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Overval 
op woning

IJmuiden - Vorige week don-
derdag kreeg de politie om-
streeks 21.55 uur een melding 
van een overval op een woning 
aan de Orionweg.
Vijf verdachten waren een flat-
woning op de zevende verdie-
ping binnengedrongen en be-

dreigden de 33-jarige bewoner 
en zijn even oude echtgenote. 
De daders gingen er na de over-
val vandoor met nog onbekende 
buit. De slachtoffers raakten niet 
gewond. 
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld in de omgeving. Hierbij 

werd ook een politiehond en een 
politiehelikopter ingezet. De ver-
dachten werden niet meer aan-
getroffen.
De politie verzoekt getuigen om 
contact op te nemen met de po-
litie, telefoon 0900-8844. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Victoria Moritz t.w.v. e1999,- 
Sportieve e-bike met 360Wh accukracht, 24 versnellingen, 
hydraulische remmen en een bereik tot maximaal 100 km. 
Supercompleet en klaar voor het echte 
werk.................

Doe mee aan De 
prijsvraag en win

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl

Veertig keer naar Lourdes
Driehuis - Ton Joosten is 40 
keer als begeleider mee-
geweest naar bedevaarts-
plaats Lourdes in Zuid-Frank-
rijk. vanwege deze bijzonde-
re prestatie had het bestuur 
van Stichting Lourdesgroep 
Santpoort een grote verras-
sing voor hem in petto. In het 
diepste geheim waren fami-
lie, vrienden en Lourdesgan-
gers zondagochtend uitge-
nodigd voor een bijeenkomst 
in de Engelmunduskerk waar 
hij het Ereteken van Sint Bavo 
kreeg van Deken Ton Cassee 
van bisdom Haarlem Amster-
dam.

Ongeveer 30 jaar geleden ging 
Ton voor de eerste keer met een 
groep jongeren naar Lourdes. Het 
werd een geweldige week die de 
aanleiding vormde voor het op-
zetten van ‘Lourdes-werk Sant-
poort’ dat na een tijdje werd om-
gezet in de Stichting Lourdes-
groep Santpoort. Hierbij ver-
vult hij de functie van bestuurs-
lid/penningmeester en is in deze 
functie ook de drijvende kracht 
achter het gehele vrijwilligers-
werk, waaronder ook de oud pa-
pier inzameling. Maar zonder on-
dersteuning van een gemotiveer-
de groep van zo’n veertig vrijwilli-

gers is het natuurlijk niet mogelijk 
om gedurende de afgelopen jaren 
zo’n 1.500 pelgrims naar Lourdes 
te begeleiden. Dit verwoordde hij 
ook in zijn dankwoord, tijdens 
het feestelijke intermezzo gedu-
rende de kerkdienst. ,,Pas toen 
ik de kerk inliep zag ik veel ge-
zichten waarvan ik dacht, die zie 
ik hier anders nooit. Die zijn hier 
toch niet voor mij? Maar nu be-
grijp ik dat er, achter mijn rug om, 
het nodige is georganiseerd. Hoe-
wel ik nu in het zonnetje sta, met 
een onderscheiding, wil ik hier-
mee alle betrokkenen dank zeg-

gen voor hun hulp en ondersteu-
ning. Maar in de eerste plaats 
mijn vrouw José en mijn kinde-
ren die talloze malen op het per-
ron hebben gestaan om mij uit 
te zwaaien als ik voor de zoveel-
ste keer op reis ging. Maar de 
appel valt niet ver van de boom 
want ook mijn vrouw en kinde-
ren hebben inmiddels bezoeken 
aan Lourdes gebracht.’’ Van de 
gelegenheid om Ton te feliciteren 
werd na afloop van de dienst, on-
der het genot van een kopje kof-
fie, druk gebruik gemaakt. (foto: 
Joop Waijenberg)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

Verse Zeeuwse mosselen per kilo E 6,- 2 kilo E 10,00
Verse Schotse rode zalm 2 tot 3 kilo per stuk, kiloprijs E 7,50

www.nettoViSmarkt.nl
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Deze weken bieden misschien wel 
de laatste momenten om nog de 
‘echte’ rails van de ooit eens bloei-
ende IJmuider spoorlijn te zien. 
Deze foto is vorige week gemaakt 
bij de spoorwegovergang Zee-
weg, kijken naar het noorden. Als 
je de toestand van dit stuk spoor-
baan van de afgelopen jaren kent 
en deze foto van nu ziet, zul je al 
snel denken dat ze de rails weer 
gebruiksklaar gaan maken. Ze lig-
gen er immers weer glimmend 
bij! Maar helaas voor de spoor-
liefhebbers: er gaan geen treinen 
meer rijden. Het tracé wordt ge-
schikt gemaakt als busbaan voor 
de HOV. De nu glimmende rails 
zullen – als alle benodigde ver-

gunningen binnen zijn – verwij-
derd worden en een tweede leven 
gaan krijgen als dragers voor een 
stoomtrein tussen Goes en Bors-
sele. Het nu verdwijnende stuk 
spoorlijn werd in 1867 als onder-
deel van de lijn Haarlem-Uitgeest  
in gebruik genomen. 
Nabij het huidige Pontplein kruis-
te deze lijn via een spoorbrug het 
Noordzeekanaal. In 1883 werd de 
aftakking naar IJmuiden aange-
legd. Na de opening van de Vel-
serspoortunnel werd dit stuk 
spoorlijn vanaf Santpoort exclusief 
voor treinen van en naar IJmuiden 
gebruikt. In 1983 stopte het perso-
nenvervoer en in 1994 het visver-
voer. In de negentiger jaren heeft 
Lovers hier nog de Kennemer-
strandexpres laten rijden, maar 
daarna is de spoorlijn echt in on-
bruik geraakt en vervallen. Met 
het verdwijnen van de rails ver-
dwijnt tevens de hoop dat er ooit 
nog treinen naar IJmuiden gaan 
rijden. Of komt er ooit nieuwe rails 
voor een ‘lightrail’?

Leven zonder geluidsoverlast
Schouten Spanplafond 
verbetert akoestiek

Regio - Schouten Spanplafond 
verbetert de akoestiek in elke 
ruimte. Last van een hinderlij-
ke galm in kantoor of woning? 
Schouten Spanplafonds heeft de 
oplossing. 
Moderne interieurs zijn vaak 
uitgevoerd met harde materia-
len. Harde vloeren en wanden, 
geen gordijnen et cetera. Deze 

interieurs hebben dan ook vaak 
last van zeer hinderlijke galm. 
De kern van onze oplossing ligt 
in de unieke combinatie van 
een geluiddempend, naadloos, 
akoestisch spanplafond. 
Het akoestische spanplafond 
van Schouten is een micro ge-
perforeerd spanplafond. Door 
het toepassen van een akoes-
tisch spanplafond van Schouten 
is het mogelijk om op een een-
voudige wijze de akoestiek in el-
ke ruimte enorm te verbeteren. 
Hierbij houdt de klant de voor-
delen van een superstrak span-
plafond. 
Ga naar de plafondshow op za-
terdag 18 en zondag 19 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur. Plafond-
vakbedrijf Schouten is te vinden 
aan de Dorpsstraat 82 in Nibbix-
woud. Telefoon: 0229-571391.

Hans Klok onthult 
bijzondere foto Ed Geels
IJmuiden - De Velsense foto-
graaf Ed Geels bedacht dit voor-
jaar een even ludiek als bijzon-
der plan. Hij wilde de foto die in 
1963 gemaakt is van de opening 
van de Stadsschouwburg Velsen 
opnieuw ensceneren. Met oog 
voor nostalgie maar met men-
sen en auto’s van nu. De op-
merkelijke foto-shoot in en om 
de schouwburg vond eind ju-
ni plaats en duurde de hele 
middag en avond. Bij de start 

van het feestelijke jubileumsei-
zoen kreeg de speciale foto van 
Ed Geels een plek in de jarige 
Stadsschouwburg. IJmuidenaar 
en ’s werelds snelste illusionist 
Hans Klok onthulde de foto vo-
rige week, voorafgaand aan zijn 
voorstelling, in het bijzijn van de 
fotograaf en de figuranten. Het 
resultaat is geweldig. De bijzon-
dere foto is in beperkte oplage 
verkrijgbaar via info@edgeelsfo-
tografie.nl. (foto: Machiel Kraaij)

HOV-werkzaamheden 
aan halte IJmuiden-

Oost uitgesteld
IJmuiden - In het kader van de 
aanleg van de HOV-busbaan 
stonden er een aantal werk-
zaamheden op de planning van 
de aannemer, waarmee één de-
zer dagen een aanvang zou wor-
den genomen. Eén van de werk-
zaamheden betreft een begin 
maken met het weghalen van 
de rails op een gedeelte van het 
bestaande spoortracé. Dit oude 
spoor zal weer gebruikt worden 
ten behoeve van een museum-
spoorlijn in Zeeland tussen Goes 
en Borssele.
,,Omdat het voor de aannemer 
handiger is om met zijn zwa-
re materieel over het nog lig-
gende spoor te kunnen rijden, 
was besloten om eerst met de 
werkzaamheden aan het perron 
te beginnen’’, vertelt Jan Stee-
nis, die als omgevingsmana-
ger werkzaam is voor de aan-
leg van de HOV-lijn. ,,Het oude 
perron bestaat uit een asfaltlaag 
met daaronder mooie, oude te-

gels waar de museumspoorlijn 
ook belangstelling voor heeft. 
De aannemer zou dus dinsdag-
ochtend eerst een begin maken 
met het weghalen van de asfalt-
laag, maar daar werd deze och-
tend door de bewonerscommis-
sie ernstig bezwaar tegen ge-
maakt.’’ 
,,Wij kregen het verwijt dat daar 
niet expliciet over gecommuni-
ceerd is in het voorbereidings-
proces en daarom hebben we 
besloten met deze werkzaamhe-
den voorlopig te stoppen’’, ver-
volgt Jan Steenis. ,,Omwonen-
den krijgen nu eerst een brief 
van ons waarin we stapsge-
wijs nog eens precies gaan uit-
leggen, welke werkzaamheden 
waar, wanneer en hoe uitge-
voerd zullen worden. Ondertus-
sen gaan we, volgens afspraak, 
wél door met het weghalen van 
het overtollige groen langs de 
spoorbaan.’’ Wordt vervolgd. (fo-
to: Joop Waijenberg)
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Donderdag 
16 oktober

2-Daagse workshop ‘Toneel 
op stal’ bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 7 tot 
en met 10 jaar. Vooraf reserve-
ren via sabine.overtoom@live.
nl of 06-50651956.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Onze 
bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars uit de omgeving. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,-. Leden Na-
tuurmomenten, Hendrick de 
Keyser en Vrienden van Beec-
kestijn 2,-. Kinderen t/m 12 jaar 
gratis.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 13.30-15.30 uur herfst-
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.
Clubavond bij de Audio Vi-
suele groep Kennemerland in 
het clubgebouw aan de Burg. 
Enschedélaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Thema: ‘Bloemen’.

Vrijdag 
17 oktober

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Onze 
bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars uit de omgeving. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,-. Leden Na-
tuurmomenten, Hendrick de 
Keyser en Vrienden van Beec-
kestijn 2,-. Kinderen t/m 12 jaar 
gratis.
Pottenbakken op Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Spaarnwoude. Van 12.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 13.30-15.30 uur herfst-
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.
De marionetten van Marti-
nu in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Zaterdag 
18 oktober

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Onze 
bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars uit de omgeving. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,-. Leden Na-
tuurmomenten, Hendrick de 
Keyser en Vrienden van Beec-
kestijn 2,-. Kinderen t/m 12 jaar 
gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Open huis bij Woongemeen-
schap De Zilvermeeuw, Ans 
Rosendahlstraat 22 Velser-
broek. Van 14.30 tot 16.30 uur.
Muziek en zang in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 15.30 uur.
Klavierschippers met nieuwe 
show ‘(her)kent u deze nog?’ in 
het Technische school Velsen, 
Briniostraat 12 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Zondag
19 oktober

Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein IJmuiden. Van 
08.00 tot 15.00 uur.
Snuffelmarkt in het Kenne-
mer Sportcenter in Haarlem. 
Van 09.00 tot 16.30 uur.
IJmondse bourgondische 
& culturele fietstocht. Start 
vanaf 11.00 uur bij de horeca-
gelegenheid waar het deelna-
mebewijs is gekocht.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Onze 
bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars uit de omgeving. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,-. Leden Na-
tuurmomenten, Hendrick de 
Keyser en Vrienden van Beec-
kestijn 2,-. Kinderen t/m 12 
jaar gratis. Van 11.00 tot 12.30 
uur excursie paddenstoelen 
zoeken. Vertrek voor het huis 
Beeckestijn.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-

vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 13.30-15.30 uur herfst-
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.
Zomerconcert Pazjanka Or-
kestra in kerkje Stompe To-
ren, Kerkweg 26 Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur.
ZoMiPo met vrouwenkoor 
Malle Babbe in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 14.00 uur.
Klavierschippers met nieuwe 
show ‘(her)kent u deze nog?’ in 
het Technische school Velsen, 
Briniostraat 12 IJmuiden. Aan-
vang 14.30 uur.
Singer-songwriter Naom 
Vazana uit Israël in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Optreden coverband LEFF in 
Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord. Van 17.00 tot 
20.00 uur.

Maandag
20 oktober

Internetbankieren met Ra-
bobank in de Centrale Biblio-
theek, Dudokplein IJmuiden. 
Van 09.30 tot 11.30 uur. Deel-
name gratis. Alleen voor klan-
ten van de Rabobank Velsen en 
Omstreken.
Muntenveiling in Het Terras, 
stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef. Aanvang 19.00 
uur.
Postzegelveiling bij Postze-
gelvereniging IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur. Om 20.15 uur 
start de veiling.

Dinsdag
21 oktober

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.

Woensdag
22 oktober

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Maak je eigen rietjesvis 
in Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion 476 Velserbroek. 
Van 14.00 tot 15.00 uur.
Kook/eetgroep bij Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 Santpoort-Noord. Van 17.00 
tot 20.00 uur. 
Derde Dorpsgesprek ‘Wat 
bezielt je eigenlijk?’ bij Bartje 
Boven. Aanvang 20.00 uur.

De Toermalijn op 
Techniek Experience

Velsen - Op vrijdag 10 okto-
ber organiseerde Woningbe-
drijf Velsen in samenwerking 
met Bouwmensen Kennemer-
land en Telstar Thuis in de Wijk 
een Techniek Experience voor 
leerlingen van groep 8 van ba-
sischool de Toermalijn.
Door middel van het maken 
van diverse opdrachten en het 
stellen van vragen, ontdekten 
de leerlingen wat er allemaal 
aan techniek komt kijken bij de 
werkzaamheden van een wo-
ningcorporatie. De Experience 
vond plaats in en rondom het 
gebouw van de Woningbedrijf 
Velsen aan de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden.
De Techniek Experience, een 
project van Telstar Thuis in de 
Wijk, wil leerlingen uit de bo-
venbouw van het basisonder-
wijs op een speelse wijze laten 

voelen, ruiken en proeven aan 
techniek.
Daarmee verwachten de initi-
atiefnemers dat meer jongeren 
vroeg of laat kiezen voor een 
technisch beroep. Nog meer 
dan in de rest van Nederland, 
heeft de regio IJmond een gro-
te behoefte aan technici. Jon-
geren met een technische op-
leiding zijn zeer kansrijk op de 
arbeidsmarkt.
Er staan voor dit schooljaar nog 
meer Techniek Experiences op 
stapel bij regionale bedrijven, 
zoals bij Tata Steel, Autobe-
drijf Stormvogels, Action Pla-
net, Meijran Architecten, Druk-
kerij Van Rixel, Schoonhofff 
Hout, Lichtspel glas-in-lood, 
zwembad De Heerenduinen en 
Stadsschouwburg Velsen. Zie 
ook www.telstarthuisindewijk.
nl. (foto: Ron Pichel)

DCIJ-nieuws
Cees van der Vlis mist 

winst op Willem Winter
IJmuiden - De voormalige 
voorzitter Willem Winter be-
hoort al heel lang tot de top-
dammers bij Damclub IJmui-
den. Maar dit seizoen blijft 
zijn spel onder de maat. Te-
gen de winnaar van het ‘Kerst 
de Jongtoernooi’, de altijd las-
tig te kloppen Cees van der Vlis 
(foto), kreeg Winter geen vat 
op het sterke spel van zijn op-
ponent. Eerst na een verkeer-
de zet in het eindspel kon Win-
ter alsnog een remise bewerk-
stelligen. 
Een aanwinst in de onderlin-
ge competitie is Ron Tielrooij. 
Na een geslaagde omsinge-
lingstactiek won hij overtui-
gend van Jan Apeldoorn. Mar-
tin van Dijk behaalde een ui-
terst belangrijke overwinning 
tegen Jacqueline Schouten. 
Uiteraard kon Cees Pippel niet 
achterblijven. Berrie Botte-
lier bleek niet opgewassen te-
gen het theoretische spel van 
Pippel. De jeugdige Martijn 
Vis kwam tot zijn eerste over-

winning. Tegen Klaas de Krij-
ger kwam hij aanvankelijk een 
schijf achter maar won op de 
klok. Rick de Wolf kon het te-
gen Rick Hartman niet bolwer-
ken en verloor. Piet Kok be-
wees andermaal dat met strijd 
goede resultaten zijn te beha-
len. Jan Maarten Koorn slaag-
de er niet in tot voordeel te ko-
men en moest in remise berus-
ten. 
Nicole Schouten was duidelijk 
een maatje te klein voor een 
geconcentreerd spelende Har-
rie van der Vossen. Op zijn ken-
merkende wijze kwam hij tot 
een voordelige stand die daar-
na technisch tot winst werd ge-
voerd. In een onstuimige strijd 
ontwikkelde zich de ontmoe-
ting tussen Max Doornbosch 
en Conall Sleutel. 
Zonder dat het tot een ernstige 
verbreking van het evenwicht 
kwam werd de moeilijkheids-
graad danig opgevoerd. De 
punten werden aan het eind 
verdeeld. 
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Op de fiets met
Het Meisje van Velsen

Velsen – Stadsschouwburg Vel-
sen viert haar 75ste verjaardag 
op feestelijke wijze. Een van de 
grootste attracties is het speci-
aal voor deze gelegenheid ge-
creëerde theaterspektakel Het 
Meisje van Velsen, waarin op hu-
moristische en verrassende wij-
ze een toer door de historie van 
Velsen wordt gemaakt. Zater-
dag kreeg een groep enthousi-
aste fietsers alvast een smake-
lijk voorproefje van de voorstel-
ling dankzij de fietstocht van Het 
Meisje van Velsen, die voerde 
langs opmerkelijke en smakelij-
ke locaties in Velsen. Marketing-
medewerkster Suzanne van der 
Hoeven had deze dag de hoofd-
rol te pakken. En al is zij dan vol-
gens eigen zeggen geen Meis-
je van Velsen, de rol als gids lag 
haar prima.
De fietstocht voerde langs bij-
zondere hoogtepunten, zoals 
het geboortehuis van Corne-
lis Vreeswijk, Plein 1945, Witte 
Theater, Kop van de Haven, Ho-
tel Augusta, Duin en Kruidberg, 
restaurant Boschbeek, molen De 
Zandhaas en het Pieter Vermeu-
len Museum. Er werd gestart en 
geëindigd bij Stadsschouwburg 
Velsen waar de deelnemers een 
bijzonder kijkje in het theater 
kregen. Bij elke tussenstop was 
er wel een leuk verhaal, gelinkt 
aan de musical Het Meisje van 
Velsen. Personages die je in de 
voorstelling tegenkomt zijn bij-
voorbeeld keizerin Sisi, toneel-
meester Alex van Warmerdam, 
verzetsstrijdster Hannie Schaft 
en schoolmeester Pieter Ver-
meulen.
Wie op pad is krijgt uiteraard 

trek in iets lekkers. Tijdens de 
fietstocht werden de deelnemers 
getrakteerd op Lekkernijen van 
Velsen, van deelnemers die iets 
bijzonders presenteren voor het 
jubileum van Stadsschouwburg 
Velsen. Zo was er bij Grandca-
fé Kruiten (genoemd naar de 
laatste stationschef van IJmui-
den) een kopje koffie of thee 
met een heerlijk advocaatje met 
slagroom en was er bij Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck een opwar-
mertje in de vorm van Velsen-
se likeuren of bieren. Het Sluis-
je was zeer populair maar ook 
het Velsense bockbiertje ver-
leidde de fietsers tot niet alleen 
gratis proeven, maar ook kopen. 
Ook bij brasserie DenK werden 
de fietsers gastvrij ontvangen. 
Hier was grote waardering voor 
de clubsandwich van Het Meis-
je van Velsen.
De fietstocht Het Meisje van Vel-
sen is zaterdag 18 oktober nog 
te reserveren als tocht met gids, 
start 10.00 uur bij Stadsschouw-
burg Velsen, deelname 15 eu-
ro, inclusief lunch en koffie. De 
fietstocht is alleen in combinatie 
met de entree voor de voorstel-
ling Het Meisje van Velsen tele-
fonisch te reserveren via 0255-
515789. Wie de tocht op eigen 
gelegenheid wil fietsen kan de 
route downloaden van de site 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl/fietstocht. Op de site zijn ook 
alle bijzonderheden te vinden, 
plus alle locaties waar Lekker-
nijen van Velsen te vinden zijn. 
En van 21 tot en met 26 oktober 
kan men genieten van de musi-
cal Het Meisje van Velsen, een 
aanrader.

Velserbroek - Op 23 oktober, 
30 oktober en 6 november houdt 
Peuteropvang de Pionier van Op 
Stoom drie peuterworskhops. 
Lekker een uurtje dansen, mu-
ziek maken en zingen met col-
lega-peuters, hoe leuk is dat? 
De lessen worden gegeven door 
Willemijn Bonder van Op Stoom. 
Ze is docent Muziek en afgestu-
deerd aan het conservatorium. 
De workshops zijn bestemd voor 

peuters van Velserbroek (en om-
streken) van 2 tot 4 jaar. 
De workshops zijn op donder-
dag 23 oktober, 30 oktober en/of 
06 november van 9.30 tot 10.30 
uur bij Peuteropvang de Pionier, 
Floraronde 293 in Velserbroek, 
in OBS de Duinroos. Aanmel-
den: via secretariaat@opstoom.
nl. Meedoen kan één, twee of 
drie keer,  de bijdrage is 3 euro 
per les.

