor 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 gra-
tis 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 & Kla-
verjasdrive plaatsvinden. Op-
geven voor deze Bridge en 
Klaverjasdrive kan bij loes-
duineveld@hotmail.com.
De totale opbrengst van het 
pinkenweekend is geheel 
voor het onderhoud van de 
Naaldkerk, van de R.K. Pa-
rochie O.L.V. van Altijddu-
rende Bijstand te Santpoort-
Noord 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 ok-
tober wordt er een sport- en 
speldag gehouden in de kuil 
van de Binnenhaven. De aan-
vang is om 10.30 uur. Er wordt 
afgesloten met gezamen-
lijk stokbrood bakken op een 
vuurton. Het einde is om on-
geveer 13.30 uur.   
Er zal gevoetbald worden op 
het voetbalveld in de kuil. Ver-
der kan je alleen of samen met 
je (groot)ouders meedoen met 
onder andere frisbee werpen, 
sprinten met tijdmeting, zak-
lopen, badmintonshuttle hoog 
houden, blikgooien, ring wer-
pen, 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-

gen, afgetekend. Is je kaart vol 
dan mag je een prijsje uitzoe-
ken. De afsluiting is gezamen-
lijk met een stokbroodje bak-
ken. Je krijgt een stok. Daar 
omheen komt deeg. Dit houd 
je in de vuurton tot je broodje 
gaar is. Wat suiker erin strooi-
en en smullen maar.
De organisatie is nog op zoek 
naar vrijwilligers, die bij de di-
verse spelen de speelkaart wil-
len aftekenen en zo nodig de 
kinderen te helpen. Ook bij het 
voetballen is een ‘scheidsrech-
ter’ 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! Aan-
melden via bovenstaande ge-
gevens. De bedoeling is er met 
de omwonenden een heel leu-
ke dag van te maken.

Jaarmarkt druk bezocht
Velsen-Zuid – De 49ste edi-
tie van de traditionele jaar-
markt in Oud Velsen rond-
om de Engelmunduskerk is 
weer goed bezocht. Wet-
houder Arjen Verkaik zorg-
de zaterdag voor de opening 
waarna de vis, worst, boe-
ken, poffertjes, gebak en cu-
riosa goed van de hand gin-
gen. 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 ho-
ren. De gezamenlijke conclu-
sie: ‘wederom een geslaagde 
dag voor de jaarmarkt Oud 
Velsen’. (bron: RTV Seaport/
Jaap Bakker)

De kracht
van positief 
opvoeden

Velsen - Kinderen heb-
ben een veilige en stimu-
lerende omgeving nodig. 
Door kinderen positief op 
te voeden, ontwikkelen ze 
vaardigheden en zelfver-
trouwen. 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 inspire-
rende avond voor ouders 
die hun kinderen met po-
sitiviteit willen opvoeden! 
Inschrijven kan via biblio-
theekvelsen.nl. Deelname 
is gratis.

Filmklassiekers
in het Witte Theater

IJmuiden - Onlangs konden 
de bezoekers van het Witte 
Theater via Facebook stemmen 
welke fi lmklassieker zij nog 
eens graag op het witte doek 
wilden zien. De keuze bestond 
uit Spetters, Breakfast at Tiffa-
ny’s, Als twee druppels water 
en Chinatown. Twee fi lms kwa-
men als duidelijke favorieten uit 
de bus. Deze kunt u in oktober 
zien in het Witte Theater.
De bezoekers van het Witte 
Theater mochten kiezen wel-
ke klassieke fi lms zij nog eens 
graag terug wilden zien. Break-
fast at Tiffany’s en Chinatown 
waren overduidelijk de pu-
blieksfavorieten en deze klas-
siekers kunt u in oktober nog 
eens bewonderen op het wit-
te doek. 
Op vrijdag 7 oktober kunt u ge-
nieten van Breakfast at Tiffany’s 
met in de hoofdrollen Audrey 
Hepburn en George Peppard. 
In deze klassieker raakt de jon-
ge schrijver Paul Varjak (Ge-
orge Peppard)  gefascineerd 
door zijn nieuwe buurvrouw 
wanneer hij verhuist naar een 

nieuwe fl at in New York. De-
ze fl amboyante en mysterieuze 
Holly Golightly wordt gespeeld 
door Audrey Hepburn. Hoewel 
beiden steeds meer naar el-
kaar toe groeien en steeds va-
ker 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 privédetec-
tive J.J. Gittes in Chinatown. In 
deze fi lmklassieker uit de ja-
ren’70 stuit hij in het LA van de 
jaren dertig op een schandaal 
waarbij hoge politieke kringen 
zijn betrokken. Met zijn inge-
houden spel en Faye Duna-
way 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 nacht-
merrieachtig doolhof waardoor 
Chinatown een fi lm is die u ge-
zien moet hebben. 
Beide fi lms beginnen om 20.00 
uur en kaartjes kosten 8,50 eu-
ro. Zie ook www.wittetheater.nl.

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 aange-
geven. 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 man-
nen opstandig en beledig-
den zij de agenten. Hierop 
besloot de politie de per-
sonen die aanwezig waren 
in de woning aan te hou-
den. Omdat een paar ver-
dachten verzet pleegden 
tijden hun aanhouding, 
heeft de politie hen ge-
pepperd. Ook zijn er twee 
verdachten gebeten door 
een diensthond. Eén van 
de verdachten moest in 
het ziekenhuis worden ge-
holpen aan de bijtwonden. 
Twee politieagenten heb-
ben licht letsel aan de aan-
houdingen overgehouden. 
De verdachten zijn naar 
het politiebureau overge-
bracht voor verhoor.

Politie maakt 
eind aan 
‘feestje’

www. .nl

www. .nl
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Stormvogels deelt 
punten met Foresters

IJmuiden - In Heiloo ontmoet-
te Stormvogels De Foresters, 
met hun burgemeester Hans 
Romeijn als fanatiek supporter, 
en ondanks de lage klassering 
kwam het team van trainer Da-
vid Zonneveld vooral de eerste 
helft sterk voor de dag.
Het eerste kwartier had het 
team van Sjaak Letttinga het 
beste van haar spel, maar ver-
der dan een vrije schop van 
Danny Blok, dat rakelings 
naast ging, kwamen de Vogels 
niet. Hierna nam De Fores-
ters het initiatief over en hal-
verwege de eerste helft kwam 
Stormvogels heel goed weg 
toen in een tijdsbestek van 
drie minuten de Heilose cen-
trumspits Daan Groot drie op-
gelegde kansen kreeg: twee-
maal 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 spe-
lers in hun oor had gefl uis-
terd, is niet bekend, maar wel 
dat Stormvogels met haar eer-
ste kans heel effectief te werk 
ging. Uit een hoekschop van 
Danny Blok kopte Giano Bo-
nam de bal keihard in de tou-
wen, 0-1. Twee minuten la-
ter kopte Mike Dam een vrije 
trap van Glenn Bruinsma door 
richting Berry Willemse die een 
teenlengte tekort kwam omm-
de voorsprong te verdubbelen.
Nadat doelman De Lijzer (fo-
to) een paar goede reddingen 
had verricht, moest hij halver-
wege de tweede helft toch ca-
pituleren, want na een diep-
tepass van Van Gelder ver-
scheen 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 ge-
worden 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 Stormvo-
gels nog twee kansen op de 
overwinning: Bonam miste al-
leen voor doelman Biskanter 
en zag Scholten zijn afstands-
schot rakelings langs de krui-
sing vliegen zodat in dit duel 
net twee gezichten geen win-
naar kwam. Zondag a.s. komt 
Zilvermeeuwen naar Zeewijk.
Stormvogels-zaterdag had in 
de uitwedstrijd tegen Bloe-
mendaal het eerste half uur 
het beste van het spel en cre-
eerde zich een aantal opgeleg-
de kansen, maar onder ande-
re Fatih Aksu en Raoul van den 
Berg wisten daar geen raad 
mee. Het laatste kwartier was 
Bloemendaal de iets betere 
ploeg, maar doelman Germai-
ne Ebbeling was een behoorlij-
ke sta in de weg voor de Bloe-
mendalers, die zelfs twee mi-
nuten voor rust een strafschop 
misten. De tweede helft kwam, 
zoals de vorige duels, Storm-
vogels een stuk beter voor de 
dag en door twee doelpun-
ten van de Amerikaan Den-
zell Jones werd een verdiende 
overwinning geboekt.
Zaterdag a.s. komt DEM naar 
IJmuiden; de inzet van dit be-
langrijke duel zal de tweede 
plaats zijn. Na afl oop een ge-
zellig samenzijn met DJ en 
zangeres. (foto: Hans Willem-
se)