Peuterworkshops

IJmuiden - Op de clubavond 
van 20 oktober houdt Postzegel 
Vereniging IJmuiden een leu-
ke veiling met circa 150 kavels. 
Vanaf 19.00 uur kan men deze 
bekijken, de veiling begint om 
20.15 uur. Men kan vooraf een 
veilinglijst aanvragen, via mail 
naar hein60@hotmail.nl. Be-
langstellenden zijn natuurlijk van 
harte welkom. Meer weten, bel 
06-41804330, na 18.00 uur.

Postzegels

IJmuiden – De gemeente gaat 
aan de slag met de inrichting 
rondom het gemeentehuis. De 
bedoeling is ook de zijkant Er is 
een voorlopig ontwerp gemaakt 
voor onder andere het Dudok-
plein en Plein 1945. Plein 1945 
moet uitnodigender worden en 
ook wil men de omgeving rond-
om het gemeentehuis meer 
eenheid geven. Dat laatste ge-
beurt door toepassing van de-
zelfde verharding rondom het 
oude Dudokhuis. Op Plein 1945 
komt kunst, de bomen blijven en 
worden in de nieuwe situatie in-
gepast. Met het plan wordt aan-
gesloten op de herinrichting van 
de Lange Nieuwstraat. Het col-
lege heeft ervoor gekozen om 
de de route over Plein 1945 op 
te heffen, dat is de weg die voor 
de trap van het stadhuis langs 
loopt. In verband met de veilig-
heid wil men die verwijderen en 
de verharing wordt op hetzelfde 
niveau als het Plein gebracht. 
Het stadhuis blijft via de Raad-
huisstraat, aan de zijkant, voor 
bijzonder bezoek, zoals bruids-
paren, goed bereikbaar. Tegelij-
kertijd met de herinrichting zal 
de riolering worden vervangen. 
Tot en met donderdag 6 novem-
ber kan men nog reageren op 
de plannen. Men verwacht vol-
gend voorjaar aan de slag te 
gaan met het werk.

Plein 1945 in 
de inspraak

Santpoort-Zuid - Op vrijdag-
middag 24 oktober om 14.00 uur 
wordt er bij de Vereniging Sant-
poorts Belang een modeshow 
gehouden door de firma Fashion 
Plus. Deze firma toont u kleding 
voor de herfst/winter 2014. Vlot-
te, stijlvolle mode voor 55 plus-
sers, die met hun tijd meegaan. 
Na afloop van de modeshow is 
er gelegenheid om in een gezel-
lige, ongedwongen sfeer en ge-
heel vrijblijvend de kleding te 
passen en eventueel te kopen. 
De modeshow vindt plaats in ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201, tele-
foon 023-5383016. De toegang 
is gratis. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Modeshow 
bij Santpoorts 

Belang

Cheque voor Suomi
Santpoort-Noord - Stichting 
Straatvoetbal Santpoort heeft 
woensdag 1 oktober een cheque 
ter waarde van 687,50 euro over-
handigd aan de commissie Op 
Weg Naar Een Ton voor de bouw 
van een nieuw clubhuis van Atle-
tiekvereniging Suomi. Dit bedrag 
heeft de stichting verzameld met 
het inschrijfgeld en de opbrengs-
ten van de koffieverkoop tijdens 
het Straatvoetbaltoernooi op 
maandag 4 augustus 2014. 
Stichting Straatvoetbal Santpoort 
doneert elk jaar de opbrengs-
ten aan een goed doel. Dit jaar 
is de keuze gevallen op AV Suo-
mi. Paul Voorting, voorzitter: „On-

ze stichting heeft in de loop der 
jaren veel medewerking mogen 
ontvangen van AV Suomi. Als 
dank willen wij door middel van 
deze sportieve ondersteuning 
ook ons steentje bijdragen om de 
doelstelling van AV Suomi te be-
halen.”
Wim Siegers, voorzitter van de 
commissie Op Weg Naar Een 
Ton is heel erg blij en verrast 
door dit fantastische Santpoort-
se initiatief: „Dankzij deze dona-
tie zijn wij een stap dichterbij ons 
einddoel; namelijk voor het ein-
de van 2014 in totaal 100.000 eu-
ro bijeen brengen.” Zie ook www.
avsuomi.nl.

Grote opblaaskrokodil 
in De Heerenduinen

IJmuiden - In navolging van 
de zomervakantie ligt er ook in 
de herfstvakantie een groot op-
blaasobject in het water. Tot en 
met zondag 19 oktober is het 
wedstrijdbad de ‘nieuwe’ thuis-
haven van de 9 meter lange op-
blaaskrokodil.
Tijdens de herfstvakantie is ook 
de nieuwste aanwinst van het 
zwembad, de interactieve glij-
baansensatie, natuurlijk in ge-

bruik. Deze hypermoderne glij-
baan heeft de mogelijkheid om 
de glij-tijd te meten en vervol-
gens op beeld vast te leggen.  Bij 
thuiskomst bestaat ook nog eens 
de mogelijkheid om de foto te 
delen met vrienden op onder an-
dere social media. Het zwembad 
is in de herfstvakantie geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur (wed-
strijdbad sluit om 16.00 uur). Zie 
ook www.zwembadvelsen.n .

www.lijfengezondheid.nl
Hoe herken je een beroerte?

www.lijfengezondheid.nl
Pas op…! Hoofdluis…!
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Van Rixel-
kalender 

2015 komt 
eraan

IJmuiden - De Van Rixel-ka-
lender 2015 is binnenkort weer 
verkrijgbaar. Deze extra gro-
te uitgave met 13 foto’s, geno-
men door Machiel Kraaij belicht 
weer de mooiste plekken van 
Velsen en met name IJmuiden. 
De kalender heeft een formaat 
van 32x62 cm met een strakke 
zwarte achtergrond waarop de 
foto’s optimaal tot hun recht ko-
men. 
Machiel Kraaij maakt al sinds 
2002 foto’s als hobby en is hard 
op weg om van zijn hobby zijn 

beroep te maken. Veel van zijn 
beelden komen langs op de site 
‘Je bent een IJmuidenaar als…’
Vanaf de eerste week van no-
vember is de kalender verkrijg-
baar bij drukkerij Van Rixel aan 
Oosterduinweg 29 te IJmuiden.
Particulieren kunnen de kalen-
der voor 17,50 euro aanschaf-
fen. Bedrijven kunnen een spe-
ciale editie bestellen met ei-
gen logo en bedrijfsnaam op 
elk blad. Zo hangt de kalender 
goed zichtbaar bij relaties aan 
de muur, het hele jaar door. 

Velsen-Zuid - Kunsthistorica 
Helen Westgeest van de Uni-
versiteit Leiden geeft op 4 en 
18 november twee lezingen on-
der de titel ‘Kunstenaars op reis 
voor inspiratie’. Dat gebeurt in de 
sfeervolle omgeving van de En-
gelmunduskerk. Al vele eeuwen 
maken kunstenaars verre reizen 
om zich te laten inspireren. In de 
16de eeuw werd Rome een be-
langrijke reisbestemming; in de 
19de eeuw verschoof dat naar 
Parijs en in de loop van de 20ste 
eeuw naar New York. In twee le-
zingen die aansluiten bij het the-
ma ‘op reis’ van de Monumen-
tendagen wordt de nadruk ge-
legd op nog verdere reisbestem-
mingen. De eerste lezing richt 
zich op de interesse van kunste-
naars voor het Verre Oosten en 
in de tweede lezing wordt de be-
langstelling voor de zogenaam-
de ‘primitieve’ culturen bespro-
ken. Wat trok kunstenaars in het 
bijzonder aan in die culturen zo 
ver van huis en hoe zien we dat 
terug in hun werk? De lezing met 
presentatie op scherm bestaat 
uit twee delen en vindt plaats op  
dinsdag 4 en dinsdag 18 novem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur. De 
totale kosten bedragen 15 euro 
per persoon, inclusief een con-
sumptie in de pauze of na afloop. 
Opgeven kan via mufuco.emk@
gmail.com of 06-81937234.

Lezingen 
in Engel-

munduskerk

Velsen - Na een druk bezoch-
te eerste bijeenkomst komt er op 
17 november een tweede Autis-
mecafé in De Hofstede te Velser-
broek. De avond duurt van 19.30 
uur tot 22.30 uur, met als thema: 
feestdagen. De avond is bedoeld 
voor iedereen die te maken heeft 
met autisme en mensen die zelf 
autisme hebben. Ook is er veel 
gelegenheid om met elkaar er-
varingen te delen. Op deze twee-
de bijeenkomst is de hoofdvraag: 
Hoe kom je ontspannen de feest-
dagen door? Structuur aanbren-
gen is in een gezin met een ge-
zinslid met autisme is erg be-
langrijk. Dit is niet altijd even ge-
makkelijk en kan veel energie 
kosten. Het geeft vaak extra pro-
blemen met de feestdagen. De-
ze avond is Petra Dekker te gast 
in het Autismecafé. Zij is moeder 
van een zoon met autisme. Ook 
komt er over dit thema een gast-
spreker van MEE: Marloes Hiet-
brink. En er zullen stands zijn van 
de NVA, MEE, de bibliotheek en 
van Muisje-sensitief. Er is ruime 
gelegenheid voor de bezoekers 
om vragen te stellen. U hoeft zich 
niet aan te melden. De toegang is 
gratis, koffie en thee zijn tijdens 
de inloop en de pauze ook gratis. 
Autismecafé Velsen is een ou-
derinitiatief van Stichting Ovaal. 
Contact met Autismecafé Velser-
broek via: velsen@autismecafe.
nl. Zie ook www.autismecafe.nl.

Autismecafé

Landelijke 
Natuurwerkdag

Velsen - Zaterdag 1 november 
houdt Landschapsbeheer Ne-
derland weer de Natuurwerk-
dag, de grootste vrijwilligersactie 
in het groen. Vorige jaar deden er 
maar liefst ruim 14.000 mensen 
mee. Ook dit jaar worden er weer 
duizenden mensen verwacht die 
hun handen uit de mouwen ste-
ken om het landschap een op-
knapbeurt te geven. Heerlijk een 
dag buiten aan de slag en erva-
ring is niet vereist!
U kunt in Zuid-Kennemerland 
wilgen en elzen snoeien op park 
Meermond Heemstede, abelen 
zagen in natuurgebied Midden-
duin, aan de slag op het Ken-
nemerstrand, helm verwijderen 
uit de bruid van Haarlem, op-
slag verwijderen rond de Meer-
wijkplas in Haarlem en Ameri-
kaans vogelkers zagen in de Am-

sterdamse waterleidingduinen. 
Veder is uw hulp hard nodig op 
buitenplaats Beeckestijn, op Ley-
duin, in wandelbos Groenendaal 
en in Thijsse’s Hof. 
Al deze organisaties nodigen u 
uit om de natuur ‘een handje’ te 
helpen. Deelnemers gaan op de-
ze werkdag onder goede bege-
leiding aan de slag; van verwij-
deren zevenblad en sneeuwbes 
tot het schoonmaken van nest-
kasten voor vogels. Of werk-
zaamheden als het verwijderen 
van jonge boompjes zoals essen, 
het zagen en snoeien van wilgen 
en (riet)maaisel bijeen harken en 
afvoeren. Steeds meer mensen 
maken werk van de landelijke 
Natuurwerkdag, de ‘opknapbeurt 
van het Nederlandse landschap’. 
Aanmelden kan via www.natuur-
werkdag.nl. (foto: Erik de Kruif)

Ontwerpwedstrijd toiletdeuren
Kunstzinnige deuren, 
in het Witte Theater 
IJmuiden - Het Witte Theater 
opent vanaf januari weer haar 
deuren en wil speciaal voor die 
gelegenheid haar toiletdeuren 
laten omtoveren tot een waar 
kunstobject. Dat gebeurt in de 
vorm van een creatieve uitda-
ging voor alle kunstenaars uit de 
gemeente Velsen en omstreken.
Er zijn acht toiletdeuren die ze 
graag aan de buitenzijde tot 
spraakmakende kunstobjecten 
willen omtoveren. Om dit te re-
aliseren wordt een ontwerpwed-
strijd uitgezet. Iedereen mag een 
ontwerp insturen van een deur 
-vullend kunstwerk. 
Aanmelden kan per mail via 
a.zeegers@ursapaint.nl. Na aan-
melding ontvangen deelnemers 
een reactie met onder andere 
de tien verschillende kleurtin-
ten waarmee gewerkt kan wor-
den. Het ontwerp kan vervolgens 

worden gemaild naar of ge-
bracht bij Rigo Verfcentrum aan 
IJmuiderstraatweg 6-8 in IJmui-
den. Dit kan tot 7 november.  
De uitgekozen kunstenaars kun-
nen van 17 november tot en 
met 4 december tijdens kan-
tooruren hun ontwerp op de 
deur aanbrengen bij verffabriek 
UrsaPaint. 
Voor het maken van deze kunst-
werken heeft het Witte Theater 
helaas geen budget, maar aan 
de binnenzijde van de deur komt 
informatie over de kunstenaar 
en zijn/haar inspiratie om tot dit 
ontwerp te komen. En er zullen 
vele mensen zijn die de kunst-
werken jarenlang kunnen be-
wonderen. 
Het Witte Theater organiseert de 
ontwerpwedstrijd in samenwer-
king met Rigo Verfcentrum en 
UrsaPaint. 

Meepraten over Schiphol?
Regio - Op 1 januari 2015 
komt de Omgevingsraad Schip-
hol (ORS) in de plaats van de 
Tafel van Alders en de CROS 
(Commissie Regionaal Over-
leg Schiphol). In de ORS krij-
gen ook omwonenden een offi-
ciële positie. Vermindering van 
geluidsbelasting door het vlieg-
verkeer zal in de ORS een cen-
traal onderwerp vormen.
In de ORS is de Schiphol-re-
gio verdeeld in vijf regio’s, clus-
ters genoemd. Velsen ligt in het 
cluster Polderbaan. Alle bewo-
nersorganisaties binnen een 
cluster kunnen een kandidaat-
clustervertegenwoordiger voor-
dragen. De gekozen vertegen-
woordigers (twee per cluster) 
zullen als bewonersdelegatie 
in de ORS de belangen van al-
le bewoners behartigen en in 
het bijzonder die van het eigen 
cluster.
Ook de PVOS is door de kwar-
tiermaker, Hans Alders, uitge-
nodigd om deel te nemen aan 
de ORS. Bewonersorganisaties 
die aan de verkiezing van de 
clustervertegenwoordigers wil-
len deelnemen moeten bij aan-
melding aantonen over min-
stens 100 meerderjarige le-

den (of sympathisanten) te be-
schikken. Dat zal steekproefs-
gewijs worden gecontroleerd. 
Daarom worden alle inwo-
ners van Velsen gevraagd hen 
te steunen. PVOS is niet tegen 
vliegen maar zij vinden wel dat 
er duidelijke grenzen gesteld 
moeten worden aan overlast en 
gevaar die burgers daarvan on-
dervinden.
Uw steun kunt u geven door 
uw naam, adres, postcode en 
mailadres door te geven. Liefst 
via pvos.velsen@outlook.com 
en anders bij Van Tuyllweg 25, 
1981 CM in Velsen-Zuid. Ook 
andere meerderjarige bewo-
ners van uw adres kunt u te-
gelijk opgeven. En denkt u ook 
aan buren, vrienden of ken-
nissen die PVOS Velsen willen 
steunen. Hoe meer personen 
op de ledenlijst, des te krach-
tiger kunnen zij hun stem la-
ten horen! Dat is ook zeker no-
dig gezien de recente plannen 
van KLM om vanwege brand-
stofbesparing toestellen lang-
zamer te laten stijgen, waar-
door bewoners onder de star-
troutes (waarvan er twee over 
Velsen lopen!) méér lawaai krij-
gen te verduren. 
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Open dag en 
jubileum De 
Zilvermeeuw

Velserbroek - Woongemeen-
schap De Zilvermeeuw in Velser-
broek bestaat binnenkort 25 jaar 
en daarom wil De Zilvermeeuw 
de deuren open zetten. Op zater-
dag 18 oktober is er open huis 
voor belangstellenden van 14.30 
tot 16.30 uur met een hapje en 
een drankje. Tijdens de open dag 
is dit dé kans om woongemeen-
schap De Zilvermeeuw van bin-
nen te bekijken, de tuin te be-
wonderen en een kleine ten-
toonstelling van foto’s en docu-
menten uit het archief en een 
fi lm te bekijken over deze woon-
gemeenschap. De Zilvermeeuw 
is geen zorgcentrum is, maar een 
vereniging waarvan men voor 5 
euro per jaar lid kan worden voor 
mensen van 50 tot 65 jaar. Zij ko-
men dan op een ledenlijst en een 
keer per jaar worden zij uitgeno-
digd voor de ledenvergadering. 
En komt er een woning leeg dan 
krijgt men dat te horen. Open 
Huis De Zilvermeeuw is op zater-
dag 18 oktober van 14.30 tot 16. 
30 uur aan Ans Rosendahlstraat 
22 te Velserbroek. Bel voor in-
formatie:  mevrouw T. Diekmann 
via 023-5849570 of mevrouw M. 
Steenkist via 023-5387772.

Nieuws van Schaakclub Kijk Uit
Bekercompetitie van start
IJmuiden - Iets na 8 uur begon 
op vrijdagavond bij Schaakclub 
Kijk Uit de bekerloting voor het 
seizoen 2014-2015. Nadat de lo-
ting klaar was, moest worden uit-
gevochten wie naar de volgende 
ronde door zou gaan. 
Ingmar Visser had een goede start 
tegen Peter Stekelenburg, na 6 
zetten stond hij al een stuk voor 
en het tweede stuk volgde snel. 
Tot overmaat van ramp liet Peter 
zich mat zetten achter de paaltjes. 
Jan Jansen die tegen Barry streed 
voor de volgende ronde maakte 
een afgrijselijke blunder door in 
een aftrekaanval te trappen waar-
door hij zijn dame verloor.  Andries 
leek ondertussen de winst ook te 
gaan pakken tegen Wim Geels, 
want Wims stelling was een ga-
tenkaas geworden, maar de winst 
die kwam er nog niet want Wim 

knokte zich knap terug. Halil Gül 
had met Sjef Rosier een pittige te-
genstander geloot. Halil liet zijn 
toren insluiten door Sjef, waardoor 
Sjef zijn opwachting mag maken 
in de volgende ronde. Colleen Ot-
ten de bekerwinnaar van vorig 
jaar moest het tegen Jan Geus la-
ten zien, en dat deed ze op over-
tuigende wijze. Door middel van 
een scherpe aanval op Jans ver-
dediging liet  ze Jan geen keus 
door een stuk af te staan waarna 
Colleen de overwinning kon bij-
schrijven. Jaap Beekhuis drukte 
Vi Quan Tran langzaam weg, eerst 
door een kwaliteit voor te komen, 
en daarna een vrijpion langzaam 
naar de overkant te laten lopen. 
Quan besloot daarop Jaap door te 
laten gaan naar de volgende ron-
de. Lees verder op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Herrie in de Duinen
Santpoort-Noord - Er is her-
rie in Duin en Kruidberg. In op-
dracht van Natuurmonumen-
ten is een aannemer in oktober 
en november bezig met het ver-
wijderen van jonge opslag van 
Amerikaanse vogelkers. De kle-
pelbak achter de trekker is van 
ver te horen. 
Het verwijderen van Amerikaan-
se vogelkers, mahonia en co-
toneaster is onderdeel van een 
groot project om duingraslan-
den te herstellen: Dutch Dune 
Revival. Dit project wordt ge-
steund door de Europese Unie 
met een LIFE-subsidie en heeft 
ook een deelproject op Voor-
ne en Goeree. Duingraslanden 
werden helemaal overgroeid met 
ongewenste soorten. Door deze 
te verwijderen en plaatselijk te 
plaggen, krijgen de karakteris-
tieke duinplanten die hier thuis 
horen, weer kansen. In 2010 is 
gestart met deze kwaliteitsim-
puls voor de duingraslanden. 
Eerst zijn alle bessendragen-
de bomen verwijderd. De jaren 
daarna zijn steeds jonge bomen 
en struiken en nieuwe opslag 
weggehaald. Daarnaast worden 
een aantal plekken waar vrijwel 
alleen opslag van Amerikaanse 
vogelkers staat, geklepeld. Kle-
pelen is het fi jn maken van ruige 

begroeiing met behulp van ro-
terende klepels, een soort hak-
selen. De klepelbak hangt aan 
een trekker en maakt fl inke her-
rie. De aannemer zal hier waar-
schijnlijk 2 à 3 weken voor no-
dig hebben. Plaatselijk zal er op 
doordeweekse dagen dus ge-
luidsoverlast zijn voor bezoekers 
van het gebied. In de rest van de 
gebieden worden nu alle struik-
jes van 2 cm en dikker verwij-
derd met een bosmaaier. Ook de 
komende jaren blijft Natuurmo-
numenten de opslag van Ame-
rikaanse vogelkers verwijderen. 
Het zal nog een aantal jaren du-
ren voordat het echt vrijwel ver-
dwenen is. Wie wil helpen met 
deze kwaliteitsslag voor de dui-
nen, kan zich aanmelden als vrij-
williger. Zie ook www.natuurmo-
numenten.nl/duinherstel. 
Er zijn meerdere wandelroutes 
waar je kunt zien hoe mooi de 
duinen worden. De blauwe route 
(10 km) of de beschreven route 
van 14 km. Een leuke korte wan-
delroute (2 km) in Duin en Kruid-
berg met weetjes via QR-codes 
onderweg vindt je op: https://
www.natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebied/nationaal-park-zuid-
kennemerland/route/speuren-
in-de-duinen-landgoed-duin-
en-kruidberg.

Another Journey tribute 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Journey is de eerste 
hardrockband die een jaar lang de 
eerste plaats bezette in de Ameri-
kaanse Billboard 100. 
Journey wordt ook wel met de 
Beatles van de hardrock vergele-
ken, met een supertalent aan mu-
zikanten en songwriters. Songs 
met arrangementen die zich ken-
merken van ijzersterke melodielij-
nen, muzikale virtuositeit en veel-
zijdigheid. Klassiekers, veelvuldig 
voorzien van meerstemmige voca-
len en voldoende ruimte voor de 
individuele uitspattingen van de 
bandleden. Niet te vergeten de on-
miskenbare stem van zanger Ste-
ve Perry, de hemelse gitaarpartijen 
van Neal Schon, de onuitputtelij-
ke keyboardklanken gestuwd door 

een op blues geschoolde pom-
pende ritmesectie. De band speel-
de in 1979 voor het laatst in Ne-
derland met Steve Perry on vocals 
en Steve Smith on drums. Another 
Journey wil de line-up van 1977 tot 
en met 1996 weer doen herleven. 
Als toegewijde Journey-devoten 
zullen zij de klassiekers op exac-
te wijze op zaterdag 8 november in 
Thalia vertolken. Sluit je ogen en 
ervaar de gelijkenis met het origi-
neel. Zaterdag 8 november speelt 
Another Journey in het Thalia The-
ater. De aanvang is om 20.30 uur. 
Staanplaatsen kosten 12,50 euro. 
Info en reserveringen: www.tha-
liatheater.nl. Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52, reserveringen: 0255-
514217. 