Velsen en Hillegom spelen gelijk
Driehuis - Een heerlijk zon-
netje was voor velen mede 
aanleiding richting sportpark 
Driehuis te gaan. Hillegom 
kwam binnen een minuut op 
voorsprong toen Jesper Gut-
teling de bal verkeerd raak-
te en Mike van Veen dank-
baar profi teerde: 0-1. Kans op 
de gelijkmaker was er snel: 
een lange diagonale pass van 
Jesper bereikte Daniël Zui-
verloon. Zijn schot ging voor-
langs. Aan de andere kant 
deed Aidan Ryan hetzelf-
de. Het spel golfde nu op en 
neer. Velsen had mede dank-
zij de straffe wind wel meer 
balbezit maar de goed voet-
ballende Hillegommers ble-
ven gevaarlijk. Beide doelver-
dedigers hielden er voorlo-
pig goed het oog in. Zo moest 
Sander van der Lugt namens 
Velsen handelend optreden 

na een schot van Joey Sobhi. 
Voor Velsen kregen Ange-
lo Beck en Tim Groenewoud 
goede mogelijkheden maar 
zonder resultaat. Ook Ze-
no van Ooijen had pech bij 
een verre ingooi van Vincent 
Cuvelier. Zijn schot beland-
de in het zijnet. Een doelpunt 
hangt in de lucht constateer-
de supporter Han Spronk sr. 
en dus... kwam Velsen langs-
zij. Een verre ingooi van Jes-
per Gutteling kwam via An-
gelo Beck bij Patrick Castri-
cum die doelman Daan Ruig-
rok wist te verschalken: 1-1.
Ook na rust ging het spel op 
en neer. Hillegom bleef ge-
vaarlijk maar de geelblauwe 
verdediging was paraat met 
Sander van der Lugt als be-
trouwbaar sluitstuk. Het was 
Patrick Castricum die via een 
counter Velsen op voorsprong 

zette. Bijna op de achterlijn 
maakte hij een schijnbewe-
ging en verraste de doelman 
in de verre hoek: 2-1. Hille-
gom zette nu alles op de aan-
val en het werd billenknij-
pen voor Velsen. Het wachten 
was op de gelijkmaker hoe-
wel Velsen bij snelle uitvallen 
gevaarlijk bleef. De terechte 
2-2 kwam een klein kwartier 
voor tijd. Een vrije trap aan 
de zijkant werd door Mauri-
ce van de Neut met de stevi-
ge wind mee naar de tweede 
paal gedraaid. Zonder dat ie-
mand de bal raakte verdween 
deze in de rechterbovenhoek. 
Gelukkig voor Velsen maakte 
scheidsrechter Luinge - ja ze-
ker - na vijf minuten blessu-
retijd een einde aan de wed-
strijd en deelden beide ploe-
gen de punten. Volgende 
week de kraker tegen VSV.

Countdown Boxing traint 
selectie VV IJmuiden

IJmuiden - Aangezien afge-
lopen weekend een vrije dag 
was voor het eerste team van 
vv IJmuiden besloot trainer An-
thony Correia om de jongens 

een pittige training te laten on-
dergaan 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 
fl ink afgebeuld en hoewel de 
meeste conditioneel wel één 
en ander gewend zijn kwamen 
ze na een uur fl ink afgemat de 
zaal uit!  Hopelijk plukken ze 
hier aankomende zaterdag de 
eerste vruchten van. Van beide 
kanten was het een leuke erva-
ring die wellicht in de toekomst 
een vervolg zal krijgen. Wilt u 
als ervaren of onervaren spor-
ter ook een boxtraining erva-
ren? Neemt u dan contact op 
met Peter Koelemeijer op tele-
foonnummer 06-17168730.

29 september 2016 51



Infopagina

29 september 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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 novem-
ber a.s.

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-
waardes 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 janua-
ri 2015), maar ook de WOZ-waarde 
zien van een andere woning in Vel-
sen of ergens anders in Nederland. 
Tenminste, van de gemeenten die 
zijn aangesloten op die landelijke 
databank. 

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

gen in de gemeente Velsen in-
zien op https://mijnwozwaarde.
nl/?gemeente=velsen.

Vragen? Bel de gemeente Velsen via 
0255 567200. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gezamenlijke aanpak succesvol

Betere luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de IJmond 
is de afgelopen jaren verbeterd. 
De datarapporten van het meet-
net in de IJmond laten sinds 2012 
een dalende trend in fi jnstof zien 
(PM10). De vier IJmondgemeen-
ten werken daar al vier jaar sa-
men aan.