IJmuiden - Bij Tata Steel in 
IJmuiden wordt de verlichting in 
de nacht van 25 oktober zo veel 
mogelijk uitgeschakeld. Waar 
dat voor de veiligheid noodzake-
lijk is, blijft de verlichting vanzelf-
sprekend aan. “Wij steunen de 
campagne Nacht van de Nacht 
van harte. Het is een mooi initi-
atief, dat navolging verdient”, al-
dus Hans van den Berg, direc-
teur Manufacturing Iron & Steel 
bij Tata Steel in IJmuiden. ,,Met 
onze deelname willen we het be-
lang onderstrepen van maatre-
gelen om lichtuitstoot te minima-
liseren. Bij Tata Steel in IJmuiden 
geven we daar concreet invul-
ling aan. En dat levert fraaie re-
sultaten op. Zo wordt de straat-
verlichting op het noordelijk deel 
van ons terrein nog deze maand 
schakelbaar gemaakt. Dat le-
vert een winst op van 60 procent 
minder verlichting, zonder dat dit 
ten koste van de veiligheid gaat. 
Het verlagen van het energie-
verbruik en de verlichting bij Ta-
ta Steel is overigens niet alleen 
goed voor het milieu, maar be-
tekent ook een lagere energiere-
kening voor ons staalbedrijf”, al-
dus Van den Berg.
Als onderdeel van het duur-
zaamheidbeleid van Tata Steel 
wordt structureel gewerkt aan 
het reduceren van het energie-

verbruik, inclusief de nachtelijke 
verlichting. Alle installaties en de 
infrastructurele voorzieningen 
op het terrein worden door een 
speciaal team doorgelicht op de 
mogelijkheid om energiegebruik 
en verlichting te verminderen. 
Recentelijk is bij een transport-
band voor het vervoer van erts 
de verlichting schakelbaar ge-
maakt, zodat er alleen nog licht 
brandt als er medewerkers aan-
wezig zijn. 
De proef met het uitschake-
len van de straatverlichting op 
het noordelijk deel van het ter-
rein tijdens de vorige editie van 
de Nacht van de Nacht heeft er-
toe geleid dat  deze maand de 
staatverlichting ter plekke scha-
kelbaar wordt gemaakt. Vervol-
gens zal dit ook op andere de-
len van het terrein van Tata Steel 
in IJmuiden worden ingevoerd. 
Tussen 23.00 en 5.00 uur wordt 
de straatverlichting dan met 60 
procent verminderd, terwijl de 
veiligheid gewaarborgd blijft. Bij 
Kooksgasfabriek 2 vindt momen-
teel een proef plaats met LED-
buitenverlichting. Deze lampen 
stralen minder licht uit naar de 
omgeving. 
Bij vervanging of aanpassing van 
verlichting op het terrein van Ta-
ta Steel wordt gekozen voor 
energiezuinige verlichting. 

IJmuiden aan Zee - Zondag 9 
november om 13.00 uur valt het 
startschot van de HappyRunning 
Strandloop die voor de derde keer 
georganiseerd wordt door Happy-
Running van Noëlla Kieftenbeld. 
Zij is geboren en getogen IJmui-
dense en dus bekend met, de 
voorheen, wekelijkse strandloop-
jes. Helaas is dat al zeker 30 jaar 
geleden. ,,Wat ik wil proberen is 
de strandloop nieuw leven in bla-
zen en ik hoop dat dat uiteraard 
lukt maar dat kan niet zonder u’’, 
aldus Noëlla. U kunt zich inschrij-
ven voor de afstanden 5 of 10 ki-
lometer. De kosten zijn per in-
schrijving 7 euro. Start is om 13.00 
uur bij Paviljoen Noordzee waar 
ook de na-inschrijving gebeurt. 
Voorinschrijven kan ook via www.
happyrunning.nl. Het parcours 
loopt vanaf de start richting paal 
1, naast de pier, om de paal heen 
richting het keerpunt van de 5 km, 
bij paal 3-4 of het keerpunt van de 
10 km, na opgang Parnassia. De 
fi nish is bij paviljoen Noordzee. Bij 
beide keerpunten krijgen de deel-
nemers een stempel op het start-
nummer. Voor elke eerste drie 
binnenkomende dames en heren 
is er een prijs en voor iedereen 
een herinnering, een gratis kopje 
thee of koffi e en een waardebon. 
Tevens is er een tombola dus het 
kan zo maar zijn dat u prijs heeft 
op uw startnummer. Noëlla hoopt 
dat het weer een gezellig loopfes-
tijn wordt met vele lopers en sup-
porters zodat het uit kan groeien 
naar een jaarlijks evenement.

HappyRunning 
Strandloop

Herrie in de Duinen
Santpoort-Noord - Er is her-
rie in Duin en Kruidberg. In op-
dracht van Natuurmonumen-
ten is een aannemer in oktober 
en november bezig met het ver-
wijderen van jonge opslag van 
Amerikaanse vogelkers. De kle-
pelbak achter de trekker is van 
ver te horen. 
Het verwijderen van Amerikaan-
se vogelkers, mahonia en co-
toneaster is onderdeel van een 
groot project om duingraslan-
den te herstellen: Dutch Dune 
Revival. Dit project wordt ge-
steund door de Europese Unie 
met een LIFE-subsidie en heeft 
ook een deelproject op Voor-
ne en Goeree. Duingraslanden 
werden helemaal overgroeid met 
ongewenste soorten. Door deze 
te verwijderen en plaatselijk te 
plaggen, krijgen de karakteris-
tieke duinplanten die hier thuis 
horen, weer kansen. In 2010 is 
gestart met deze kwaliteitsim-
puls voor de duingraslanden. 
Eerst zijn alle bessendragen-
de bomen verwijderd. De jaren 
daarna zijn steeds jonge bomen 
en struiken en nieuwe opslag 
weggehaald. Daarnaast worden 
een aantal plekken waar vrijwel 
alleen opslag van Amerikaanse 
vogelkers staat, geklepeld. Kle-
pelen is het fi jn maken van ruige 

begroeiing met behulp van ro-
terende klepels, een soort hak-
selen. De klepelbak hangt aan 
een trekker en maakt fl inke her-
rie. De aannemer zal hier waar-
schijnlijk 2 à 3 weken voor no-
dig hebben. Plaatselijk zal er op 
doordeweekse dagen dus ge-
luidsoverlast zijn voor bezoekers 
van het gebied. In de rest van de 
gebieden worden nu alle struik-
jes van 2 cm en dikker verwij-
derd met een bosmaaier. Ook de 
komende jaren blijft Natuurmo-
numenten de opslag van Ame-
rikaanse vogelkers verwijderen. 
Het zal nog een aantal jaren du-
ren voordat het echt vrijwel ver-
dwenen is. Wie wil helpen met 
deze kwaliteitsslag voor de dui-
nen, kan zich aanmelden als vrij-
williger. Zie ook www.natuurmo-
numenten.nl/duinherstel. 
Er zijn meerdere wandelroutes 
waar je kunt zien hoe mooi de 
duinen worden. De blauwe route 
(10 km) of de beschreven route 
van 14 km. Een leuke korte wan-
delroute (2 km) in Duin en Kruid-
berg met weetjes via QR-codes 
onderweg vindt je op: https://
www.natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebied/nationaal-park-zuid-
kennemerland/route/speuren-
in-de-duinen-landgoed-duin-
en-kruidberg.





16 oktober 201412

Regio - Zondag 19 oktober 
vindt in het Kennemer Sport-
center in Haarlem een grote 
snuffelmarkt plaats. De hal zal 
gevuld worden met bijna 300 
kramen vol mooie oude spullen. 
Door de omvang en de kwa-
liteit van de aangeboden ge-
bruikte spullen is deze snuf-
felmarkt niet alleen een begrip 
in Haarlem maar ook in de he-
le regio. Dat deze markt geliefd 
is, blijkt wel uit het groot aan-
tal bezoekers. Op deze markt 
kan men natuurlijk lekker snuf-
felen tussen oude spullen, ou-
de kleding, mooi porselein, een 
oud keukenrek of een opknap-
kastje voor de liefhebber. Het is 
er allemaal, meer dan 1 kilome-
ter aan kramen met tienduizen-
den artikelen, dat is wat u aan-
treft in het Kennemer Sport-
center. De markt is geopend 
van 9.00 tot 16.30 uur. De toe-
gang bedraagt voor volwasse-
nen 3,50 euro, kinderen onder 
geleide tot en met 12 jaar heb-
ben gratis toegang. Parkeren is 
gratis. Kennemer Sportcenter is 
gevestigd aan de IJsbaanlaan 
4a in Haarlem.

Snuffelen in 
Kennemer 

Sportcenter

IJmuiden - Zondag 19 oktober 
wordt er weer een leuke en ge-
zellige kofferbakmarkt gehou-
den op het Velserduinplein (ach-
ter Hema) van 8.00 tot 15.00 uur. 
Dit is de laatste kofferbakmarkt 
van dit seizoen. Tijdens deze dag 
zal het plein weer vol staan met 
auto’s met tal van goederen die 
verkocht mogen worden. En mis-
schien treft u hier precies aan 
waar u al lang naar op zoek bent. 
Dat speciale boek of een antieke 
olielamp. Vanaf 10 euro per au-
to kan men ook zelf deelnemen 
aan de markt. Bel voor inlich-
tingen 0255-518380. Bij slecht 
weer gaat de markt niet door.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Meisje van Velsen-locatie: 
Velsen-Noord en -Zuid
Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen maakt ter gelegen-
heid van haar 75-jarig bestaan 
het theaterspektakel ‘Het Meis-
je van Velsen’ voor, door én over 
Velsen(aren). De komende we-
ken richt de Jutter/Hofgeest de 
schijnwerpers op bijzondere lo-
caties die het Meisje van Velsen 
in de voorstelling bezoekt. Deze 
week: Velsen Noord en Zuid
Het had weinig gescheeld of 
Velsen-Noord was door Bever-
wijk geannexeerd. Hoe het pre-
cies in elkaar zit hoort u tijdens 
de Het Meisje van Velsen-fiets-
tocht én ontdekt u in de nieuwe 
Nederlandse musical ‘Het Meis-
je van Velsen’ waar verschillende 
locaties uit onze gemeente een 
hoofdrol spelen. 
Professionele musicalsterren als 
Eline Schmidt (uit Velserbroek!) 
en Frédérique Sluyterman van 
Loo (binnenkort in ‘Billy Elliot’) 
en vele lokale makers stralen in 
een speciaal voor de jubileren-
de Stadsschouwburg Velsen ge-
schreven musical.
Na de oorlog wordt de wederop-
bouw met hernieuwde energie 
opgepakt. Op tal van plaatsen 
verrijzen flats om de terugkeren-
de inwoners onderdak te kun-

nen bieden. De grote wens van 
de beroemde architect Dudok 
om IJmuiden in de vorm van een 
anker te herbouwen is nooit ge-
realiseerd. Het door hem ontwer-
pen stadhuis aan Plein 1945 en 
de toegangspoort van de Hoog-
ovens (nu Tata Steel) in Velsen-
Noord zijn wel gezichtsbepalend 
gebouwen voor de gemeente 
Velsen geworden. 
Op zaterdag 18 oktober organi-
seren de Jutter/Hofgeest en de 
jarige schouwburg nog eenmaal 
de speciale fietsroute met gids 
langs alle Het Meisje van Vel-
sen-locaties. De Engelmundus-
kerk in Velsen-Zuid, het Noord-
zeekanaal en Landgoed Velser-
beek worden uiteraard ook be-
zocht. De fietstocht met gids 
wordt afgesloten met een rond-
leiding door de jarige schouw-
burg. 
Zaterdag 18 oktober (10.00 uur 
tot ongeveer 15.00 uur) , speci-
ale Jutter-Hofgeest-fietstocht 
(25 kilometer) langs Het Meis-
je van Velsen-locaties. Dinsdag 
21 tot en met zondag 26 oktober, 
Het Meisje van Velsen, Stads-
schouwburg Velsen. Meer infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Nieuwe De Zandpoort 
uitgereikt aan wethouder

Santpoort-Zuid - Zaterdag-
middag vond in het Brederode-
huis   de jaarlijkse presentatie 
plaats van het tijdschrift De Zand-
poort plaats. Wethouder Robert te 
Beest was aanwezig om het eer-
ste exemplaar in ontvangst te mo-
gen nemen. De nieuwe ‘Zand-
poort’ is dit jaar onder andere ge-
vuld met artikelen over schrijvers 
en dichters die in Santpoort heb-
ben gewoond of over Santpoort 
hebben geschreven. De verhalen 
gaan vergezeld van lokaal-histori-
sche informatie en eveneens van 
prachtige foto’s uit vroeger tijden 
die de lezer laten zien hoe het er 
destijds uitzag. Verder vertelde 

Wim van Hoff over Elta, een woon-
wijk in Santpoort-Zuid die maar 
kort heeft bestaan maar waar veel 
Santpoorters herinneringen aan 
hebben. En Jan Morren gaf zijn 
kijk op het veel gehoorde verhaal 
dat de Ruïne van Brederode eeu-
wenlang met het stuifzand van de 
Jonge Duinen bedekt zou zijn ge-
weest. Klopt niet, vertelde Jan, het 
is opgehoogd met puin om het 
terrein voor de boeren, die de Ru-
ine in gebruik hadden, toeganke-
lijk te maken.
Het tijdschrift De Zandpoort is 
vanaf heden te koop bij Brederode 
Boeken, Hoofdstraat 234 in Sant-
poort-Noord.

Klant komt bij Fundata 
voor advies en wint fiets
IJmuiden - Kom je met je tante 
bij Fundata voor advies over de 
aankoop van een nieuwe laptop, 
blijk je ineens de gelukkige win-
naar van een gloednieuwe trans-
portfiets te zijn. Dit overkwam Jo-
chem de Graaf uit IJmuiden. 
Iedere klant die tussen 21 au-
gustus en 9 september een aan-
koop deed bij ITPRO-dealer Fun-
data en zijn of haar persoons-
gegevens invulde, maakte kans 
op één van de vijf fraaie nieu-
we transportfietsen. Op de fo-
to staat een dolgelukkige Jo-
chem de Graaf samen met Esther 
Hoes, eigenaresse van Fundata, 
de computerspecialist van IJmui-
den. Jochem was superblij met 
zijn stoere nieuwe fiets. Esther 
Hoes vertelt: ,,We hebben ons 
een half jaar geleden aangeslo-

ten bij ITPRO-Deals. Een netwerk 
van zo’n 90 IT winkels in Ne-
derland, dat zich hard maakt de 
klant te voorzien van persoonlijke 
service en een deskundig advies. 
Door deze samenwerking kun-
nen we onze klanten leuke ac-
ties en een concurrerende prijs 
bieden. De ‘Win een Fiets’-actie 
is daar een goed voorbeeld van. 
Maar ook in de komende Sinter-
klaas- en kerstfolder komen we 
weer met leuke acties. Ik kan na-
tuurlijk niets verklappen maar ik 
weet toevallig uit betrouwbare 
bron dat de Sint zeker onze win-
kel op de Kennemerlaan niet zal 
vergeten voor een heerlijke sur-
prise.” Fundata is te vinden aan 
Kennemerlaan 28 in IJmuiden. 
Het telefoonnummer is 0255-
524420. Zie ook www.fundata.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Hoe herken je een beroerte?

www.lijfengezondheid.nl
Pas op…! Hoofdluis…!





Businessevent De kracht 
van de IJmond afgelast
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Santpoort-Zuid - Zaterdag 
25 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur  zal er in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraat-
weg 201 een bijzondere ver-
koop plaatsvinden ten behoe-
ve van de Stichting Leergeld. Ria 
van Amelrooij heeft in de afge-
lopen 25 jaar vele quilts, wand-
kleden, kussenhoezen en an-
der patchwork gemaakt. Zij 
vindt dat de tijd is gekomen de-
ze op te ruimen en te verkopen. 
Zoals Ria altijd met liefde haar 
vak/hobby heeft uitgeoefend, zo 
schenkt ze met liefde de gehele 
opbrengst van deze verkoop aan 
de Stichting Leergeld. Een orga-
nisatie die kinderen helpt mee 
te doen met activiteiten die an-
ders financieel niet mogelijk zijn. 
Leergeld biedt hen hiermee een 
springplank, waardoor zij op-
bloeien, kennis en vaardighe-
den ontwikkelen en eigenwaar-
de krijgen. De verkoop wordt 
georganiseerd door Santpoorts 
Belang in samenwerking met In-
ner Wheel Club Haarlem. De le-
den van deze internationale ser-
vice club zetten zich ieder jaar in 
voor sociale projecten. In 2014 is 
Stichting Leergeld het nationa-
le project en alle clubs leveren 
daaraan hun bijdrage. Behalve 
dat u de kans hebt een prachtig 
handwerk in uw bezit te krijgen, 
draagt u ook een steentje bij aan 
dit doel: Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is 
straks meetellen.  Voor meer in-
formatie: www.leergeld.nl. Meer 
informatie: 023-5381999.

Verkoopexpo 
quilts en 

patchwork

Santpoort-Noord - Maandag 
20 oktober houdt de Numis-
matische Kring Kennemerland 
haar maandelijkse bijeenkomst 
in: Het Terras, Stationsgebouw 
Santpoort aan de Santpoort-
se Dreef, Santpoort-Noord. Van-
af 19.00 uur is de zaal open, met 
deze avond een leuke veiling, 
waar natuurlijk gelegenheid is 
om de kavels vooraf te bekijken. 
Voor inlichtingen 023-5383754 
of 06-26404240. Alle belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Muntenveiling

‘t Mosterdzaadje
Marionetten en Israëlisch 

singer/songwriter

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
17 oktober om 20.00 uur verzorgt 
de pianiste Christa Korsten een 
kleurrijke voorstelling over het le-
ven en werk van de Tsjechische 
componist Bohuslav Martinu. De 
voorstelling heet: ‘De Marionet-
ten van Martinu’ waarin de pianis-

te gebruik maakt van filmbeelden, 
dia’s en muziek.  
Zijn eerste pianoboek kreeg de 
naam ‘Loutky’ en dat betekent 
Marionetten. Tsjechië kent een 
lange traditie van poppentheater 
en de componist had er vanuit zijn 
jeugd een bijzondere band mee. 
Zondag 19 oktober om 15.00 uur 
treedt de uit Israël afkomstige sin-
ger/songwriter Noam Vazana op 
in ‘t Mosterdzaadje. Haar pro-
gramma ‘Love Migration’ zit vol 
prachtige songs. Het thema is het 
vinden van een ‘thuisgevoel’ en 
hoe ze daar als immigrante en ge-
liefde een eigen weg in vindt. Va-
zana is een uitzonderlijk talent: 
naast zang studeerde zij ook pi-
ano en trombone. In haar solo-
shows combineert zij deze drie 
disciplines op opzienbarende wij-
ze.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Feest op De Rozenbeek
Velserbroek - Vorige week don-
derdag was het groot feest op 
basisschool De Rozenbeek. Niet 
alleen werd de kinderboeken-
week afgesloten en werd gevierd 
dat Het Kwakersnest zijn intrek 
had genomen in het schoolge-
bouw, maar ook werd de locatie 
Spitsaak feestelijk geopend. 
Nadat vorig jaar de locatie Flora-
ronde een metamorfose had on-
dergaan, was dit jaar de Spitsaak 
aan de beurt. De lokalen zijn ge-
schilderd en er is een grote open 
gemeenschappelijke ruimte ge-
creëerd. 
Alles is mooi aangekleed met 
dezelfde kleurencombinatie als 
op de Floraronde. Simone Kou-
dijs is behalve ouder van kinde-
ren op de school ook binnen-
huisarchitecte en heeft belange-
loos aangeboden beide locaties 
te stijlen. Dat verdiende natuur-
lijk een mooie bos bloemen!
De basisschool heeft ervoor ge-

kozen om van de Spitsaak een 
bovenbouwlocatie te maken. De 
groepen 6 tot en met 8 zijn nu 
gehuisvest op de Spitsaak. Vrij-
wel alle groepen beschikken 
over dubbele lokalen zodat er 
veel ruimte is om in alle rust te 
kunnen werken. Daarnaast heeft 
Het Kwakersnest zijn intrek ge-
nomen in het gebouw. De sleu-
tel werd symbolisch overhan-
digd, waardoor er voor de kinde-
ren nu een brede school is ont-
staan. Van de onderbouwloca-
tie Floraronde waren alle leerlin-
gen naar de Spitsaak gekomen 
om deel te nemen aan de festi-
viteiten. Een band van Soli zorg-
de voor de muzikale omlijsting 
en Het Kwakersnest had voor al-
le kinderen een cakeje gebak-
ken. Na drie uur was er voor al-
le ouders, opa’s, oma’s en ande-
re belangstellenden gelegenheid 
om de school aan de binnenkant 
te bekijken.

Op ‘schoolreisje’ 
naar de tandarts

IJmuiden - Leerzaam en leuk, 
dat moeten de 50 leerlingen van 
De Bosbeek hebben gedacht 
toen zij de praktijk van Kliniek 
Noordzee in IJmuiden verlieten.
In het kader van ‘Hou je mond 
gezond’ stelde de tandartsprak-
tijk diverse behandelruimtes be-
schikbaar voor een grondige in-
spectie. De leerlingen waren 
nieuwsgierig naar de les over het 
goed poetsen van hun gebit, het 
controleren op gaatjes en de uit-
leg over het wisselen naar ‘gro-
te-mensen-kiezen’. Doel van het 
project is om jonge kinderen be-
wust te maken van het belang 
van een goede mondgezondheid. 
De ongedwongen ontmoeting 
in de praktijk neemt een drem-
pel weg bij kinderen, die door-
gaans met frisse tegenzin naar 
de tandarts gaan als de halfjaar-
lijkse controle op het program-
ma staat. Sabrina Mol (preven-
tie-assistente) en Tyrna Komme-
ren (kindertandverzorgende) na-
men de kinderen op sleeptouw. 
Eerst werd de kinderen geleerd 
hoe ze goed kunnen poetsen 
en werd een ‘poetslied’ geleerd. 
Daarna mochten ze in de stoel 
zitten en werd met een spiegel-

tje in de mond gekeken. En dat 
allemaal onder schone omstan-
digheden: iedereen droeg een 
kleurig mondkapje. Na het ‘kijk-
je in de keuken’ kregen de kin-
deren een officieel poetsdiplo-
ma en een leuke rugtas van de 
praktijk met tandpasta, een bor-
stel en een appel. Want wie ver-
standig snoept...
Tip van de dag: gebruik een 
zachte tandenborstel, want bij 
gebruik van een harde borstel 
beschadig je sneller je tandvlees. 
Het project is in samenwerking 
met het Ivoren Kruis.

Velsen - Het businessevent De 
kracht van de IJmond gaat niet 
door. De organisatie kwam tot 
dit besluit omdat het aantal aan-
meldingen ver achterbleef bij de 
verwachtingen. Ondernemers 
zouden op 30 oktober met bus-
sen een bezoek brengen aan 
twaalf bedrijven die letterlijk mo-
del staan voor ‘de kracht van de 
IJmond’.
De organisatie was in (vrijwillige) 
handen van de themagroep Pro-
motiecampagne voor de IJmond 
die is opgericht naar aanleiding 
van de drukbezochte Kracht van 
de IJmond-ontbijtsessies in het 
Telstar Stadion. ,,De teller stond 
eind vorige week op 35 aan-
meldingen, terwijl in de bussen 
plaats is voor 200 ondernemers”, 
aldus voorzitter Friso Huizinga. 
,,Omdat wij niet verwachten dat 
het aantal op korte termijn nog 
zal oplopen, hebben we beslo-
ten om het businessevent te an-
nuleren. Dat vinden wij erg jam-
mer, ook omdat de bedrijven die 
we zouden bezoeken al waren 
begonnen met het samenstellen 

van een mooi programma. Waar-
om de animo tegenviel? Dat is 
lastig te zeggen, maar vermoe-
delijk heeft het te maken met 
de volle agenda van de onder-
nemers. In de laatste maanden 
van het jaar zijn er wekelijks net-
werkbijeenkomsten. Bovendien 
draaien de bedrijven op volle 
toeren. Een ondernemer maakt 
dan misschien minder snel tijd 
vrij voor een event dat een hele 
middag duurt.”
De kracht van IJmond kon op 
steun rekenen van het Ra-
bo DichtbijFonds IJmond, OV 
IJmond, MKB IJmond, SnowPla-
net, Jan de Wit Autocars en de 
IJmond-gemeenten. Huizinga: 
,,De steun was geweldig, maar 
tegenover deze partijen was het 
niet fair geweest om een event 
te organiseren voor een handje-
vol ondernemers. Misschien dat 
we het volgend jaar nog eens 
proberen, maar dan op een mo-
ment dat de agenda’s minder vol 
zitten. Aan het enthousiasme bij 
de betrokkenen heeft het in ie-
der geval niet gelegen.”
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Velsen-Zuid - Op landgoede-
ren en buitenplaatsen kom je 
vaak de mooiste paddenstoe-
len tegen en zeker op Beeckes-
tijn is veel bijzonders te ontdek-
ken! Wist je dat je, naast de bij 
smulpapen geliefde eekhoorn-
tjesbrood, ook de giftigste pad-
denstoel ter wereld kan tegen-
komen op de buitenplaats? En-
thousiaste gidsen van Natuur-
monumenten geven op zon-
dag 19 oktober van 11.00 tot 
12.30 uur een excursie om sa-
men te kijken wat er allemaal 
de grond uitschiet op Beeckes-
tijn. Paddenstoelen zijn er het 
hele jaar door, maar de mees-
te zijn toch in de herfst te be-
wonderen. In de vochtige, koele 
weken van het najaar staan ze 
op allerlei plaatsen in het bos 
en in het park van Beeckestijn. 
Tot de eerste vorst komt; dan is 
het met de meesten gedaan. 
De vliegenzwam ken je vast 
wel, maar heb je ooit gehoord 
van de judasoor, en de koraal-
zwam? Hoe heet die mooie 
groene en kun je die eten? Een 
klein spiegeltje is leuk om on-
der de hoed te kunnen kijken. 
De excursie vertrekt voor het 
huis van Beeckestijn. De kos-
ten bedragen 4 euro voor leden, 
niet-leden 6 euro. Kinderen (le-
den) 2 euro, kinderen (niet-le-
den 3 euro. Aanmelden kan via: 
https://www.natuurmonumen-
ten.nl/natuurgebied/beeckes-
tijn/activiteiten.

Paddenstoelen 
zoeken op 
Beeckestijn

Paddenstoelen 

IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag omstreeks 
2.15 uur heeft de politie een 
einde gemaakt aan een feest 
in de bunker boven de Pad-
denpoel. De politie kreeg mel-
ding van geluidsoverlast bij de 
IJmuiderslag. Toen agenten 
ter plaatse kwamen troffen zij 
een feestende menigte van on-
geveer 300 mensen aan in en 
rondom een bunker. Agenten 
hebben onmiddellijk een einde 
aan het feest gemaakt door de 
muziek uit te laten zetten en de 
bezoekers uit de bunker te be-
geleiden. Dit is rustig verlopen 
en binnen 45 minuten was ie-
dereen vertrokken waarna de 
organisatie kon opruimen. Er 
zijn geen aanhoudingen ver-
richt.

Illegaal feest

Thema ‘Feest’ afgesloten
IJmuiden - Donderdag 9 okto-
ber is bij basisschool De Zandlo-
per het thema ‘Feest’ afgesloten. 
Dit werd gedaan door een geheim 
verjaardagsfeestje te organiseren 
voor juf Martine. 
Onder valse voorwendselen is zij 
naar school gelokt. Hier werd zij 
geblinddoekt naar de aula ge-
bracht waar alle kinderen op haar 
stonden te wachten. De kinderen 
hebben vervolgens het lied ‘Feest’ 

van Kinderen Voor Kinderen ge-
zongen. Ondertussen kreeg juf 
Martine verschillende geknutsel-
de cadeaus aangeboden zoals een 
verjaardagsmuts, een sjerp en een 
wenskaart. Juf Martine was erg 
verrast dat dit speciaal voor haar 
georganiseerd was. Als cadeau 
hebben alle leerlingen een boekje 
gekregen met tips voor een gezon-
de traktatie. Dit omdat de Zandlo-
per gezond eten graag stimuleert.

Tentoonstelling ‘Onze 
Bomen’ druk bezocht
Velsen-Zuid - De opening van 
de tentoonstelling ‘Onze Bomen’ 
op Buitenplaats Beeckestijn 
werd 12 oktober druk bezocht. 
Een groot aantal belangstellen-
den wist deze zonnige zondag-
middag de weg naar Beeckes-
tijn te vinden. Zowel de kwaliteit 

van de werken als de presenta-
tie werden erg op prijs gesteld, 
zo lieten bezoekers weten. Beec-
kestijn is uiteraard blij met de-
ze positieve reacties. Deze ver-
kooptentoonstelling is nog te be-
zichtigen tot en met zondag 14 
december 2014.

 

Velsen - Bloemen hebben een be-
langrijke functie bij het herdenken 
en verwerken van verdriet na het 
verlies van een dierbare. Vooraf-
gaand aan de viering van Allerzie-
len Velsen Verlicht op 5 november 
op begraafplaats Duinhof, vindt op 
maandag 3 november van 19.30 
tot uiterlijk 21.30 uur een inspira-
tieworkshop plaats. Iedereen die 
een dierbare wil herdenken kan op 
deze avond met steun van bloe-
miste Ine-Claire Mulder een her-
denkingsbloemstuk maken. Basis-
materialen als groen, draad, oasis 
en ondergrond zijn aanwezig. De 
lievelingsbloemen  evenals herin-
neringen aan uw dierbare om in 
het bloemstuk te verwerken, zoals 

een foto, een sieraad, een stuk-
je stof , een symbolisch voorwerp 
of een afbeelding, dient u zelf mee 
te nemen. Op de avond van de Al-
lerzielenviering krijgen de bloem-
stukken een speciaal plekje op de 
begraafplaats. Daarna kunt u het 
bloemstuk meenemen om op een 
graf neer te leggen of in de tuin 
of op het balkon. De avond wordt 
begeleid door Jose Rustemeijer 
en vindt plaats in de gemeente-
lijke wijkpost, W. Danielslaan 53 
in Santpoort-Noord. Maximaal 25 
personen kunnen deelnemen. De 
workshop is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage in de kosten is 
welkom. Opgeven via info@aller-
zielenvelsen.nl is verplicht.

WVIJ tweede op master-
kampioenschappen
IJmuiden - De masterzwemmers 
van Watervrienden IJmuiden heb-
ben zeer goed gepresteerd tij-
dens de nationale zwemkampi-
oenschappen op 5 oktober 2014 in 
Almere. De Ijmuidense ploeg ein-
digde in een deelnemersveld van 
11 ploegen op een tweede plaats 
in het medailleklassement. De 12 
zwemmers van de ploeg haalden 
in totaal 35 keer goud, vijf keer zil-
ver en drie keer brons. Aan deze 
jaarlijkse zwemkampioenschap-
pen mogen alle zwemmers ouder 
dan 25 jaar meedoen. Trainer en 
dit maal ook zwemmer Ron Blok 
legt het uit: ,,De zwemmers wor-
den in leeftijdscategorieën van vijf 
jaar ingedeeld, dus je zwemt te-
gen zwemmers die maximaal vijf 

jaar ouder of jonger zijn. De leef-
tijd van de IJmuidense zwemmers 
liep van begin 20 tot bijna 70 jaar 
en daarmee waren we in het alge-
hele programma dus goed verte-
genwoordigt.’’ Die brede verte-
genwoordiging bleek onder ande-
re op de 50 meter rug waar drie 
gouden plakken in drie leeftijds-
categorieën werden gehaald. Vele 
WVIJ zwemmers volgden met eer-
ste plaatsen. Daarnaast haalde het 
heren estafetteteam ook nog eens 
een master bondsrecord op de 4 x 
50 meter wisselslag. Het was he-
laas niet genoeg om de ploeg van 
Watervrienden Den Haag voor te 
blijven, echter deze had met meer 
zwemmers slechts één extra gou-
den medaille.

Bestuur LGV compleet

Velsen - Maandag hebben de 
leden van LGV in een Algeme-
ne Vergadering de zittende be-
stuursleden aangevuld met nieu-
we bestuursleden. In het bestuur 
zijn de volgende kandidaten her-
kozen of gekozen: Gerard Vosse 
(voorzitter), Gerard van Broek-
huijsen (secretaris), Fred Kap-
pen (penningmeester), Paul van 
der Veen en Milco Kwant.
Na de formele, maar toch geani-

meerde vergadering, zette frac-
tievoorzitter Leo Kwant zijn be-
vindingen uiteen over het reilen 
en zeilen van LGV sinds de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
maart 2014. Het was een ‘ver-
slag’ van veel werk, dat achter de 
schermen werd en nog steeds 
wordt verricht en waarop LGV 
later op haar website in detail zal 
terugkomen. Zie ook www.lgv-
velsen.nl.

Afgelopen zaterdag heb ik voor 
mijn club De Klavierschippers 
een spandoek gemaakt en op-
gehangen op het viaduct bij het 
Pontplein, naast twee spandoe-
ken die er zeker al twee we-
ken hingen. Tot mijn verbazing 
is ons spandoek, net als vorig 
jaar, al na twee dagen verwij-
derd. Wie zou dit nu doen? Je 
kan op het doek lezen dat het 
om een concert op 18 en 19 
oktober gaat. Dan verwijder je 
het toch daarna! Of liever had 

ik dat nog zelf gedaan! Jam-
mer, want welke club wil er nu 
geen publiek in de zaal? 
Misschien dat het volgend jaar 
toch minimaal een week kan 
blijven hangen. Dat zou voor 
een heleboel accordeonlief-
hebbers erg leuk zijn. We ver-
wachten evengoed een zaal vol 
mensen, maar jammer genoeg 
geen spandoek meer aan het 
viaduct.

Rolien Viskil, IJmuiden
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Stichting Zwerfkatten 
vraagt hulp gewonde kat
IJmuiden - Begon zaterdag 4 
oktober, Werelddierendag, ge-
weldig voor de zwerfkatten uit 
het Havengebied met de ge-
slaagde voerinzameling bij tuin-
centrum Welkoop, de dag ein-
digde vreselijk. Die dag werd 
een zwerfkat ernstig gewond en 
voor dood achtergelaten….
Vrijwilligers van Stichting Zwerf-
katten havengebied IJmuiden 
vonden de onbekende kater tij-
dens hun dagelijkse ronde door 
de haven. De kat was wegge-
kropen in één van de voerhok-
ken. Duidelijk zichtbaar waren 
de vele wonden over het hele lijf, 
waaronder een gapend gat bij de 
hals. Medewerkers brachten de 
kat direct door naar de noodop-
vang waar eerste hulp werd ver-
leend. Daar bleek dat de kat is 
gegrepen door een hond, getui-
ge de vele tandafdrukken.  
De stichting is nu op zoek naar 
de eventuele eigenaar van deze 
ongecastreerde zwart/witte ka-
ter. De kat werd eerder al in de 
omgeving van de Dokweg gesig-
naleerd en stond op de lijst om te 
vangen voor controle en castra-
tie, maar er liepen ook nog een 
aantal kittens in het havenge-
bied. Die ukkies vangen had de 
eerste prioriteit.
Ook hoopt de stichting dat 
buurtbewoners iets hebben ge-
zien of gehoord van de aanval op 
de kat, of dat de eigenaar van de 
hond zijn verantwoordelijkheid 
neemt en zich meldt. ‘Het moet 
een complete slachtpartij zijn 

geweest en er zal ongetwijfeld 
gegil van de kat gehoord zijn op 
of net voor zaterdag 4 oktober, 
op de groenstrook achter de Ori-
onweg parallel aan de Dokweg. 
Vermoedelijk tussen de ijzerwa-
renhandel en het kruispunt bij 
de Raafstraat. Dit voorval vinden 
we erg zorgwekkend; vandaag 
is het een zwerfkat, morgen een 
huiskat of een kind.’
Vrijdagochtend werd de kater 
met voorrang geopereerd. De 
zwerfkattenstichting wil lezers 
vragen een donatie over te ma-
ken voor de onfortuinlijke kat. Zij 
zijn geheel afhankelijk van gif-
ten  en weten nog niet waar ze 
de operatie en intensieve nazorg 
van moeten betalen. Bel voor in-
formatie naar 06- 20504875, of 
maak een donatie over op IBAN 
NL85 INGB 0004761772 ten na-
me van St. Zwerfkatten haven-
gebied IJmuiden onder vermel-
ding van ‘kater Dokweg’. Zie 
ook: www.kattenbabbels.blogs-
pot.com.

Pinkenveiling 
voor Naaldkerk
Santpoort-Noord - De Naald-
kerk heeft het afgelopen week-
einde de deuren geopend voor 
de Pinkenveiling. Voor iedereen 
uit de omgeving,   jong en oud, 
waren er leuke artikelen. Er zijn 
mooie schilderijen van ras-Sant-
poorters verkocht,  er was een rad 
van avontuur, een goederenvei-
ling, mooie bloemstukjes, kramen 
met biologische producten, zoals 
jam, kaas, appels, peren en Sant-
poorts bier, ondeugende poppen, 
curiosa, boeken en adoptiekippen. 
Maar ook kon men zelf papier 
scheppen, creatief versieren, zelf-
geschreven kinderboek, was er 
een Smikkeltuin, de bridge en de 
klaverjas, en de wandeltocht. Niet 
vreemd dat met al die inbreng en 
activiteiten een mooie bedrag bij-
een is gebracht van 10.000 euro. 
De opbrengst is bestemd voor het 
onderhoud van de Naaldkerk.

Workshop 
dancetwirl

Santpoort-Noord - Met 
dancetwirl dans je niet alleen met 
je lichaam, maar je gebruikt er 
ook nog een baton bij. Dat maakt 
het dansen soms best lastig, maar 
het is ook extra leuk om zo een 
show te maken. Bovendien kan je 
met dancetwirl een heleboel kan-
ten op. De groep van Soli maakt 
elk jaar een demoshow, waarbij 
ze op mechanische muziek een 
grote show maken. Hiermee tre-
den ze als zelfstandige groep op. 
TwirlTeamSoli is een onderdeel 
van muziekvereniging Soli, die 
verschillende orkesten heeft. Op 
de muziek van de orkesten maken 
ze elk jaar een show, die ze uit-
voeren onder andere in de Stads-
schouwburg. TwirlTeamSoli is ook 
onderdeel van het marsorkest van 
Soli. Ze zijn daarbij het zo ge-
zegde visitekaartje en lopen dan 
voor de orkest uit, terwijl ze klei-
ne showtjes doen. Het marsorkest 
treedt enkele keren per jaar op. 
Korton, dancetwirl is lekker af-
wisselend en uitdagend! Wegens 
groot succes zal TwirlTeamSoli op 
woensdag 22 oktober een tweede 
workshop geven om zo te ervaren 
wat dancetwirl is. Iedereen van-
af 7 jaar is van harte welkom. De 
trainingstijden zijn van 18.30 uur 
tot 19.30 uur. Voor meer informa-
tie: twirlteamsoli@gmail.com. 

Nieuwe show van 
de Klavierschippers
IJmuiden - Op zaterdagavond 
18 oktober om 20.00 uur en zon-
dagmiddag 14.30 uur kan men 
weer genieten van een nieuwe 
show van de Klavierschippers.
Dit jaar komt men met het thema 
‘Herkent u deze nog?’ Er worden 
dus allerlei leuke en mooie num-
mers van weleer gespeeld, mee-
zingen mag, lekker wegzwijme-
len natuurlijk ook. De Klavier-
schippers bestaan uit een groep 
van vijftien accordeonspelers en 

drie toetsenisten, een drummer 
en twee zangeressen uit Velsen 
en omstreken. 
De show wordt gehouden in 
Technische School Velsen, Bri-
niostraat 12 in IJmuiden, de in-
gang is echter aan De Noostraat. 
Kaarten à 12,50 euro zijn ver-
krijgbaar voor de show aan de 
kassa. De kaarten zijn eerder 
verkrijgbaar bij Aaf Dekker, via 
0255-513873 of Maureen Duijn-
Dutrieux, via 06-45751073.

Gehandicapten Beraad 
Velsen stopt ermee 
Velsen - Na 20 jaar ‘gevraagd en 
ongevraagd adviseren’ gaat Ge-
handicapten Beraad Velsen er-
mee stoppen. Het is een geza-
menlijke beslissing van het be-
stuur, omdat de vrijwilligers te 
oud worden, er geen goede op-
volging te vinden is én uit onte-
vredenheid over het magere ef-
fect van alle bemoeienissen op 
het uiteindelijk gemeentelijk be-
leid.
,,Harde taal, maar het is de waar-
heid’’, zegt voorzitter Wim Pol-
man. ,,Onze werkwijze is uitge-
werkt. Heel teleurstellend is dat 
de gemeente Velsen het Rijks-
beleid voor gehandicapten per 
1 januari 2015 heeft overgeno-
men. Het verlies van de compen-
satieplicht en de invoering van 
de eigen bijdrage voor hulpmid-
delen is voor ons zeer zorgelijk. 
Wij kennen de problemen waar 
chronisch zieken en gehandi-
capten dagelijks tegen aanlo-
pen als geen ander en weten dat 
dit voor veel mensen onverteer-
baar is. Niet alleen zorgen tal van 
maatregelen voor een enorme 
stapeling van extra kosten, hier 
komt nog bij dat mensen meer 
zelfredzaam moeten zijn en niet 
meer kunnen rekenen op be-
paalde zorg, zoals huishoudelij-
ke hulp en het tekort aan aan-
gepaste woningen.’’ Omdat het 

Gehandicapten Beraad Velsen 
ermee stopt blijven een aantal 
hoofdpijndossiers en wensen op 
tafel liggen. Denk aan de mati-
ge toegankelijkheid van het ge-
meentehuis, geen uitzicht op een 
goed fi etspad Kennemerlaan en 
ook zijn er grote zorgen over het 
vervolg van het Biosvervoer en 
verdere bezuinigingen. Polman 
heeft ook grote zorgen over de 
rol van de WMO-raad. ,,Als on-
ze inbreng wegvalt moeten we 
afwachten wat er nog over-
blijft aan kennis en deskundig-
heid over gehandicapten en zie-
ken.’’ Maar trots is Polman ook. 
Op wat wel gerealiseerd is in die 
twintig jaar: de stoepverlagin-
gen met de bekende stoeptegel, 
de toegankelijkheid en uitgan-
kelijkheid van een aantal open-
bare gebouwen zoals buurthui-
zen; de vijfjaarlijkse keuring voor 
gehandicapten is door hun toe-
doen zelfs landelijk afgeschaft. 
En ook de actie Sleutel van de 
Buren kreeg landelijke uitstra-
ling. Verder hebben de scootmo-
bielcursussen gezorgd voor veel 
blije en goed geïnstrueerde, vei-
lige rijders. Het bestuur wil nog 
proberen een vervolg te geven 
aan de werkgroep Toegankelijk-
heid, maar dan hebben zij wel 
‘jong bloed’ nodig. Zie ook www.
gehandicaptenberaadvelsen.nl.

Driehuis - De RK parochies van 
IJmuiden, Driehuis, Santpoort/
Velserbroek en Haarlem–Noord 
zijn onlangs verenigd in een Per-
sonele Unie, die moet leiden tot de 
nieuwe Franciscusparochie. Om 
een en ander luister bij te zetten 
worden in de verschillende loca-
ties van de Franciscusparochie tal 
van evenementen georganiseerd. 
Zo zal in de Engelmunduskerk in 
Driehuis een Muziek- en Zang 
evenement worden gehouden 
rond het Zonnelied dat ooit door 
Franciscus van Assisi is geschre-
ven. De muzikale uitvoering is een 
mengeling van klassieke en po-

pulaire muziek op thema’s uit het 
Zonnelied. Medewerking wordt 
verleend door Aaf Dekker accor-
deon, Helen van Wolferen hobo, 
Joop Marechal orgel, Vrouwen-
kleinkoor Pro Deo, Songs4you en 
Dolf Schelvis, zangers Matthijs 
Schelvis, Baris Kirik, Marga Voet-
man, Rob Fintelman en Renate 
van Giezen. Het evenement wordt 
gehouden in de Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis op zaterdag 18 oktober om 
15.30 uur. De toegang is vrij. Wel 
wordt er aan het einde een deur-
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.
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Driehuis - Op het zonovergo-
ten en drukbezochte sportpark in 
Schalkwijk duurde het weer even 
voordat Velsen in de wedstrijd 
zat. United-DAVO combineerde 
er lustig op los en Randy Eijke-
lenboom moest een schuiver met 
de voet keren. Na een kwartier 
kreeg Velsen de zaak onder con-
trole: een voorzet van Tim Groe-
newoud op Henk Swier maar die 
tikte de bal naast. Gevaarlijk werd 
United alleen bij spelhervattin-
gen. Zo kwam de bal uit een cor-
ner van United net te hoog voor 
een Haarlemse de aanvaller om in 
te koppen. Na een half uur aan de 
andere kant een prachtige voor-
zet van Tim Groenewoud op de 
inkomende Steef van Wees die 
snoeihard inkopte.0-1. Even later 
was het Steef die de voorzet afl e-
verde. Tim volleyde net over. Een 
aanval van United over links werd 
beëindigd met een goed schot 
dat bekwaam door Randy werd 
gepareerd. Aan de andere kant 
was het even later Mark Kloos-

terboer die uit een voorzet van 
Tim vallend raak kopte. 0-2. Kort 
voor rust spanning aan de ande-
re kant: een schot op doel werd 
op katachtige wijze gekeerd door 
Randy Eijkelenboom en ook in de 
rebound gooide hij zijn hele heb-
ben en houden in de strijd en 
hield zodoende de nul vast. Nog 
voor rust maakte Erik Metgod een 
einde aan alle illusies van United/
DAVO. Steef van Wees stuurde 
Mark Kloosterboer aan de rech-
terkant de diepte in. Erik Metgod 
knalde de voorzet achter de kans-
loze doelman van United: 0-3.
Na rust bleef United het vooral via 
individuele acties proberen maar 
de verdediging van Velsen gaf 
weinig weg. Wij noteerden nog 
wel een mooi schot maar Randy 
plukte de bal uit de kruising. Even 
later zorgde Stephan Clarenburg 
ervoor dat Henk Swier raak kon 
schieten: 0-4. Eindelijk een mooie 
overwinning voor Velsen. Volgen-
de week de bekerwedstrijd tegen 
JOS Watergraafsmeer.