Hoe vind je de balans tussen nood-
zakelijke ruimtelijke en economi-
sche ontwikkelingen en verbete-
ring van de luchtkwaliteit, met de 
nadruk op het tweede? Daar heb-
ben de IJmondgemeenten de af-
gelopen jaren aan gewerkt, en met 
succes. Denk aan de reconstructie 
van de Velsertraverse, de extra pont 
over het Noordzeekanaal, een fi ets-
stimuleringsprogramma en shuttle-
diensten van station Beverwijk naar 

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 sa-
menwerkt met Omgevingsdienst 
IJmond, GGD Kennemerland 
en Provincie Noord-Holland. De 
IJmondgemeenten werkten in de af-
gelopen jaren vanuit de Visie Lucht-
kwaliteit 2012-2016. Deze wordt ge-
evalueerd en op dit moment wordt 
er aan een nieuwe visie gewerkt, die 
doorgaat op de successen uit de hui-
dige.

Duurzaamheidsmarkt

Duurzame Helden op 
Plein 1945 in IJmuiden
Op zaterdag 8 oktober organi-
seert 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 Vel-
sen en de regio is voor alle soor-
ten van duurzaamheid. De duur-
zame helden verdienen het podi-
um dat zij op 8 oktober krijgen!”

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 duur-
zame held te worden. 

Winkeliers in IJmuiden, op en in 
de buurt van Plein 1945, doen mee. 

Sommigen staan op de markt, ande-
ren hebben die dag een kortingsac-
tie op duurzame producten.  En met 
speciale vragen voor de gemeente 
kunt u op speeddate met wethouder 
Floor Bal. 

Er is ontzettend veel te doen. Sa-
men met andere inwoners, met le-
veranciers en aannemers, en met 
diverse initiatiefnemers uit Velsen 
kunt u energie en geld besparen en 
uw wooncomfort vergroten. Er zijn 
elektrische fi etsen om uit te probe-
ren en elektrische auto’s. Voor de 
kinderen zijn er knutselactiviteiten 
en spelletjes. 

Om 11.00 uur start de Energy Bat-
tle, die wordt geopend door wet-
houder Floor Bal (Milieu). Kijk voor 
meer informatie op www.odijmond.
nl/dagvandeduurzaamheid en op 
www.klimaatverbondenergybattle.
nl.



Infopagina

29 september 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Van 3 tot 10 oktober

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

Puberexpert Marina van der Wal, 
bekend van Ko
  etijd en vrouw.
nl, zorgt op dinsdagavond 4 okto-
ber vanaf 20.00 uur voor een luch-
tige lezing ‘Puber in huis, hoe hou je 
het gezellig’ in Het Terras in Sant-
poort-Noord. Van der Wal heeft een 
herkenbaar verhaal voor ouders die 
wel eens voor rotte vis worden uit-
gemaakt, die gaan begrijpen dat die 
zak hooi op de bank gewoon aan het 
groeien is en dat kinderen nooit vol-
wassen worden als ze niet hun ei-
gen fouten mogen maken. In de pau-
ze 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 ga-
rant voor een middag vol plezier met 
stormbanen, springkussens, fi ets-
cross parcours, groot bibberspiraal 
en meer attributen. Hier kun je naar 
hartenlust knutselen, springen, ren-
nen en spelen!

Op woensdag 5 oktober is om 19.30 
uur de lezing ‘De kracht van positief 
opvoeden’ voor ouders en opvoe-
ders van kinderen van 0 tot 12 jaar 
in de Centrale Bibliotheek in IJmui-
den. 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 beroeps-
krachten om u te horen en te advise-
ren. De avond duurt tot 21.30 uur.

De vissersboten in de haven, de 
hoogovens aan de horizon en het 
water dat zich overal laat gel-
den. Beleef de industriecultuur 
van IJmuiden tijdens drie week-
enden in oktober! Er zijn speciale 
rondleidingen bij bedrijven, thea-
tervoorstellingen, tentoonstellin-
gen en industriële gebouwen zijn 
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiede-
nis van Velsen staat drie weeken-
den 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 fi guur die het mid-
den houdt tussen een visser en een 
jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op 
op plaatsen waar oude verhalen ten 
prooi dreigen te vallen aan sloopha-
mer, 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 Havenmuse-
um. 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 ont-
cijferen! Op 8 en 9 oktober vertellen 
oud-werknemers over het werken 
bij IJmuidense industrieën. Op die 
dagen kunt u per boot op IJmuiden-
se havensafari. En op 21 en 22 okto-
ber zijn er speciale rondleidingen bij 
TATA Steel en cementfabriek ENCI.