Velsen pakt eerste zege Vrouwen VSV verliezen
Velserbroek - Op zondag 12 
oktober stond  voor het eerste 
vrouwenteam van VSV de wed-
strijd tegen de vrouwen van de 
Kennemers op de agenda. Dit 
seizoen spelen de VSV dames 
voor het eerst in de derde klasse 
in de A categorie. Het team van 
VSV heeft het zwaar in de hoge-
re klasse en zijn zoekende naar 
een juiste manier van spelen.  
Daarbij zijn er veel blessures en 
pijntjes, waardoor er tegen de 
Kennemers gestart moest wor-
den met maar 1 wissel. 
Na een heerlijke lunch aangebo-
den door de sponsor Villa Wes-
tend startten de dames van VSV 
op deze zonnige dag goed, het 
zag er veelbelovend uit. Maar al 
snel werd er door de tegenstan-
der gescoord en begon er hier 
en daar wat fout te gaan in het 

spel van VSV.  Gelukkig ontbrak 
het niet aan vechtlust bij de VSV 
vrouwen en werd er hard gestre-
den om de gelijkmaker te sco-
ren. 
De Beverwijkse vrouwen tikten 
de bal goed rond en met een 
scheidsrechter die veel door de 
vingers zag kwam het tot 2-0. 
Hierdoor kwam er een verande-
ring in het spel van de Velser-
broekse vrouwen en begon de 
strijd tegen zichzelf, ondanks de 
enorme vechtlust. 
Einduitslag van de wedstrijd 
werd 3-0, waarbij duidelijk werd 
dat er nog hier en daar gesleu-
teld  moet worden aan met name 
het positiespel van VSV. Hopelijk 
komen de geblesseerde dames 
snel weer terug, zodat het com-
plete team kan strijden voor een 
hogere positie in de competitie.

IJmuiden - Stormvogels trad 
zondag aan tegen Nieuw Utrecht 
en met een nadelige stand van 
4-1 zag Stormvogels de wed-
strijd gestaakt worden. Met 
nog 17 minuten te gaan had de 
IJmuidense middenvelder Jurj-
en Dikker een overtreding ge-
maakt en onder het toeziend 
oog van scheidsrechter N. Mou-
rabit trapte Nieuw Utrecht-aan-
valler Tonnie  Crusell zijn oppo-
nent Dikker na op zijn kuit. De 
scheidsrechter stond er boven-
op en kon niet anders doen dan 
hem de rode kaart voor te scho-
telen. Hierop liet middenvelder 
Ouarhis de scheidsrechter dui-
delijk weten hier niet mee eens 
te zijn, waarop de leidsman hem 
verzocht te stoppen met recla-
meren. Dit gebeurde niet waarop 
Ouarhis geel kreeg en omdat hij 
door ging met mekkeren, werd 
hij eveneens met een rode kaart 
geconfronteerd. Daarna was het 
de beurt aan verdediger Abdul 
Yildiz, die de aan Ouarhis gege-
ven rode kaart uit de handen van 
de scheidsrechter sloeg en daar-
voor eveneens rood ontving. Ver-
volgens voelde de scheidsrech-
ter zich, omdat er lichamelijk 
contact was, bedreigd en staak-
te hij de wedstrijd. Onbegrijpe-
lijk! Drie spelers letterlijk en fi -
guurlijk over de rooie, terwijl hun 
team op dat moment een riante 
voorsprong van 4-1 had opge-
bouwd. Nu is de tuchtcommis-
sie van de KNVB aan zet. Ge-
voetbald werd er ook en omdat 
Nieuw Utrecht effectiever om-
sprong met de kansen, hadden 
zij met rust een 2-0-voorsprong. 
Voor Stormvogels kregen Erik 
Homan en Patrick Krop reële 
scoringskansen. In de tweede 
helft ging Stormvogels op zoek 
naar de aansluitingstreffer en 
invaller Geoffrey Verweij en op-
nieuw Patrick Krop waren bijna 
succesvol. Maar rond de 60ste 
minuut slaagde Nieuw Utrecht 
binnen twee minuten er in op 
de counter tweemaal tot scoren 
te komen, 4-0. Tonnie Crusell, 
later met een rode kaart weg-
gestuurd, nam drie van de vier 
doelpunten voor zijn rekening. 
Twintig minuten voor tijd wist 
Bastiaan Scholten, zwaar gehin-
derd door de Utrechtse doelman 
en een verdediger, de eer voor 
Stomvogels te redden, 4-1. Hier-
na werden drie Nieuw Utrecht-
spelers met rood weggezonden 
en staakte de scheidsrechter het 
duel. Nog steeds staat Stormvo-
gels na zes wedstrijden met nul 
punten onderaan. Zondag 18 
oktober wordt er niet gevoet-
bald; een week later komt SDO 
uit Bussum naar Zeewijk.

Wedstrijd 
Nieuw Utrecht-

Stormvogels 
gestaakt

Sponsor voor Velsen MF
Driehuis - Dat het meidenvoet-
bal in de lift zit dat hebben ze ook 
bij RKVV Velsen gemerkt. Zoveel 
meiden die willen voetballen dat 
er een meiden F-team is gereali-
seerd.! Een groep van enthousi-
aste meisjes die dit jaar voor het 
eerst samen voetballen. Sommi-
ge spelen al langer maar dan in 
een gemengd team. De inzet is 
groot en dat is ook de sponsor 
niet onopgemerkt gebleven.

Bosman Weld Consultancy heeft 
de kleding gesponsord. Dat om-
dat de dochter van Marc Bos-
man ook in het team speelt. 
Marc werkt nu twee jaar voor 
zichzelf. Als internationaal lasin-
specteur controleert hij laswerk 
van lassers die bijvoorbeeld her-
stelwerkzaamheden verrichten. 
Daarnaast voert hij audits uit 
voor kwaliteitsmanagementsy-
stemen bij bedrijven.

Terrasvogels verliest
Santpoort-Zuid - Na de ecla-
tante overwinning van vorige 
week in Vogelenzang moest Ter-
rasvogels deze week op het ei-
gen sportpark tegen HBC spe-
len. De Heemstedenaren ston-
den er voor de wedstrijd een 
stukje beter voor dan de vogels.
Het begin van het duel was erg 
rommelig, maar al snel werd 
duidelijk dat het geen makke-
lijke pot zou worden. HBC was 
beter en wist dan ook al snel de 
0-1 te maken. Vooral de snelle 
buitenspelers waren een plaag 
voor de achterhoede. Keeper 
Jorn Blanker had in vijf minuten 
al meer ballen te verwerken ge-
kregen dan in de hele wedstrijd 
tegen Vogelenzang. 
Waar vorig jaar sportpark de 
Elta een onneembare vesting 

was (er werd pas in maart voor 
het eerst verloren) is dat de-
ze jaargang wel anders. Toen 
in de twintigste minuut ook de 
0-2 viel zakte de moed wel een 
beetje in de schoenen bij de 
Santpoorters. HBC bleef beter 
maar gaf het initiatief wel even 
uit handen. Terrasvogels kon 
eindelijk de bal in de ploeg hou-
den en er kwamen zowaar kan-
sen. Aanvoerder Smithuis vond 
twee keer nog de doelman op 
zijn weg (kopbal, schot), maar 
de derde keer was het wel raak, 
Henk Hageman rondde koeltjes 
af na een goed actie van Slag-
boom. Terrasvogels kon kort jui-
chen want binnen twee minuten 
stond het 1-3 voor HBC na een 
communicatiefout in de TV-de-
fensie, rust.





16 oktober 201422

Velsen - In IJmuiden en Velsen-
Noord hebben collectanten voor 
de Nierstichting 5735,80 euro 
opgehaald. De collecte was in 
de week van 14 tot 20 septem-
ber. Het thema van de campagne 
was ‘De wachtlijst moet korter’. 
De Nierstichting wil de wacht-
lijsten voor donornieren verkor-
ten, maar ook worden weten-
schappelijk onderzoek, onder-
steuning van nierpatiënten in het 
dagelijks en het voorkomen van 
meer nierziekten betaald uit de 
collecte.

Opbrengst 
Nierstichting

IJmuiden - De bingo en loterij in 
speeltuin De Veilige Haven is za-
terdag 18 oktober, aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie in IJmuiden woont maar 
geen vervoer heeft, kan contact 
opnemen via 0255-527010 of 
0255-518077. Men kan dan wor-
den opgehaald en wordt na af-
loop weer terug gebracht.  De 
opbrengst van deze avond is be-
stemd voor de speeltuin, zo kun-
nen er weer leuke speeltoestellen 
worden gekocht voor de jeugdige 
bezoekers van De Veilige Haven. 

Bingo- en 
loterijavond

Santpoort-Noord - Woensdag 
22 oktober vindt in Bartje Boven 
het derde Santpoortse Dorpsge-
sprek ‘Wat bezielt je eigenlijk?’ 
plaats. Deze keer is Ruud Porck 
de gast. Hij was tot medio 2012 
directeur van het Technisch Col-
lege, het Maritiem College én het 
Tender College. Zo werd hij ook 
een bekende Santpoorter. Hij is 
een gepassioneerd voorvechter 
voor het beroepsonderwijs en 
wil dat beter op de kaart zetten. 
Hij probeert dat nu ook in Am-
sterdam te doen, waar hij sinds-
dien bij de gemeente werkt als 
programmadirecteur techniek. 
Uitspraak bij zijn vertrek in 2012: 
“De samenwerking die we hier 
hebben opgezet tussen bedrijfs-
leven, onderwijs en overheid 
geldt voor mij als voorbeeld.” 
Natuurlijk kunnen de bezoe-
kers ook in gesprek met de gast. 
Ook leerlingen van de Muziek-
school Velsen verlenen hun me-
dewerking. Iedereen is op 22 ok-
tober van harte welkom bij Bart-
je Boven, Hoofdstraat 150. Aan-
vang: 20.00 uur. Koffi e, thee en 
taart gratis aanwezig. Vrijwillige 
bijdrage aan de uitgang. Meer 
informatie bij Otto Sondorp van 
Dorpskerk Dichtbij, 0615908560 
of e.sondorp@pkn.nl. Kijk Zie 
ook www.facebook.com/dorps-
kerkdichtbij. Dorpskerk Dicht-
bij in Santpoort heeft het initia-
tief genomen voor het Dorpsge-
sprek.

Dorpsgesprek 
Ruud Porck

Verhalenvertelplein 
over Oud-IJmuiden
IJmuiden - Op 18 oktober vindt 
in de Brulboei het eerste Verha-
lenvertelplein plaats. Dit is geor-
ganiseerd door Agnes en Mar-
lenne van Project ‘BeLeef Oud 
IJmuiden’ en Daniella van Stich-
ting Welzijn Velsen. 
Centraal staat het verhaal over 
Oud-IJmuiden en door Oud- 
IJmuidenaren. Maar natuurlijk 
zijn ook geïnteresseerden wel-
kom die niet uit Oud-IJmuiden 

komen. IJmuiden bestaat rela-
tief kort maar er is zo veel ge-
beurd en dat heeft de ziel van 
Oud IJmuiden gevormd. En dat 
is terug te lezen in de verhalen.
Er komen sprekers, muziek en 
vooral het samen in gesprek ko-
men over het leven in Oud IJmui-
den staat centraal. Ook Mr. Jim 
(Jim v.d. Eng) doet mee. Hij is 
dichter en schrijft voornamelijk 
haiku’s en tanga’s.  

Simon Tahamata traint 
jeugd RKVV Velsen 
IJmuiden - RKVV Velsen is één 
van de voetbalverenigingen die 
zijn aangesloten bij een samen-
werkingsverband met Ajax. Dat 
geeft enkele voordelen. Elk jaar 
worden bijvoorbeeld F-pupillen 
toernooien gehouden op de Toe-
komst, ook zijn er cluster bijeen-
komsten. 
Dit seizoen maakt Ajax een be-
gin met het geven van trainingen 
op locatie. Dat betekent concreet 
dat Ajax dit seizoen viermaal op 
bezoek komt bij een aangeslo-
ten vereniging om een training 
te geven aan E- of F-pupillen. 
Bij Ajax ligt bij deze doelgroep 
steeds meer de nadruk op het 
spelen in de kleine ruimte of op 
andere ondergrond, zo wil men 
dat de aangesloten amateurver-
enigingen 6 tegen 6 gaan spe-
len op een kwart veld. Hier is vo-
rig seizoen binnen de jeugdop-

leiding van Ajax al een start mee 
gemaakt. Ajax heeft inmiddels E- 
en/of F-teams teruggetrokken uit 
de KNVB competitie, alleen de E-
top (9x9) is in deze leeftijdscate-
gorie nog actief bij de KNVB.
Vorige week woensdag was het 
zover, niemand minder dan Si-
mon Tahamata en zijn collega-
jeugdtrainer Wouter von Brucken 
kwamen namens de jeugdoplei-
ding van Ajax, onder groot en-
thousiasme, training geven aan 
de F-pupillen selectie. Er was 
verder assistentie van enkele Vel-
sen-jeugdtrainers, die zodoende 
nieuwe ervaringen konden op-
doen. De kinderen genoten met 
volle teugen van deze training. 
De reacties na afl oop van ou-
ders, belangstellenden, kinderen 
en ook Ajax waren zeer positief. 
Zij kijken nu al uit naar de vol-
gende keer!

Offi ciële opening 
combigroep Athena

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
10 oktober heeft Annette Baer-
veldt, wethouder Jeugd van de 
gemeente Velsen, de offi ciële 
opening verricht van de nieuwe 
combigroep Athena. Dit deed 
zij door met de kersverse be-
woners op de groep tientallen 
ballonnen in de kleuren van de 
huisstijl van Lijn5 en OCK het 
Spalier stuk te prikken waar-
door de naam ‘Athena’ zicht-
baar werd. 
Deze twee gespecialiseerde 
jeugdzorgorganisaties zijn bei-
de een groot voorstander van 
samenwerking. Gezamenlijk 
hebben zij jarenlange ervaring 
in de behandeling van com-
plex probleemgedrag bij kin-
deren en jongeren met én zon-
der licht verstandelijke beper-
king (LVB). Met Athena hebben 
zij deze expertise gebundeld in 
één gecombineerde behandel-
groep. 
In de praktijk werkt aparte zorg 
voor jongeren met én zonder 
LVB namelijk soms averechts. 
Dit geldt met name voor jeug-
digen met een te laag IQ voor 
een reguliere jeugdzorggroep 
en een te hoog IQ voor een 
LVB-groep. Door de overgang 
van alle jeugdhulp naar de ge-
meenten op 1 januari 2015 ver-
dwijnen de traditionele schot-
ten tussen sectoren. Deze 
overgang bood Lijn5 en OCK 
het Spalier de mogelijkheid om 
deskundigheid, contacten en 
krachten te bundelen. Jonge-
ren die binnen het grensgebied 
vallen kunnen hierdoor een sa-

mengevoegd traject (zonder 
door- of overplaatsing) volgen 
dat beter aansluit op hun hulp-
vraag.  
Binnen de Combinatiegroep 
Athena is ruimte voor vier cli-
enten van Lijn5 en vier cliënten 
van OCK het Spalier. De groep 
is gevestigd in een pand op het 
terrein van OCK het Spalier in 
Santpoort.
Athena is speciaal voor jonge-
ren (14-19 jaar) met een IQ in 
het grensgebied tussen de 70 
en 90. Lijn5 en OCK het Spalier 
vinden allebei dat de hulpvraag 
van de cliënt centraal staat en 
niet de achterliggende proble-
matiek. De combigroep werkt 
met 1Gezin1Plan; de hulpver-
leners en het gezin werken als 
team samen aan de gezamen-
lijke doelen van het gezin. Bei-
de organisaties zijn ook geza-
menlijk verantwoordelijk voor 
het traject. Uitgangspunt hier-
bij is zo min mogelijk schakels 
en het optimaal benutten van 
de eigen kracht van de jonge-
re, het gezin en hun netwerk. 
De jongeren van de combi-
groep gaan naar school of 
hebben werk in de daarvoor 
bestemde locaties op het ter-
rein van Athena en in de na-
bije omgeving. En voor dagbe-
steding kunnen ze gebruikma-
ken van het activiteitencentrum 
van OCK het Spalier. De maxi-
male duur van het traject is 
twaalf maanden. Het is de be-
doeling dat de jongeren daar-
na terug naar huis gaan of naar 
een passende vervolgplek.

25 jaar vrijwilliger
bij de Zonnebloem
Velsen - Op 8 oktober heeft me-
vrouw Marianne Vernout- Steen-
bakker uit handen van Maarten 
Hoek, penningmeester van de 
Zonnebloem regio IJmond, de 
landelijke gouden vrijwilligers-
speld en oorkonde ontvangen, 
vanwege haar inzet geduren-
de 25 jaar als vrijwilliger voor de 
Zonnebloem.
Marianne Vernout is 25 jaar ge-
leden begonnen als vrijwillig-
ster bij de Zonnebloem, afde-
ling IJmuiden West. Hierna werd 
zij bestuurslid bezoekwerk, deze  
functie verricht zij vanaf 2011  in 
het regio-bestuur. Mevrouw Ver-
nout is een bijzonder waardevol-
le, enthousiaste vrijwilligster, die 
zich al die jaren met veel verve 
en bezieling inzet voor de Zon-
nebloem in Velsen. Dankzij haar 
inzet zijn er afgelopen jaren mul-
ticulturele bijeenkomsten, geor-
ganiseerd. Ook weet zij anderen 
te motiveren en mee te nemen 
in haar enthousiasme. Het be-
zoekwerk, de eerste basis van de 
Zonnebloem, is echt haar ding. 
Ze klimt hiervoor in de hoogste 

boom met een tomeloze energie. 
Dit laatste geldt ook voor de 19 
vakantieweken en 6 vaarvakan-
ties waaraan mevrouw Marian-
ne Vernout afgelopen jaren deel-
nam.
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PSYCHE

Serieus omgaan met psychische klachten
bij lichamelijke ziekten
Door Fonds Psychische Gezondheid

Wanneer mensen te maken krijgen met een 
ingrijpende lichamelijke ziekte, zoals kanker, 
hartfalen of Multiple Sclerose (MS), brengt dit 
veel emoties met zich mee. Vaak is er sprake 
van verdriet en angstgevoelens. Maar ook 
stress en somberheid komen veel voor. Helaas 
is er vaak nog niet voldoende aandacht bij 
naasten, hulpverleners en het Nederlands 
publiek voor de psychische klachten die 
mensen kunnen hebben ten gevolge van een 
lichamelijke ziekte. Het is belangrijk psychische
klachten tijdig te signaleren en erover in 
gesprek te gaan. Dit geldt voor mensen die zélf 
een ziekte hebben, maar ook voor naasten is 
het belangrijk aan te geven wanneer zij  
gevoelens van stress of angst ervaren.
Neem Franny (51), die tijdens het genezings-
proces van kanker in een depressie belandde. 
Zij verwachtte haar oude leven weer op te 
kunnen pakken, maar haar lichaam bleek zo 
beschadigd dat dit niet meer lukte. Zij reali-
seerde zich wat zij de afgelopen maanden alle-
maal had doorstaan, met behandelingen, grote 
lichamelijke veranderingen, het verlies van 
haar baan en de zorg voor haar man, die MS 
heeft. Zij verloor het geloof in zichzelf en vond 
het heel moeilijk om uit het dal te klimmen. Zij 
stuitte op onbegrip bij sommige vrienden en 
kennissen, die aangaven dat ze blij mocht zijn 
dat ze nog leefde. Dit zorgde ervoor dat ze nog 
meer in de put raakte. 
Met steun van haar man en kinderen, haar zus 
en de trainers van haar toenmalige sportschool, 
en door haar positieve instelling, lukte het 
Franny om haar vechtlust te herwinnen en de 
negatieve spiraal om te buigen naar een 
positieve. Doordat het lichamelijk ook weer 
beter ging kon zij het leven weer wat positiever 
inzien. Ze leerde accepteren dat ze niet meer 
zoveel kon als vóór haar ziekte. Af en toe steekt 
haar depressie weer de kop op, maar door 
erover te blijven praten en er alert op te zijn kan 

Franny er beter mee omgaan. Ze helpt nu ook 
anderen met psychische problemen door met 
haar ambassadeurschap van Fonds Psychische 
Gezondheid haar verhaal te vertellen, zodat 
steeds meer mensen zich bewuster worden 
van de signalen van een depressie. Hierdoor 
ontstaat er meer begrip en steun voor mensen 
met psychische aandoeningen. 
Franny heeft tijdens haar depressie niet 
gesproken met een professionele hulpverlener 
zoals een psycholoog of psychiater, maar veel 
mensen hebben hier baat bij. Bent u ziek of is 
een van uw naasten ziek en heeft u of uw 
naaste gevoelens van angst, stress en/of 
somberheid? Aarzel niet om dit aan te geven bij 
uw huisarts en vraag om hulp. 
Meer informatie over depressie vindt u op de 
website van Fonds Psychische Gezondheid: 
www.psychischegezondheid.nl/depressie. 

Franny Mussen

Wist u dat...
waterpokken en 
gordelroos door 

hetzelfde virus, het 
varicella-zostervirus, 
worden veroorzaakt...

Lees het op
www.lijfengezondheid.nl

Ambachtelijke, 
door kleine 
familiebedrijven 
gemaakte, 
verzorgingsproducten
* Fijne biologische kruidencrèmes
* Etherische - en plantaardige oliën 

Webwinkel
www.een-groenewereld.nl

Een Groene 
Wereld
Tel 077-7110398
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VOORWOORD

J
e probeert als ondernemer een 
inschatting te maken over hoe iets 
nieuws ontvangen gaat worden.
Het kan tegenvallen, misschien 
moet iets de tijd krijgen of het is boven verwachting.

Gelukkig kan ik zeggen dat het boven verwachting is, zowel de 
lezers als onze schrijvers zijn zeer positief over de response en 
het resultaat van de bijlage, het magazine en website. 
Tot nu toe lijkt het erop dat er weinig verandert moet worden 
maar suggesties of reacties zijn zeer welkom.

Inmiddels is er een prettige samenwerking onstaan met Vera 
Heyendael, zij is dermatoloog en gaat u maandelijks open en 
eerlijk informeren over haar vakgebied. Ook kunt u via de site  
www.lijfengezondheid.nl bij de specialisten vragen aan haar 
stellen.  Wij heten haar welkom!
Eén van de andere schrijvers is Marjolein Dubbers. Bij veel 
dames is zij zeer bekend en niet ten onrechte. Zij werkt met haar 
Energieke Vrouwen Academie aan de vitaliteit en gezondheid 
van vrouwen 40+.
Eigenlijk zegt haar onderstaande uitspraak voldoende.

Het raakt haar diep dat zoveel vrouwen 40+ worstelen met hun 
gezondheid, energieniveau en hun gezonde gewicht. Het is de 
moeite waard om op www.lijfengezondheid.nl meer over haar 
te lezen, bovendien kunt u reageren op de redactionele bijdrage 
van Marjolein.

Dat de juiste voeding veel voor u betekent is iets waar alle 
betrokkenen van Lijf & Gezondheid  
van overtuigd zijn en waar zij hun missie van hebben gemaakt. 
Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze schrijvers weten waar 
ze over praten en dat het van belang is dat u een aantal tips en 
trucs gaat toepassen in uw dagelijkse leven.
Er zijn mensen die volledig op de gezonde toer zijn maar dat is 
voor velen niet te doen. 
Voor mij werkt het het beste om een aantal dagelijkse dingen te 
veranderen zoals bijvoorbeeld op brood geen margarine maar 
cocosvet smeren. Als ik water drink doe ik er een beetje hima-
laya zout in en als ik thee drink is dat echte verse kruidenthee. 
Mijn haar was ik met een shampoo zonder rotzooi  en hetzelfde 
geldt voor een gezichtscreme na het scheren. Verder drink ik 
minder ko�  e of alcohol, ik zeg dus niet dat ik een lekker wijntje 
of biertje weiger maar alles met mate. Ook bewegen probeer ik 
in mijn systeem te houden.
Probeert u, net als velen inmiddels doen, stapje voor stapje uw 
leefpatroon aan te passen hetgeen ook in het belang is van uw 
kinderen. Een aantal stappen zullen sneuvelen maar een aantal 
zullen u zeer bevallen, wilt u meer weten of een aantal tips over 
bijvoorbeeld waar en bij wie u het beste uw spullen kunt kopen, 
mail ons. 
Het is 2014 en ik voorspel u dat binnen een paar jaar de meesten 
van u een aantal stappen in de richting van bewuster en gezon-
der leven hebben genomen.   
Gezonde recepten of een leuk kort fi mpje over het bereiden 
ervan zijn van harte welkom want hier is vraag naar. Op onze 
site ziet u een paar voorbeelden maar dat willen wij graag voor 
u uitbreiden dus ik zou zeggen, schort om, bak of kook en deel 
het met ons!

Lijf & Gezondheid…. 
Frits Raadsheer, directeur

oktober 2014

“KOM OP MEIDEN, ONZE GEZONDHEID 
GAAT NIET AUTOMATISCH ACHTERUIT

ALS WE 40+ ZIJN!”

VOEDING

Waarom Superfoods?
Superfoods bevatten twaalf of meer gezonde eigenschappen die 
goed voor onze gezondheid zijn. Kijken we naar het bewerkte eten uit 
de supermarkt, dan komen we tot de conclusie dat dit meer vulling is 
dan voeding. De producten zitten vaak vol met E-nummers en kijken 
we dan naar de toename in welvaartziektes dan zet dit mensen aan 
tot nadenken. Superfoods zijn hot, want mensen nemen steeds meer 
zelf de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Mensen  ontwik-
kelen momenteel een hoger bewustzijn en komen tot de conclusie
dat we met veel dingen voor de gek worden gehouden. De overheid 
die we vertrouwden, met name als het om ons voedsel ging, loopt 
achter in de ontwikkelingen van de maatschappij. E-nummers zijn 
dan ook door onze overheden goedgekeurde hulpsto� en die van
nature niet in het voedsel thuishoren. Een gezond lichaam kan alleen 
worden gerealiseerd door een combinatie van drie factoren:
1: Gezonde en gebalanceerde voeding
2: Voldoende lichamelijke beweging
3: Ontspannen geest
Juist aan deze drie dingen hebben mensen in de westerse wereld 
vaak een chronisch tekort. Onze landbouwgrond is de laatste jaren 
verarmd, waardoor deze te weinig voedingsto� en bevat. Juist deze 
voedingsto� en zijn, als we die in voldoende hoeveelheden binnen 
krijgen,  erg belangrijk voor ons functioneren. Hierdoor is ook te 
verklaren waarom Superfoods nu zo in opkomst zijn. Door het eten 
van deze Superfoods zullen je levenskracht en energie in grote mate 
toenemen. Ook zul je door het eten van Superfoods minder aange-
trokken worden tot ongezond bewerkt voedsel. 
Cornelis de Haan

facebook.com/LijfenGezondheid

4 GOEDE REDENEN OM 
KANGEN WATER TE DRINKEN

Bijna elke chronische aandoening komt voort uit lichaams verzuring, 
een te veel aan vrije radicalen en uitdroging van het lichaam. 

Drink daarom Kangen Water:

✔ Alkalische mineralen om verzuring te verwijderen
✔ Anti-oxidanten om vrije radicalen te neutraliseren
✔ Micro-clusters voor SUPER hydratatie
✔  Hexagonaal gestructureerd voor meer 

vitaliteit en anti-aging

GRATIS E-BOOK

GRATIS DEMONSTRATIE AAN HUIS?
Maak een geheel vrijblijvende afspraak op

www.kangenwaterexperience.nl
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Herfstweerstand
met extra vitamine C

Ellen Pijper
Natuurdiëtiste

Krachtig antioxidant 
Vitamine C is onmisbaar bij de vorming van 
bindweefsel, de opname van ijzer en het in 
stand houden van een gezond immuun- 
systeem. Vitamine C werkt ook tegen zware 
metalen en toxinen (gifstoffen). Het is een 
antihistaminicum en een krachtig antioxidant 
met een belangrijke rol in de weerstand. 
Vitamine C beschermt lichaamscellen tegen 
oxidatieve schade, als gevolg van blootstelling 
aan vrije radicalen. Oxidatieve schade wordt 
veroorzaakt door zuurstof. Dit herkent u vast 
wel bij het roesten van ijzer. Hetzelfde geldt 
ook voor een geschilde appel; hoe langer 
deze wordt blootgesteld aan de lucht,  
hoe bruiner deze kleurt. 

Vrije radicalen helpen het afweersysteem. 
Ze houden ziekteverwekkers en andere ‘indrin-
gers’ buiten de deur. Maar een overschot aan 
vrije radicalen is schadelijk voor de gezondheid, 
omdat ze DNA en celmembranen kunnen 
vernietigen. Groenten en fruit zijn rijk aan 
antioxidanten die vrije radicalen onschadelijk 
maken. Naast vitamine C bestaan er verschil-
lende soorten antioxidanten. Vitamine A (en de 

voorloper hiervan: bètacaroteen), vitamine E, 
selenium, koper, zink, chroom, mangaan, 
glutathion, astaxanthine, resveratrol, OPC, 
bioflavonoïden en citroenzuur zijn hier voor-
beelden van.  

Vitamine C tekort
In tegenstelling tot het lichaam van een dier, 
kan het menselijk lichaam geen vitamine C 
aanmaken. Een tekort aan deze vitamine uit 
zich onder andere in (snel) bloedend tandvlees, 
vermoeidheid, vertraagde wondgenezing en 
een lagere weerstand. In de herfstmaanden  
kan het lichaam wel wat extra vitamine C 
gebruiken. Doe dit het liefst onder begeleiding 
van een deskundige, want een overschot aan 
vitamine C kan darmklachten of diarree veroor-
zaken. 

12 Sinaasappels per dag
Het is belangrijk om voedingsstoffen zoals vita-
mine C uit de voeding te halen. Maar wie zich 
moe of rillerig voelt, neigt meer naar warme 
spijzen dan naar verkoelend fruit. Daarnaast 
bevatten voedingsmiddelen soms onvoldoende 
voedingsstoffen. Er valt bijna niet tegenop te 
eten; om per dag aan 500 milligram tot 1 gram 
vitamine C te komen, moet u dagelijks minstens 
12 sinaasappels eten! In dit geval kunt u het 
lichaam helpen door bijvoorbeeld wat vitamine 
C in te nemen (te suppleren). Maar welke vorm 
kunt u dan het beste suppleren?

In de wisselvallige herfstmaanden heeft een griepje of verkoudheid u snel te 
pakken. Om dit te voorkomen, kunt u uw weerstand ondersteunen met vita-
mine C. Een extra sinaasappeltje lijkt een simpele oplossing. Maar is dat wel 
voldoende?

Ascorbine zuur
Vitamine C komt in verschillende vormen voor. 
Ascorbinezuur is de minst dure en meest gang-
bare vorm. Supplementen met deze goedko-
pere vorm bevatten vaak gist, suiker en melk, 
zijn meestal niet hypoallergeen en kunnen 
vervuild zijn. Let daarom goed op de kwaliteit 
die u kiest. 

Ester C
Als u gevoelig bent voor maagzuur- of darm-
klachten, gebruik dan de ontzuurde vorm van 
vitamine C. Voorbeelden hiervan zijn magne-
sium ascorbaat en calcium ascorbaat. Bij  
langdurig gebruik kunt u het beste een mix 
van deze twee vormen nemen. Ester C bevat 
de ontzuurde vorm van vitamine C en bestaat 
verder uit een complex van stoffen zoals  
bioflavonoïden. 

Ascorbylpalmitaat
De laatste vorm van vitamine C is de in vet 
oplosbare vorm ascorbylpalmitaat. Dit is het 
ester van ascorbinezuur en het natuurlijke 
vetzuur palmitine. Het ondersteunt de detoxifi-
catie (ontgifting) van toxines en vrije radicalen.  

Suppleren op maat
Het Voedingscentrum adviseert ongeveer 75 
mg vitamine C per dag. Het lichaam van een 
dier maakt gemiddeld per dag 10 gram vita-
mine C per 70 kilogram lichaamsgewicht aan. 
Het is moeilijk om te geloven dat het lichaam 
van een dier zelf zo veel vitamine C aanmaakt 
en er geen baat bij heeft. Ook lijkt het onwaar-
schijnlijk dat de mens met slechts 75 mg per 
dag optimaal gezond kan blijven. 
Vitamine C kunt u het beste bij of net na een 
maaltijd innemen. Houd daarbij wel rekening 
met uw constitutie, oftewel uw gesteldheid.  
De constitutie van ieder mens is anders en 
heeft unieke lichamelijke en geestelijke eigen-
schappen. Deze eigenschappen zorgen er voor 
hoe je functioneert en reageert. Een aantal van 
deze eigenschappen zijn aangeboren en andere 
zijn ontstaan na de geboorte. Suppleer niet 
onbegeleid ‘in het wilde weg’. Dit kan namelijk 
lijden tot klachten en andere ongewenste 
bijwerkingen. Schakel  bijvoorbeeld de hulp in 
van een natuurdiëtist die u kan begeleiden in 
het onderzoeken naar welke vorm en dosering 
het beste bij u en uw constitutie past.
www.combivitaal.nl

Massage Studio Heemskerk

Dicht bij jezelf blijven

Thaise en diverse andere massages

Met of zonder afspraak 06 ‐40739287

www.massageheemskerk.nl
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Hij zegt nooit dat hij van mij houdt
PSYCHE

Marnie Krom
Mindcoach 

M
ijn partner en ik verblijven 
deze zomer een aantal dagen 
in de Provence en tijdens een 
lunch aan de haven van Cassis 
ontmoette ik een alleraardigste 

Nederlandse vlotte dame van rond de 60 jaar.
We raakten in gesprek en van het een kwam 
het ander.
Sophie was in haar nopjes toen ze hoorde wat 
mijn beroep is.
Ik was haar reddende engel, zo zei ze.
Zij en haar lief woonde al jaren in dit adem- 
benemende kustplaatsje.
Ze genoten samen volop van het leven en de 
seks daar zou ik nog wat van kunnen leren 
vertelde ze ondeugend.
Maar ...
- “Hij zegt nooit eens dat hij van me houdt” was 
wat haar bezig hield.
Het bracht haar in onzekerheid en twijfel. De 
twijfel had al jaren zo’n impact op deze dame 
dat ze niet wist hoe ze hier mee om moest 
gaan.
Het maakte haar kribbig en vaak niet zo heel 
aardig tegen hem zo vertelde ze.
Nu kan dat gemis de boventoon voeren in je 
hoofd. Maar dat het niet wordt gezegd hoeft 
niet te betekenen dat het houden van niet 
aanwezig is. Het zijn tenslotte maar 4 woord-
jes en naar mijn idee niet belangrijker dan 
het gedrag van diegene jegens jou. Op aller-
lei wijzen kunnen we onze dierbaren laten 
voelen hoeveel we van ze houden. Dit gaat niet 
volgens een bepaald puntensysteem of maar 
te pas en te onpas, “Ik hou van jou” roepen. 

Het tonen van liefde en affectie voor een ander 
gaat verder dan dat.
Waar er verwachtingen zijn leven er ook teleur-
stellingen. We kunnen helaas niet altijd maar 
aan ieders verwachtingen voldoen om de 
eenvoudige reden dat een ieder er weer geheel 
anders in staat. Mijn verwachtingen stroken 
waarschijnlijk in zijn geheel niet met die van 
jou en vice versa. We zijn allemaal op zichzelf 
staande personen met onze eigen gedachten 
en bevindingen.
Naast dát feit hebben we ook te maken met 
hetgeen we hebben ervaren. Wanneer je als 
kind opgroeide en er weinig uiting was van 
liefde, een omarming, een aai over je bol of een 
compliment van je ouders dan was dat hetgeen 
je als voorbeeld ervaarde. Voor velen is het 
lastig om zo open te zijn en zich kwetsbaar op 
te stellen.
Nu kunnen we dit als een excuus blijven 
opgooien in ons volwassen leven en in die 
modus blijven verkeren of de keuze maken een 
begin te maken om deze emoties over te bren-
gen naar die personen waar je het toch graag 
mee zou willen delen. Want we kunnen er 
natuurlijk wel degelijk aandacht aan besteden.
Wanneer je toch die vier kleine grote woorden 
zou delen zal je zien dat deze persoon het als 
een aangenaam en warm cadeautje ontvangt. 
Wees niet teleurgesteld als deze hier ook verle-
gen van wordt en niet zo goed weet hier mee 
om te gaan.
Want ook het ontvangen van, “Ik hou van je” 
kan onwennig zijn.
Sophie ging huiswaarts, naar haar lief. Ze 
had het gevoel er sterker in te staan en het 
bespreekbaar met hem te kunnen maken. Een 
aantal uren later kreeg ik een email waarin ze 
mij bedankte voor mijn tijd en volle aandacht. 
Ze schreef dat ze het veel eerder had kunnen 
bespreken want het bracht zoveel duidelijkheid 
en begrip tussen haar en haar lief.
Ik was uiteindelijk dat visssersbootje geweest 
die haar naar de haven bracht.  
www.minddrops.nl

De liefde heeft impact op ons vertrouwen, op ons zijn en ons 
bewegen daarin. Verwachtingen in de liefde bestaan wereld-
wijd. Of de verwachtingen uiteindelijk ook je datgene brengt 
wat je graag ziet of voelt is de vraag.

The Earth has 
music for those 

who listen 
Shakespeare

VAN RALPH MOORMAN

Ontbijtsmoothie met 
havermout

• 1 persoon

Ingrediënten
3 el havermout
200 ml kokoswater
1/3 banaan (mag je 
ook weglaten)
1 el gojibessen
2 tl kaneel
2 tl chiazaad
2 tl hennepzaad
1 tl macapoeder en/of 
1 tl rauwe
cacaopoeder. Hier kun 

je eventueel nog colostrum of eiwit-
poeder aan toevoegen.
scheut olijfolie

Bereidingswijze
Alles in de blender, klaar!

RECEPT
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Huidklachten, de eerste aanpak
UITERLIJK

Wanneer je huidklachten hebt, dan zijn die niet zo maar 
1,2,3 opgelost. Huidklachten komen meestal van binnenuit. 
Smeren met allerlei crèmes zal slechts symptoombestrijdend 
werken (wat soms ook noodzakelijk kan zijn). Het is belang-
rijk dat je het probleem van binnenuit aanpakt. Verkeerde 
voeding is vaak de grootste veroorzaker van huidklachten. 
Met de juiste voeding kun je veel bereiken. In deze editie 
beginnen we met voeding en de darmen.

Irene Lelieveld
(Auto) Kinesiologische

voedingstherapeut

D
e huid is een zintuig en tevens het 
grootste orgaan van het lichaam dat 
heel veel functies heeft, zoals:
• Bescherming
• Isolatie

 • Warmteregulatie
 • Opslag vetcellen
 • Uitscheiden van talg en zweet
 • Aanmaak van vitamine D

Omdat  de huid aan de oppervlakte ligt, is dit 
het enige orgaan waaraan we de gesteldheid 
van het lichaam kunnen zien. Het liefst willen 
we een mooie, strakke, egale, zachte huid. We 
staan er eigenlijk te weinig bij stil dat onze 
huid gevoed wordt van binnenuit, door onze 
voeding. Vooral de conditie van de lever en de 
darmen is belangrijk. Deze organen kunnen 
voor huidproblemen zorgen als ze niet in balans 
zijn. De darmen kunnen uit balans raken door 
ongezond voedsel of door het eten of drinken 
van voedsel waar je overgevoelig voor bent. Er 
zijn natuurlijk nog veel meer redenen voor het 
ontstaan van huidklachten, bijvoorbeeld stress 
en infecties.
Daarom is het belangrijk bij alle huidklach-
ten zoals acné, psoriasis, netelroos, eczeem, 
couperose, cellulite en pigmentvlekken eens 
kritisch te gaan kijken naar wat je eet en hoe de 
conditie van je darmen en lever is. 

Darmprotocol
Een darmprotocol toepassen houdt in, dat je 
gaat bekijken of de darmen een goede condi-
tie hebben. Vaak een opgeblazen buik, anders 
uitziende ontlasting, buikpijn en winderigheid, 
duiden eigenlijk altijd op darmen die niet in 
balans zijn. Zeker als je ook nog huidklachten 
hebt is het een reden om hiermee aan de slag 
te gaan. Ook als je geen darmklachten hebt, 
kan de conditie van je darmen verzwakt zijn. 
Zo kan de darmflora niet in orde zijn of hou 

▲

  

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 
2106 AS, Heemstede, 

023-7200444 , info@ont.nl
WWW.ONT.NL

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

IJMUIDEN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HaarlEM
Parklaan 88,
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

HEEMSKErK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na telefonische
afspraak

HaarlEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

HaarlEM
W.J.M. van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMStEDE
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
HIllEgoM
Wilhelminalaan 1a
2182 CA Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777
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VAN RALPH MOORMAN

RECEPT
ZOETE AARDAPPEL UIT DE OVEN

1 eetlepel olijfolie
1/2 theelepel paprikapoeder
6-8 zoete aardappels, in lengterichting in kwarten gesneden

Bereidingswijze
De oven voorverwarmen op 200 graden. Een bakplaat licht 
invetten of met bakpapier beleggen. In een grote schaal olijfolie 
en paprikapoeder mengen. De aardappelschijfjes toevoegen en 
omscheppend een olielaagje geven. Op de bakplaat leggen en 
40 minuten in de voorverwarmde oven bakken. De friet is het 
lekkerst op kamertemperatuur.

je teveel afvalstoffen vast in de darmen.  
Voeding en stress hebben samen de groot-
ste invloed hierop. Neem je leven eens goed 
onder de loep en probeer meer rust en vrije 
tijd te nemen en grote stressbronnen los 
te laten. Verder ga je goed bekijken wat je 
eet en of voeding de oorzaak kan zijn van 
je huidklachten. Het begint al bij wat je in 
je mond stopt. Dit moet gezond en verant-
woord zijn en moet bij je passen. Bij huid-
klachten vervallen er toch bepaalde produc-
ten. Natuurlijk is iedereen uniek en zou een 
persoonlijk voedingsplan uitgetest moeten 
worden. Ook zonder persoonlijk voedings-
plan kun je een heel eind komen.  
Zorg dat je goed kauwt. Het maagzuur 
moet goed op peil zijn (maagzuurremmers 
kunnen ook indirect huidklachten veroorza-
ken). Door het aanpassen van je voeding heb 
je deze maagzuurremmers  vaak niet meer 
nodig. Het is de bedoeling dat de darmen 
met gemak het voedsel verteren. 
Door een tekort aan spijsverteringsenzymen 
kan het al mis gaan. Verder is het belangrijk 
dat de darmflora en de slijmvliezen in goede 
conditie zijn. Extra probiotica en L-gluta-
mine kunnen veel verbeteringen brengen  
bij huidklachten. Het kan ook zijn dat je 
allergisch bent voor voedsel, je histamine-
overgevoelig bent, candida hebt, waardoor 
je ook heel moe kunt zijn. Het is ook moge-
lijk dat er parasieten aanwezig zijn. Of je 
parasieten en een histamineovergevoelig-
heid hebt,  dat kan een arts voor je uitzoe-
ken. Candida, voedselallergie en de conditie 
van de darmen gaat toch vaak via natuurge-
neeskundige. 

Wat je zelf kunt doen:
Wat je zelf al kunt gaan doen is, behalve  
pro-biotica en L-glutamine te nemen, 
voeding weg te laten die de darmen irrite-
ren, beschadigen of huidklachten triggeren. 
(werkt ook vaak bij een prikkelbare darm)

Wat je de komende maand laat staan: 
•  Witte suikers en witte bloem (alle geraffi-

neerde voeding)
•  Melkproducten (kaas, yoghurt en melk). 