Het hele programma van Industrie-
cultuur IJmuiden staat op www.in-
dustriecultuurijmuiden.nl en reser-
veer uw gratis kaartjes voor de acti-
viteiten. (foto: Cultuurcompagnie)

Festival Industriecultuur IJmuiden

Vier de industriecultuur!Telstar Street League
Met een afgemeten een-tweetje 
hebben oud-Telstarspeler Ruud 
Geels en sponsor Michiel Dussel 
(Van Mossel Peugeot) op woens-
dag 21 september de aftrap ge-
daan van de Telstar Street League 
2016. Dit gebeurde op het kunst-
grasveld aan de Wieringer Aak in 
Velserbroek, waar de eerste van 
vier voorrondes werd gespeeld.

De volgende voorrondes zijn op 28 
september op het Homburgplant-
soen in IJmuiden, op 5 oktober op 
het veldje aan het Delftplein/Dijk-
zichtlaan op de grens van Haarlem 
en Santpoort en op 12 oktober op het 
Cruij¢  Court in Zeewijk. Om de fi na-
le te halen moet er ook een wijkbij-

drage worden gedaan. Dat kan iets 
zijn als jongeren die iets voor oude-
ren in de buurt doen, of zwerfvuil op-
ruimen uit de wijk. Daarmee kunnen 
net zoveel punten worden gehaald 
als met het voetballen. 
De fi nale is op 28 oktober in het sta-
dion van Telstar. Jongens- én mei-
denteams van 12 t/m 16 jaar kunnen 
zich nog aanmelden bij de buurt-
sportcoaches of via de website www.
telstarstreetleague.nl.  Daar staan 
ook meer foto’s en een video-impres-
sie van de voorronde in Velserbroek. 
De gemeente Velsen zet buurtsport-
coaches in, die helpen bij de werving 
van jongeren en een deel van de or-
ganisatie op zich nemen. (foto: Ron 
Pichel)
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2.000 kinderen deden mee

Schooljudo groot succes
Vrijdag 23 september. In Velsen 
worden de schooljudo clinics af-
gesloten door schooljudo ambas-
sadeur 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 zelfver-
trouwen en weerbaarheid, en draait 
om waarden als respect, samenwer-
king, discipline, beheersing, vertrou-
wen 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 reu-
zenkaart van de provincie Noord-
Holland. 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 Ro-
nald Vennik van Ruimtelijke Orde-
ning. (foto’s: Reinder Weidijk)

Meer buurtsportcoaches?
Meer sport en beweging in de 
wijk – daar zorgen buurtsportcoa-
ches voor. Velsen heeft er goede 
ervaringen mee en wil de forma-
tie 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 in-
woners in Velsen gaan bewegen. In 
2004 was de sportdeelname 64% 
en in 2015 was het 74% (Lee� aar-
heidsmonitor 2015). 

De extra formatie buurtsportcoa-
ches is vooral bedoeld voor volwas-
senen en ouderen, want 48% van de 

Velsense volwassenen is te zwaar, 
en bij ouderen is dat zelfs 59% (Ge-
zondheidsatlas GGD Kennemerland 
2012). Deze groepen bereikt Velsen 
nog niet voldoende. Overgewicht en 
te weinig bewegen leiden tot veel ge-
zondheidsrisico’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 Vel-
sen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

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

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

Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

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

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

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

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 construc-
tie en aanbrengen buitengevelisola-
tie (22/09/2016) 17469-2016;
Brederoodseweg 41, plaatsen tij-

delijke stacaravan (19/09/2016) 
14877-2016.

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 15, vergroten wo-
ning (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.