Neem eventueel een calcium-magnesium-
zink tablet

•  Koffie. Drink in plaats hiervan kruidenthee 
zoals brandnetelthee  en rooibosthee of 
chicoreikoffie)

•  Alcohol
•  Kunstmatig voedsel. Zakjes en pakjes 

weglaten en alles zelf maken.
•  Laat de peulvruchten staan, zoals bruine 

en witte bonen, kikkererwten, soja, en 
linzen.

•  Verminder voedsel uit de nachtschade-
groep zoals tomaat, aardappel, paprika en 
aubergine en gojibes

•  Vermijd tarwe en rogge. Neem volkoren 
speltproducten of beter nog glutenvrije 
producten.

Wanneer je merkt dat je last hebt van kool-
soorten, dan kun je die ook beter minderen 
of vermijden.
Bouw de koffie en suiker altijd rustig af.
www.persoonlijke-voeding.nl

Special health Santpoort

Cardiofitness / All sports training
Onder begeleiding

Santpoort
Exclusieve begeleiding

en begeleiding van

personal trainers

Crocusstraat 1e     2071NW  Santpoort-Noord      023-5373890  /  info@specialhealth.nl

1 maand gratis!!
Bidon en sporttas

cadeau

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of 
 schoenadvies
- pedicure medisch
- podotherapie
-   aanmeten van therapeutische 
 elastische kousen

Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Voetzorg Noord-Holland
KoNiNgstraat 60, 
1941 BE  BEVErwijK, 

tEl. 0251-212000
www.voetzorg.info
info@voetzorg.info

Geopend Beverwijk:
maandag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
Elke woensdag inloopspreekuur van 
10.00 tot 16.00 uur.

De behandeling is ook geschikt voor diabetici
Voor het maken van een afspraak en verdere informatie kunt u bellen met:

E 199,95

 
Koningsstraat 60 • 1941 BE Beverwijk • Tel. 0251-212000

www.gravemaker.e

k h dGravemaker Orthopedie Gravemaker Orthopedie
k lKoningsstraat 60 • 1941 BE Beverwijk • Tel. 0251-212000Koningsstraat 60 • 1941 BE Beverwijk • Tel. 0251-212000

kwww.gravemaker.euwww.gravemaker.euwww gravemaker euwww gravemaker eukk

SCHIMMELBEHANDELING 
MET DE PIN POINTE 
FOOTLASER
De behandeling:   Een complete voetbehandeling:

 -  Alle nagels worden geknipt en dun gemaakt
 -  Het laseren van alle nagels met de Pin Pointe  
  Footlaser 
 -   Een pakket met crème en spray voor de   

 nazorg van de nagels en huid 

€ 199,95
De behandeling is ook geschikt 

voor diabetici 

Voor het maken van een 
afspraak en verdere informatie 

kunt u bellen met:

 voor  na 6 maanden

 voor  na 7 maanden

 voor  na 6 maanden

*Maat/speciaal schoenen
*Steunzolen
*Elastische kousen
*Medisch pedicure
*Podotherapie

e 199,95
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MEDISCH | ZORG

W
ater en zuurstof kan het lichaam 
enkel uit de buitenwereld opne-
men. Het opnemen van de 
nodige hoeveelheid choleste-
rol hee�  het lichaam echter niet 

aan het toeval overgelaten. Die stof kan het 
zelf produceren. Ons lichaam kan geen minuut 
zonder cholesterol, zoals het ook geen minuut 
zonder zuurstof kan. Het is dus onverant-
woord om over cholesterol te praten alsof het 
een schadelijke, nutteloze stof zou zijn die we 
moeten vermijden. 

Waarom is cholesterol noodzakelijk?
Cholesterol is een basisstof van levensbelang. 
Ons lichaam gebruikt het voor allerlei doel-
einden. 

•  Om vitamine D te produceren.
•  Om vrouwelijke en mannelijke geslachts-

hormonen te produceren.
•  Als basismateriaal voor het zogenaamde 

stresshormoon.
•  Als bouwstof voor ons zenuwstelsel en onze 

hersenen.

•  Om celmembranen op te bouwen
•  En ik zou nog veel meer kunnen opsommen. 

Is cholesterol dan ook niet schadelijk?
Ik wil benadrukken dat de volgende zin uit het 
o�  ciële handboek farmacologie van de univer-
siteit komt:
“Ondanks bijzonder intensieve studies en 
talrijke theorieën kennen we de essentie van 
de ontwikkeling en de precieze pathomecha-
nismen van aderverkalking nog niet.”1 

Ja, aderverkalking bestaat wel degelijk. Ja, in 
de verkalkte bloedvaten kan men wel degelijk 
een grotere hoeveelheid cholesterol aantonen.
Men moet alleen nog kunnen verklaren 
waarom de cholesterol in de slagaders 
neerslaat. En waarom aderverkalking bij ieder-
een kan voorkomen, ongeacht de cholesterol-
waarde in het bloed.

Het belangrijkste feit waar men geen rekening
 mee gehouden hee� , is het volgende: De 
beschadiging van het bloedvat gaat in elk geval 
vooraf aan het neerslaan van de cholesterol!!!

Eerst beschadigingen en dan pas
cholesterol 
De stevigheid en fl exibiliteit van onze bloed-
vaten staat in verhouding tot de hoeveelheid 
en de kwaliteit van het collageen (eiwitsoort die 
sterke collageendraden vormen) dat erin zit. 
Het collageennetwerk zit verweven in de 
wanden van de bloedvaten.
Als er niet genoeg collageen is, of als de kwali-
teit ervan niet goed genoeg is, dan zullen de 
slagaders de ongeloofl ijk grote druk niet lang 
verdragen en zullen ze vroeg of laat bescha-
digd raken. De barstjes ontstaan vooral op de 
plaatsen waar slagaders aan de grootste druk 
worden blootgesteld. Zoals bijvoorbeeld in de 
kransslagaders.  Dat is dus de ontbrekende 
schakel. 

Cholesterol wordt gesmeerd als pleister
op de wonde
Als ons lichaam niet genoeg vitamine C krijgt, 
dan zal er minder collageen aanwezig zijn en 
zal het collageen ook van minder goede kwali-
teit zijn. Mijn theorie:  Cholesterol is een stof die 
“gesmeerd” kan worden. Het kan de barstjes 
opvullen, glad-strijken. Zo komt de cholesterol
in de barstjes terecht. Het probeert de fout te 
verhelpen. Dat is natuurlijk enkel een nood-
oplossing, want de echte remedie zou zijn dat 
er meer en beter collageen voorhanden zou 
zijn. Maar het is beter dan niets. Kijk nog meer 
feiten over cholesterol op:
www.cholesterolisnietschadelijk.nl

Ons lichaam produceert een aanzien-
lijke hoeveelheid cholesterol omdat 
het dat broodnodig hee� . Voor het 
lichaam is cholesterol net zo belang-
rijk en noodzakelijk als water en 
zuurstof.

Dr. Gábor Leinkei
Cum laude diploma behaald 

in geneeskunde 

Cholesterol is niet schadelijk
Cholesterol is van levensbelang!

Sports
Health
Squash

Kanaalstraat 10 IJmuiden  |  0255 540 470

WORKOUTVELSEN.NL

Actie:Sluit één van onze 
abonnementen af voor 

1 november en 
krijg een uur squash 

en 1 x zonnen cadeau!
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Simpele stappen naar een nog gezonder 
leven, acht dingen die echt helpen!

PSYCHE

Albert Sonnevelt
Eigenaar

Sonnevelt Opleidingen 

1. Omring je met echte mensen
Heb je massa volgers op Facebook, Twitter,
Instagram en dergelijke? Leuk. Maar met 
hoeveel ervan heb je in het echte leven 
contact? Face-to-face? Van een fi jn gesprek, 
pittige discussie, schouder om op te huilen 
tot een heerlijke knu� el? Een van de simpele 
stappen naar een nog gezonder leven is tijd en 
aandacht besteden aan je contacten met echte 
mensen. Ze maken je blij, bieden je troost, laten 
je jezelf zijn, geven je een fi jn gevoel, zorgen 
voor nieuwe impulsen en geven je energie. 

2. Lach vaker
Lachen is niet alleen leuk en lekker, maar ook 
enorm gezond. Je humeur krijgt er een posi-
tieve oppepper van. Dat is niet vreemd, want 
lach je? Dan maakt je lichaam allerlei geluks-
sto� es aan waaronder endorfi nes. Daarbij helpt 
lachen je te ontspannen en werkt aanstekelijk.
Dus… neem het leven wat vaker met een 
korreltje zout en lach vaker. 

3. Laat los of los het op! 
Is er sprake van een confl ict? Op je werk, thuis, 
met familie of vrienden? Blijf dan niet kwaad, 
gefrustreerd en/of mokkend rondlopen. Niet 
alleen lost het niets op. Ook voed je je lichaam 
met negatieve energie en daarmee doe jij je 
gezondheid geen goed. Laat het confl ict los of 
los het op. Zo snel je kunt. Zeker weten dat je je 
een stuk beter voelt. Bovendien... het leven is 
toch veel te mooi om met gevoelens van wrok 
en woede rond te lopen?

4. Sluit je dag af met positieve
herinneringen
Een van de simpele stappen naar een nog 
gezonder leven is positieve zaken koesteren. 
Dan sta je gelukkiger en vrolijker in het leven. 
Eveneens draagt het ertoe bij dat negatieve 
gebeurtenissen minder vat op je krijgen. Schrijf 
daarom dagelijks aan het einde van je dag een 
aantal positieve punten van de afgelopen dag 
op. Die je leuk vond en je een gelukkig gevoel 
gaven. Op die manier sluit je de dag goed af en 
lijken de zaken die minder vlotjes zijn gegaan 
in het niet te vallen. En zit het even tegen? 
Herinner je een van die fi jne momenten en je 
humeur verbetert à la minute.

Simpele stappen naar een nog gezonder leven zet je 
eenvoudig zelf. Niet alleen door regelmatig, bewust 
en gezond te eten en elke dag lekker te bewegen. 
Er zijn tig kleine dingetjes die zorgen dat je dag in dag uit prima in je vel zit, 
straalt en energiek bent. Benieuwd? Hieronder een aantal alledaagse zaken 
die je kunt doen om je nog gezonder te voelen.

5. Heb maling aan wat anderen van je
denken 
Bezig zijn met wat anderen van je vinden, 
denken en dergelijke is ongezond. Want de 
kans is groot dat je niet je eigen leven leidt. Je 
jezelf onderuit haalt en ontevreden bent. Maar, 
waarom? Jij bent wie je bent en je mag er zijn! 
Daarom: heb maling aan wat anderen vinden en 
denken. Waardeer jezelf om wie je bent. Geef 
jezelf een compliment en lach vaker naar jezelf. 
Voel de positieve vibe en ontspan. 

6. Nee-zeggen is toegestaan
Kom voor jezelf op en zeg gewoon nee als je 
geen zin of tijd hebt. Het mag! Dingen tegen 
heug en meug doen, vreet energie. Besteed je 
tijd aan zaken die echt energie opleveren en je 
gelukkig maken. Trouwens dat geldt ook voor 
je vriendschappen. Krijg je energie van je soci-
ale contacten of zijn het energievreters? Kijk er 
eens kritisch naar. Je doet je gezondheid een 
groot plezier. Zet nu deze en de andere simpele 
stappen naar een nog gezonder leven.

7. Geniet van de kleine dingetjes
Streven naar meer is heel menselijk. Een groter 
huis, betere baan, nieuwe auto, verre vakantie
enzovoort. Echter, verlies ook zeker niet die 
kleine en fi jne genietmomentjes in je leven uit 
het oog. Sta daarom regelmatig stil bij wat je 
hebt, ziet, ruikt, proe�  en hoort. Van een goede 
gezondheid, dat stukje chocolade dat langzaam 
op je tong smelt tot je huisdier die rare caprio-
len uithaalt en de geur van pas gemaaid gras. 
Ook kleine dingen waarderen zijn simpele stap-
pen naar een nog gezonder en gelukkiger leven.

8. Onderneem ontspannende activiteiten
Ontspanning hee�  je lichaam en geest nodig 
om in balans te blijven. Ben je uit evenwicht? 
Dan hee�  dan z’n weerslag op je gezondheid. 
Zet daarom activiteiten op je prioriteitenlijstje. 
Doe leuke en fi jne dingen. Alleen, met je part-
ner, vrienden en familie. Speel verstoppertje
met je kinderen, bezoek een (pop)concert, 
rommelmarkt of museum. Lees een boek, bak 
koekjes, maak een stads- of strandwandeling of 
zoek een nieuwe hobby. Door dingen te onder-
nemen blijf je bezig. Voed je je lichaam en geest 
en blijf je gezond en vitaal.
Welke simpele stappen naar een nog gezonder 
leven zet jij? 
www.albertsonnevelt.nl

leven, acht dingen die echt helpen!

Er zijn tig kleine dingetjes die zorgen dat je dag in dag uit prima in je vel zit, 
straalt en energiek bent. Benieuwd? Hieronder een aantal alledaagse zaken 



oktober 2014

10

Eet je warm!
VOEDING

W
ist je dat je met voeding je ook 
warm kunt eten?  Voeding 
gee�  namelijk warmte af in het 
lichaam. Denk maar eens met 
me mee! Eet eens een peper, 

je voelt dat je warm wordt van binnen en eet 

dan eens pepermuntje: dat verfrist. Dit noemt 
men het thermische karakter van een product. 
Elk voedingsmiddel hee�  een eigen thermisch 
karakter. Als je het koud hebt in de winter, dan 
zou je meer thermisch warme en hete produc-
ten moeten gaan nuttigen om zo je inner-
lijke kachel op te stoken. Al ons voedsel wordt 
ingedeeld in thermische karakters en er zijn er 
vijf. Zo heb je thermisch heet, warm, neutraal, 
verfrissend en koud. De plek op aarde waar 
een product groeit en het seizoen waarin een 
product groeit bepalen het thermische karakter
van het product. We hebben in principe alle 

Langzaam breken de koude en donkere dagen weer aan en de kaarsjes zorgen 
voor sfeer in huis. Samen spelletjes doen, samen koken en familiebezoekjes
staan vaak centraal de komende maanden. Veel mensen hebben last van de 
kou buiten en met een dikke truien en de verwarming hoog voelen ze zich 
comfortabel.

W
je voelt dat je warm wordt van binnen en eet 

Langzaam breken de koude en donkere dagen weer aan en de kaarsjes zorgen 
voor sfeer in huis. Samen spelletjes doen, samen koken en familiebezoekjes
staan vaak centraal de komende maanden. Veel mensen hebben last van de 
kou buiten en met een dikke truien en de verwarming hoog voelen ze zich 
comfortabel.

Irene Lelieveld
(Auto) Kinesiologische

voedingstherapeut

▲

De inruilkampioen. 
Dealer van Union - Pointer - Sparta

Beijneslaan 53, Beverwijk, tel. 0251-209969

€699,-

Elektrische fiets

Victoria NL D02

Spetterende aanbiedingen
Kwaliteits elektrische fietsen

www.bikeholland.nl

Victoria NL D01

Union Swifty II 

€849,-

€949,- €999,-

van €.............????

van €.............????

van €.............????

van €.............????

NU NU

NU NU
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landen (dat groeit daar om mensen en dieren 
te verfrissen) kun je beter met mate eten. 
Wanneer je het koud hebt, kun je beter haver-
moutpap met kaneel en havermelk eten, in de 
middag een soep zoals pompoensoep, en in de 
avond groenten van het seizoen met mager 
vlees, vis of vegetarisch. Drink specerijen- of 
rooibosthee. Het wil overigens niet zeggen dat 
je geen producten van de zomer mag eten want 
door koken, bakken, stomen enzovoorts veran-
der je het thermische karakter van een product. 
Voorbeeld: een  tomaat rauw is koud  voor het 
lichaam, deze wordt verfrissend bij koken zoals 
een soep en wordt neutraal bij bakken. Er is 
natuurlijk nog veel meer over dit onderwerp te 
lezen. Meer hierover, én recepten, kun je vinden 
in mijn boek: ‘Te koud? Te warm? Eet wat bij je 
past’. 

Pompoenentijd
De herfst en de winter is de tijd van de 
pompoenen. Pompoenen zijn verwarmend voor 
je lichaam.
Twee leuke herfstfeesten komen eraan: Hallo-
ween op vrijdag 31 oktober en Sint Maarten 
op dinsdag 11 november. Hol een pompoen 
uit, samen met de kinderen, en maak er een 
lantaarn van. Gebruik de rest van de pompoen 
om er een heerlijke pompoensoep van te 
maken. 
Hiernaast vindt u het recept.

www.persoonlijke-voeding.nl

thermische karakters nodig.  Hoe jij je voelt en 
in welk seizoen we leven, bepaalt wel voor een 
groot deel de keuzes die je hierin moet maken. 
Vroeger aten de mensen van wat het land en 
het seizoen hen te bieden had. In de winter at 
men stamppotten, spruiten, pompoenen en 
vaak vet vlees. Er was weinig verwarming in 
huis en het vette vlees had men nodig. Nu, met 
deze overdaad aan eten, is het niet verstandig 
om vet vlees te eten maar nog wél de stamp-
potten en het wintervoedsel, liefst met spece-
rijen.

Drink er lekkere specerijenthee bij om het 
verwarmende effect te vergroten.
Wanneer je het meestal erg warm hebt (veelal 
mannen) dan is het belangrijk dat je ook veel 
verfrissend voedsel erbij eet en de specerijen 
laat staan. Je lichaam oververhitten brengt veel 
innerlijke onrust en is niet gezond.

Een goede graadmeter om te zien hoe het 
thermische karakter is van je lichaam, is je tong.
Is deze erg bleek, zijn je lippen bleek en heb je 
het koud, dan mag je veel thermisch hete en 
verwarmende dingen eten. Is  je tong echter 
erg rood (ondanks dat je het koud hebt) dan 
moet je oppassen dat je niet teveel specerijen 
eet. 

Dus: zomergroenten zoals tomaten, komkom-
mer en sla maar ook rauwe granen, yoghurt, 
fruit dat geïmporteerd wordt uit warme 

VAN IRENE LELIEVELD

Pompoensoep

1,5 liter water met 2 à 3 bio bouillonblokjes
1 grote pompoen
1 spaanse peper
2 teentjes knoflook
2 theelepels gemberpoeder
1 theelepel gemalen koriander
Wat sambal (alleen als je van echt pittig en 
heet houd)
Basilicum, paar blaadjes
Rijste Cuisine, scheutje

Maak de bouillon zelf van vlees dat je uren 
laat trekken, of kook het water met de bio 
bouillonblokjes.
Pompoen schoonmaken en zaden 
verwijderen. Snij in blokjes.
Alle specerijen schoonmaken en klein 
snijden.
Voeg alles bij elkaar in de pan en als de 
pompoen zacht is, pureer je het geheel 
met de staafmixer.

Bij het opdienen de basilicum en de
Rijste Cuisine erbij.

RECEPT

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUURLIJK GEZOND 
 
 

Frank Jonkers 
Auteur van het boek Kerngezond. Sinds 2002 ben ik 
bezig met het bestuderen van de rol die beweging, 
voeding en leefstijlfactoren spelen in relatie tot 
onze gezondheid.  
 
Werkwijze 
Ziekteverschijnselen (symptomen) kunnen worden 
veroorzaakt door bijvoorbeeld voeding, 
milieuschadelijke stoffen, bacteriën, virussen, 
schimmels, parasieten, zware metalen en stress.   
Zij kunnen zorgen voor een verzwakte afweer.  
U wordt ziek en krijgt klachten. 
 
Behandeling vindt plaats vanuit de oorzaak van de 
klachten en het herstellen van de balans.   
Niet uitsluitend het bestrijden van de symptomen.  
De resultaatgerichte behandelwijze is gebaseerd op 
opleidingen, wetenschappelijk onderzoek, 
praktijkervaring en eigen ervaringen.  
 
Kwaliteit en vergoeding 
Wij zijn aangesloten bij de MBOG. 
In vrijwel alle gevallen komt u met een aanvullende 
polis in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. 
                                
 
 
. 
 

Kerngezond – Leefstijl als medicijn 
“In het verleden woog ik 135 kilo en was ik 
ongezond. Als ik toen wist wat ik nu weet, was mij 
dit echt niet overkomen!” Aldus Frank. 
Zijn lange speurtocht naar een optimale gezondheid 
heeft Frank beschreven in Kerngezond. Een 
praktisch boek om zelf de regie te krijgen en te 
houden over uw gezondheid.  
Het bevat onder andere een 10 weken plan om weer 
FIT & GEZOND te worden en te blijven. 
 
                                          
                                       www.kerngezondboek.nl 
 
 
 
 
 
Contact 
Bent u nieuwsgierig wat ik voor u kan betekenen? 
Neem dan alstublieft contact op.  
 
Praktijk BodySwitch 
Starweg 60A  | 1964 PX  Heemskerk 
0251 – 292 546 
frank@bodyswitch.nl | www.bodyswitch.nl 
 

Praktijk voor integrale behandeling 

 
 

 
Ik kan u helpen bij o.a. 

 Overgewicht 

 Maag- en darmklachten 

 Diabetes  
 Hart- en vaatziekten   

 Vermoeidheid (chronisch) 

 Reumatische klachten 

 Fibromyalgie 

 Slaapproblemen 

 Herstel van ernstige ziekte 

 Huidklachten (psoriasis e.d.) 

 Sporters  (prestatie/ herstel) 

 
Staat uw klacht of doel  niet vermeld?  
Informeer dan  eens wat ik voor u 
kan betekenen. 
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Maar wees positief; een ‘way of living’ is zo 
aangeleerd. Je moet alleen de keuze maken 
om het te doen en om inderdaad dat wijntje te 
laten staan. Je mag heus wel eens van het pad 
af, maar maak het niet te gek!

The Missing Link
Wat men vaak vergeet is dat tegenover de 
buikspieren de rugspieren liggen. Als je naar 
de commercials kijkt ligt de nadruk op de 
buik, kijk maar naar de apparaten die op tell-
sell en dergelijke worden geshowd. In de prak-
tijk worden door de grote massa de buikspie-
ren daardoor getraind, maar vergeten we de 
rugspieren en treedt er een disbalans op.
Vaak denken we pas aan onze rugspieren als 
we er last van krijgen, maar dan ben je te laat! 
De rug is vaak een toch wel vergeten stuk van 
het lichaam, maar zeker niet minder belang-
rijk. Als je naar jezelf in de spiegel kijkt zie je je 
rug niet meteen. Want geef toe dames, als je je 
achterkant in de spiegel bekijkt, dan kijk je niet 
naar je rug?! 