IJmuiden
Velserduinplein ong., plaatsen bloe-
menkiosk (tijdelijk) (22/09/2016) 
17562-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging 
(26/09/2016) 11723-2016;
Halkade 4 Vishal D, tijdelijk gebrui-
ken pand voor enkele theatervoor-
stellingen (26/09/2016) 16853-

2016;
Eksterlaan 10, aanbrengen verdie-
pingsvloer en aanpassen spantcon-
tructie (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 Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Beach Battle. Strand-
bad zuid Wijk aan Zee, 27 november 
2016 11.00 tot 16.00 uur
(22/09/2016) 11412-2016;
Nationale Hulpverlenersdag Vel-
sen, Plein 1945 te IJmuiden, 2 ok-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
september 2016 tot en met 23 
september 2016 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

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

deren bedrijfsgebouw in 4 apparte-
menten (20/09/2016) 19110-2016;
Orionweg ong., plaatsen anker op ro-
tonde (19/09/2016) 18777-2016.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur 
(20/09/2016) 19009-2016 .

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, con-
structieve doorbraak tussenmuur 
(19/09/2016) 18751-2016.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzi-
gen 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) 19056-
2016;
Reyndersweg 201 A, B, en C, ver-
anderen 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) 18877-
2016;
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(20/09/2016) 18843-
2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255
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Evenementen 2017 nu aanmelden

Besluiten (vervolg)
tober 2016 11.00 tot 16.00 uur 
(23/09/2016) 15337-2016;
Beachmarathon Hoek v. Holland-
Den Helder, 30 oktober 2016 tus-
sen 8.30 en 11.00 uur (26/09/2016) 
11785-2016;
Nostalgische Kermis, Hoofd-
straat 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 Duur-
zaamheid 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 wor-
sten 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, aanbren-
gen kunststof kous in bestaande ri-
olering.

Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland. Voor 
goede coördinatie en voldoende 
inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) 

wil de gemeente daar op tijd een 
overzicht van hebben: een evene-
mentenkalender.

Evenementen die in 2017 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld. Op www.vel-
sen.nl onder Velsen Actueel staat 
hoe u dat kunt doen; daar is ook het 
aanmeldingsformulier te downloa-
den. Dit kunt u mailen naar evene-
menten@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200.
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Meiden Velsen naar Ajax
Driehuis - Zaterdag zijn de 
meiden van RKVV Velsen O13 
(11 en 12 jaar) op bezoek ge-
weest bij Ajax. Zij waren uit-
genodigd naar aanleiding 
van het samenwerkingsver-
band tussen de clubs Velsen 
en Ajax en waren gast bij de 
wedstrijd Ajax-PEC Zwolle. 
De meiden hadden eerst 
zelf hun wedstrijd gevoet-
bald en afgesloten met een 
2-0 overwinning in Beverwijk. 
Topscoorster Nadie Bosman 
pikte ook weer haar goal-
tje mee. Na eerdere over-
winningen op ZOB en Wa-
terloo werd nu dus het team 
van DEM verslagen. Vol trots 

gingen de meiden met coach 
Myriam de Graaf en ouders 
dan ook richting Amsterdam. 
Ze kregen een mooie wed-
strijd met veel doelpunten 
voorgeschoteld. Na het laat-
ste 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 meerde-
re leeftijdscategorieën waar-
voor meiden aangemeld kun-
nen worden. Dat kan bij Wil-
lem Lamers, telefoon 06-
27052761 of willem.lamers@
ziggo.nl. DKV organiseert schoolkorfbaltraining

Velsen - Op 6 oktober ver-
zorgt DKV in Sporthal Zee-
wijk een training voor alle kin-
deren 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 Korfbal-
Kids zijn aanwezig om les te 
geven en korfbalspelletjes te 
doen. Na deze training kunnen 
kinderen beter schieten, aan-
vallen en verdedigen. Opge-
ven is niet nodig.
Afgelopen weekend werd er 
ook weer gespeeld voor de 
competitie. DKV B1 mag dan 
wel eerste staan in het klas-
sement, dat betekent nog niet 
dat alle wedstrijden makkelijk 
gewonnen worden. Dit bleek 
in de wedstrijd van deze week 

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 concentra-
tie waardoor vaak de bal niet 
goed aankwam en veel aan-
vallen mislukten. Ook bij Ra-
pid werd weinig gescoord, 
wat leidde tot de teleurstellen-
de 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 te-
rug met verschillende soorten 
doelpunten gemaakt door Ta-
mara, Roos, Sien, Xian en Kim. 
Uiteindelijk won DKV met 8 te-

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 laat-
ste 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 te-
gen Triaz in Amsterdam. Van-
af 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 vol-
gende week maar stunten te-
gen Reeuwijk.www..nl

www..nl
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