Carlos, is het haalbaar, die sixpack?
Ik zeg altijd ‘Sky is the limit’. Ik ken vrouwen en 
mannen van over de 60 met een strakke harde 
buik. Het gaat erom wat je er voor over hebt en 
wat je realistische ideaalbeeld is. Heb je goede 
genen? Hoe is je bouw? Wat is je achtergrond 
qua sport? 
Allemaal onderdelen die van belang zijn om je 
doelstelling te bepalen en te behalen. 
Hoe vaak train jij in de week? Hoe vaak eet of 
drink je iets dat net teveel suikers en verkeerde 
vetten of teveel verkeerde koolhydraten bevat? 
Ben je eerlijk met jezelf? Of denk je te vaak ‘Oh, 
ik mag vandaag wel…’? 
Elk 10e levensjaar wordt het lastiger om je 
doelen te bereiken en zul je er meer voor 
moeten doen; 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, etc.

Was het maar zo makkelijk en kon je ze op je verlanglijstje voor Sinterklaas 
of Kerst zetten. In werkelijkheid gaan hier bloed, zweet en tranen aan vooraf. 
Voeding, training, RUST en nogmaals voeding. Voor de mensen die denken 
dat je er ook komt met alleen training: keep on dreaming! Als je echte veran-
deringen wilt gaan zien aan je lichaam is voeding de belangrijkste factor, 
daarna komt pas training. 

VOEDING IS NAMELIJK 80 PROCENT VAN HET PROCES…!

Verlanglijstje: buikspieren
Want geef nou eens eerlijk toe, wie wil die nou niet?

BEWEGEN

Carlos Lens
Fitness specialist

Wist je dat je rugspier één van de belangrijkste 
en grootste spieren in ons lichaam is? Hierdoor 
is deze spier dan ook sneller overbelast.  
Je rugspieren zijn verantwoordelijk voor stabi-
liteit, evenwicht en de juiste houding van het 
lichaam. Zelfs als jij in bed ligt zijn jouw rugspie-
ren nog voor je aan het werk. 

Het is tijd om iets terug te doen: train je rug-
spieren! Onze rug is opgebouwd uit drie grote 
rugspieren, ik zal jullie niet lastig vallen met de 
Latijnse benamingen, maar deze drie spieren 
staan allemaal met elkaar in verband. Om de 
ontwikkeling van sterke rug- en rompspieren 
te bevorderen zijn er allerlei oefeningen. Dit 
kan met zowel fitnessapparaten als met losse 
gewichten. Rugspieren train je niet direct voor 
cosmetische voordelen, maar wel voor licha-
melijke voordelen. Zo vergroot je je spierkracht 
en wordt je beweeglijker en flexibeler. Daar-
naast zal je lichaam beter in balans zijn en heb 
je minder kans op blessures. Je core kun je op 
verschillende manieren trainen, heel veel been-
oefeningen kun je gebruiken om je core mee 

JE CENTRUM VAN JE LIJF
HEET JE CORE;

HIER GEBEURT ALLES.
IS JE CORE STERK

DAN HEB EN KRIJG JE
EERDER EEN STERKER LIJF

▲
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te trainen. Slimme sporters doen niet 1 sit up, 
ze trainen hun buikspieren door hun benen te 
gebruiken. Bijvoorbeeld bij een squat met een 
stang in de nek (kniebuiging) train je naast je 
benen ook je core. Met een sterke core kun je 
de squat beter uitvoeren en kun je meer ge-
wicht hebben.

Gevolg: meer resultaat en een hogere verbran-
ding, waardoor je ook buikvet zult verliezen. 
Houd je de stang aan de voorkant, dan ligt het 
accent nog meer op de core. Omdat door de 
benen te trainen veel testosteron vrij komt 
zullen je spieren groeien en deze spieren 
gebruik je weer om de motor aan te sturen.

De cirkel is rond
in Jip en Janneketaal, voor een strakke buik 
gebruik onder andere je benen als hulpmiddel. 
En ook jij hebt een sixpack, alleen het laagje 
vet zit er misschien nog overheen. Het is dus 
de kunst om met de kaasschaaf van verbran-
ding het laagje eraf te krijgen. Heb je je platte 
buik en heb je een 4-pack, dan kun je altijd nog 
specifieke buikspieroefeningen doen voor de 
laatste 2.

Do!
Voor de juiste training van je rugspieren is het 
van belang dat je alle spiergroepen traint en 
hier een juiste balans in aanbrengt. Een rechte 
rug bij de uitvoering van alle oefeningen (of 
de natuurlijke curve van je ruggengraat, hier 
zijn de meningen over verdeeld) is van groot 
belang.

Don’t!
Sit-ups en het trainen van rugspier? Dit is een 
echte don’t! Vaak wordt gedacht dat dit juist 
een hele goede methode is, maar dit is helaas 
niet het geval. Als mensen met al bestaande 
rugklachten een sit-up uitvoeren, is de kans 
groot dat zij hun rugklachten alleen maar 
verergeren. Dit komt door de verhoogde druk 
op de ruggenwervels. Kortom, genoeg stof 
om weer over na te denken. Ik hoop dat jullie 
dit bij de volgende training meenemen in je 
programma. Kom je er niet uit, schaam je niet 
en vraag een fitnessinstructeur je hierbij te 
helpen.
Succes. BAMMMMMM!!!!
www.carloslens.nl
twitter@carlos_lens

MEDISCH | ZORG

H
eeft u ooit gehoord van de term 
“hyperhidrosis”? Daar spreken we 
van als mensen last hebben van 
overmatig zweten. Hier wordt niet 
een klein beetje zweet bedoeld, of 

gewoon zweten na inspanning, na sporten of 
bij emoties. Maar er zijn mensen die zonder 
aanleiding overmatig zweten. Zij hebben 
bijvoorbeeld in de ochtend al natte koude 
oksels, zonder dat zij zich intens hebben inge-
spannen of gesport. Mensen schamen zich 
en wisselen extra vaak van kleding op één 
dag. Sommige mensen gebruiken maandver-
bandachtige middelen in hun t-shirt. Mannen 
met klachten vertellen ons op hun werk liever 
hun jasje aan te houden, vanwege de zichtbare 
plekken in het overhemd.

De oorzaak van hyperhidrosis is niet opgehel-
derd. Het kan problemen geven aan de handen 
en voeten, het hoofd, de rug maar vooral in de 
oksels. Overmatig zweten in de oksels noemt 
men hyperhidrosis axillaris. In de loop van de 
jaren is gebleken dat injecties in de oksels met 
botuline kunnen werken. De injecties worden 
door mensen als pijnlijk ervaren en de botuline 
raakt na een paar maanden uitgewerkt. Het is 
een tijdelijke behandeling. Daarnaast worden er 
ook operaties gedaan waarover in een andere 
uitgave meer uitleg zal volgen.

Er is nu een nieuwe behandeling die blijvend 
effect kan hebben. Met behulp van een 
medisch apparaat dat MiraDry heet. Samen 
met dr. Tóth, ook een dermatoloog, met wie ik 
samenwerk in het ziekenhuis, zijn we met de 
MiraDry gestart. De voordelen van deze nieuwe 
behandeling hebben zich inmiddels door prak-
tijkervaring al bewezen. Na één dag is het 
zweten over het algemeen aanzienlijk minder. 
De huid wordt lokaal verdoofd, er is geen 
operatie nodig.

De behandeling is uitgebreid getest en er zijn al 
duizenden mensen behandeld in de Verenigde 
Staten (25.000 mensen).
Dit zegt een jongeman met overmatig zweten 
in de oksels; ,,Ik zie er tegenop om naar mijn 
diploma-uitreiking te gaan, dan moet ik juichen 
met mijn armen omhoog, ik ga liever niet.”

Aan overmatig zweten kunnen mensen echt 
lijden, vooral vanwege de schaamte. Als huid-

Vera Heydendael
Dermatoloog 

Nieuwe behandeling tegen
zweetoksels in Haarlem

arts weet ik hoeveel invloed dit kan hebben op 
het leven van mensen. Er wordt ook veel over 
geschreven door lotgenoten op het webforum 
overmatigzweten.nl. 

Wij zijn te vinden via de website:
www.dryclinic.nl.

 Wist u dat...
brandwonden ontstaan door 

hete stoom en heet water 
meestal erger zijn dan die van 

b.v. heet frituurvet... 
Dat komt omdat vetten en 

olie-achtige substanties zich 
niet over een groot oppervlakte 

verspreiden en een lagere 
warmtecapaciteit hebben.

Lees het op www.lijfengezondheid.nl

BETER ETEN,
BETER LEVEN

BEEBOXERS GEZOCHT!

BEEBOX  -  EEN BOX VOL VERSE PRODUCTEN DIRECT 
VAN DE NEDERLANDSE BOER BIJ JOU THUISBEZORGD.

Beebox is een thuisbezorgservice en zoekt betrokken 
consumenten die interesse hebben om beebox 
ondernemer te worden. Wil jij het verschil maken in 
een eigen rayon? Dan is beebox wellicht wat voor jou!

GEPASSIONEERD - ONDERNEMEND - PRAGMATISCH

Geïnteresseerd? 
Neem direct contact met 
ons op via ondernemen@thebeebox.nl.
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Hormonen:
acht problemen op een rij

VOEDING

Hormonen werken op een ongeloof- 
lijk complexe manier samen en in 
die samenwerking kan het op veel 
verschillende punten misgaan – met 
overgewicht en ziektes en andere 
klachten tot gevolg. Gelukkig is 
de oplossing van dit ingewikkelde 
probleem in de meeste gevallen 
eenvoudig: door het hormoonbalans- 
programma te volgen, zorgt uw 
lichaam er zelf voor dat het hormo-
nale evenwicht zich op alle fronten 
herstelt. 
Toch is het handig om te weten waar 
de zwakke punten in uw hormonale 
systeem zitten, zodat u uw lichaam 
daar een extra handje kunt helpen 
met specifieke maatregelen. Daarom 
volgen hier de belangrijkste ‘rampen’ 
die uw hormonen uit evenwicht 
kunnen brengen.

Ralph Moorman
Gezondheidscoach |

Levensmiddelentechnoloog

Ramp 1: Uw cellen worden ‘doof’ voor
hormonen
Het woord hormoon is afgeleid van het Griekse 
woord ‘hormao’, wat ‘in beweging zetten’ bete-
kent. Een hormoon kan een cel ‘in beweging 
zetten’ als deze celreceptoren bevat waar het 
hormoon op past.
Een hormoon kunt u vergelijken met een sleutel 
en de receptor met een slot. Als een hormoon 
niet op de receptor past, zal dit hormoon de 
cel niet in werking zetten. Bevat de cel wel 

de passende receptoren, dan heeft het bijbe-
horende hormoon direct effect. Dankzij dit 
systeem van hormonen en bijpassende  
receptoren kan via het hormonale systeem  
nauwkeurig worden bepaald welke cellen en  
processen worden geactiveerd.
Als receptoren jaar in jaar uit een overvloed aan 
hormonen op zich af krijgen, worden ze daar 
steeds ongevoeliger voor. De sleutel past als 
het ware steeds minder goed op het slot omdat 
dit is gaan slijten.

MEDISCH | ZORG

Orthomoleculair en integrale behandeling? 
Wat is dat?
Het grondbeginsel van de orthomoleculaire 
geneeskunde is de studie van de kleinste  
functionele eenheid van het menselijk lichaam, 
ofwel de lichaamscel.

“Gezond zijn is een kwestie van in balans zijn. 
“Veel factoren kunnen er echter voor zorgen 
dat we langzaam maar zeker uit balans raken. 
Dat levert symptomen van ziekte op, maar het 
lichaam heeft een groot zelfherstellend vermo-
gen. Toch kan het door een overdaad aan facto-
ren worden uitgeput. Oorzaken komen veelal 
uit voeding, met name specifieke tekorten aan 
mineralen, vitamines en andere belangrijke 
voedingsstoffen.
Ook bacteriën, parasieten, schimmels en gisten 

in de darm, teveel stress en overgewicht zijn 
veel voorkomende factoren.” 

Analyse
Om de factoren te achterhalen waardoor men 
zich ziek voelt is het belangrijk om een goede 
analyse te maken en niet uitsluitend de symp-
tomen te bestrijden.
Vervolgens wordt een persoonlijk behandelplan 
opgesteld met als doel zowel de balans als het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam te 
herstellen. Klachten verminderen of verdwijnen 
en het risico op complicaties bij ouderdomssui-
ker, hart- en vaatziekten worden verminderd. 
“Het is fascinerend om te ervaren wat voeding, 
beweging en leefstijl met het lichaam doen.”

Welke mogelijkheden biedt deze aanpak?
De orthomoleculaire geneeskunde biedt  
mogelijkheden bij onder andere overgewicht, 
diabetes, burn-out, chronische ontstekingen, 
reumatische- en gewrichtsklachten, maag- 
en darmklachten, fibromyalgie, aanhoudende 
huidklachten, hart- en vaatziekten (onder 
andere hoge bloeddruk en cholesterol), sport 
(verbeteren prestaties en herstel), gezond 
zwanger (worden) en vruchtbaarheidsproble-
men, herstel bij of na een ernstige ziekte. 
“De aanpak laat zien en ervaren dat men 
zelf weer de regie kan krijgen over de eigen 
gezondheid, waarbij veel meer mogelijk is dan 
men zich vooraf misschien kan voorstellen.”
Frank Jonkers 

▲
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Ramp 2: De hormonen remmen het
basaalmetabolisme
U verbrandt niet alleen calorieën als u een 
rondje hardloopt, maar ook als u op de bank 
voor de televisie hangt en ’s nachts in uw bed 
ligt te slapen. Heel belangrijk om te beseffen 
is dat het merendeel van het energieverbruik 
van het lichaam voor rekening komt van het 
‘basaalmetabolisme’.
Dit is het energieverbruik van het lichaam in 
rust. Deze energie wordt gebruikt voor onder 
andere de ademhaling, de hartslag, de spijsver-
tering, de afweer en de groei van huid, nagels, 
haar en botweefsel. Het basaalmetabolisme 
wordt gestuurd door uw hormonen. En omdat 
de hormonen bij de meeste mensen uit balans 
raken, raakt ook het basaalmetabolisme uit 
balans.

Ramp 3: U krijgt minder hormonen in
de actieve vorm
Een groot deel van de hormonen die vanuit de 
klieren in het bloed terechtkomen, wordt aan 
transporteiwitten vastgeklonken. Deze hormo-
nen in ‘gebonden vorm’ passen niet meer op de 
bijpassende receptoren en zijn onwerkzaam. 
Een ander deel van de hormonen blijft onge-
bonden in het bloed circuleren. Deze hormonen 
in ‘vrije’ vorm passen wel op de bijbehorende 
receptoren en zijn dus wel werkzaam. Het is 
zaak om voldoende hormonen in ‘vrije vorm’ 
in omloop te hebben. Maar bij veel mensen 
zorgt een overvloed aan transporteiwitten 

ervoor dat er maar weinig hormonen in ‘vrije’ 
vorm overblijven.

Ramp 4: De hormoonproductie gaat
omlaag
Ook uw klieren en hormoonproducerende 
weefsels zijn aan slijtage onderhevig en  
verouderen. Het gevolg is dat ze steeds minder 
hormonen kunnen afscheiden. Bij de ene klier 
gaat de productiviteit sneller achteruit dan bij 
de andere.

Ramp 5: De hormonen raken onderling
uit balans
Alle hormonen werken samen en oefenen 
invloed op elkaar uit in een delicaat onderling 
evenwicht. Testosteronstijging zorgt er bijvoor-
beeld voor dat er ook meer schildklierhormoon 
wordt aangemaakt. Gaat uw testosteronpro-
ductie achteruit, dan komt ook uw schildklier-
hormoon in het gedrang. Het hormoon DHEA 
zorgt ervoor dat er niet te veel van het stress-
hormoon cortisol wordt geproduceerd. De 
productie van DHEA loopt echter snel terug bij 
het ouder worden, waardoor er in verhouding 
te veel cortisol wordt aangemaakt. Zo raken 
steeds meer hormonen onderling uit balans.

Ramp 6: Uw lever werkt niet goed
Hormonen worden na bewezen diensten afge-
broken door uw lever. Werkt de lever niet meer 
goed, dan kunnen er dus te veel hormonen of 
hormonale afvalproducten in uw bloed blijven 

circuleren. Bij de meeste mensen gaat de lever 
achteruit, onder meer door het gebruik van 
alcohol, tabak en medicijnen.

Ramp 7: Er wordt te veel testosteron in
oestrogeen omgezet
Zowel mannen als vrouwen hebben testosteron 
in hun bloed en voor beide geslachten is dit 
hormoon belangrijk voor de spieropbouw en de 
vetverbranding. In de vetcellen zit echter een 
stofje – aromatase genaamd – dat testosteron 
omzet in oestrogeen. Op zichzelf is dit een 
gunstig en noodzakelijk proces, maar als u te 
veel vetcellen krijgt, wordt er te veel testoste-
ron in oestrogeen omgezet. Zo ontstaat er bij 
dikke mensen al snel een tekort aan testosteron 
en een overschot aan oestrogeen. In dat geval 
krijgt oestrogeen dikmakende eigenschappen.

Ramp 8: U heeft een candida-infectie in de
darmen
Candida is een gistachtige schimmel die een 
natuurlijk onderdeel uitmaakt van de darmflora. 
Door slechte voedingsgewoontes, een onge-
zonde levensstijl of het gebruik van antibiotica 
kan deze gist gaan woekeren, waardoor het 
evenwicht in de darmflora verstoord raakt. In 
dat geval voedt candida zich met progesteron. 
Zo kan candida ervoor zorgen dat er te weinig 
progesteron ten opzichte van oestrogeen over-
blijft.

www.ralphmoorman.com

GROTE STAPPEN
NAAR
MOOIE BENEN!

HYPOXI®-STudIO CASTRICuM
Burgemeester Mooijstraat 24c, Castricum  |  Tel: 0251-676 516

www.hypoxistudiocastricum.nl

Voor de prijs van 12

15 HYPOXI®-

behandelingen!

Geldig tot 1.01.2015.

Tandprotheticus Reuvers 
Wilt u weer stralen met uw eigen lach? Maak snel een  
afspraak met tandprotheticus Reuvers voor een nieuw 
kunstgebit! Wij maken niet zomaar een nieuw kunstgebit 
maar zetten in op maatwerk. We gebruiken duurzame  
tanden en geven uw kunstgebit een zo natuurgetrouw  
mogelijke uitstraling. 

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten 
en vervaardigen van een kunstgebit en heeft hiervoor een 

technische en medische vakstudie gevolgd. Uw nieuwe  kunstgebit kan worden  
gemaakt, zonder dat hiervoor een verwijzing van een tandarts nodig is. Ook kunt 
u op verwijzing of in samenwerking met uw eigen tandarts terecht.  Naast kunst-
gebitten maken wij partiële protheses, frame protheses en een klikgebit op implan-
taten. Hiervoor werken wij nauw samen met een ervaren implantoloog. 

Behandelingen
Gemiddeld zijn er 5 behandelingen nodig voordat een nieuw kunstgebit gereed is. 
De kosten van een kunstgebit worden in 2014 nog vergoed door uw zorgverzeke-
raar, m.u.v. uw eigen risico. Vanaf volgend jaar moet u waarschijnlijk wél bij betalen. 

ONT gecertificeerd
Tandprothetische praktijk Reuvers is lid van de Organisatie voor Nederlandse  
Tandprothetici (ONT) en is ONT gecertificeerd, waardoor wij werken volgens de 
laatste kwaliteitsrichtlijnen en hygiëne protocollen. 

Heeft u problemen met uw huidige kunstgebit? Wilt u weten of Tandprothetische 
praktijk Reuvers iets voor u kan betekenen? In onze praktijk in Castricum staat een 
persoonlijke benadering voorop. U bent van harte welkom voor een gratis eerste 
consult. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. 

Tandprothetische praktijk Reuvers
Telefoon: 0251 653 653 
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 1901 BA Castricum
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Hardlopen en blessures
De achillespees

MEDISCH | ZORG

Jerry Jansen
Fysiotherapeut 

V
eel sporters en zeker hardlopers 
hebben regelmatig te maken met 
een stijve en pijnlijke achillespees. 
Het begint vaak met pijn en stijfheid 
na het sporten, wat na een aantal 

uur weer verdwenen is.  
Als je hier niet verantwoord mee om gaat, kan 
dit leiden tot het stadium dat je helemaal niet 
meer kunt hardlopen. Met echografisch onder-

Eind vorige maand werd de 30ste 
editie van de Dam tot Damloop gelo-
pen. Met meer dan 65000 lopers en 
zo’n 250000 toeschouwers en live 
optredens wordt dit loopevenement 
als een van de mooiste loopevene-
menten van Nederland beschouwd. 
Veel van de lopers gebruiken de 
Damloop als aanloop naar de halve 
marathon van Amsterdam, die op 19 
oktober gelopen wordt. Maar daar 
waar prestatiedrang of ongetraind-
heid samenkomen, liggen blessures 
op de loer!

▲

Alkmaar
Primera Magdalenastraat 17a 
Bruna Van Ostadelaan 266
Bruna Europaplein 63 
Ako Stationweg 43c
Gemeentehuis Malle Gatsplein 10
Sigarenmagazijn Muiderwaard 406 
Bibliotheek Laan van Straatsburg 2 
Bibliotheek Ouddorperplein 13 
Aldewereld Tabak Vondelstraat 1 
Wijkcentrum Ruusbrochof 97 

Amsterdam   
Primera Burg de Vlugtlaan 178 
Primera Wisseloord 97
Primera Middenweg 49 
Primera Buikslotermeerplein 
Sporthallen zuid Burgerweeshuispad 54 
Bibliotheek Willen v. Weldammelaan 
Bibliotheek Diemerparklaan 79 
Hartman Tabak Molukkenstraat 589 
Bibliotheek Hagedoornplein 2 

Haarlem    
Kompas Lektuur Marsmanplein 11
Sam Sigaren Generaal Spoorlaan 28 
Timmy Tabak Rijksstraatweg 108 
Oud Schoten Schoterweg 43 
Primera Santpoorterstraat 62 
Primera Leonardo da Vinciplein 2 
Ako Haarlem Stationplein 11 
BSR Kennemerland Heussenstraat 2a 
Buurthuis 
de Ringvaart Floris v. Adrichemlaan 98 
Dock Haarlem Laan van Berlijn 1 
Bibliotheek Fie Carelsenplein 2 
BSR Haarlem Spaarnwoudestraat 23a

Hoofddorp    
Gemeentehuis Raadhuisplein 1 
Primera Polderplein 13  
Primera Aalburgplein 57 
Ako Muiderbos 122 
Bibliotheek Baron de Coubertinlaan 
Bruna Marktlaan 158  
Bruna Markenburg 73 
Libris Nieuweweg 63 
Het Kruispunt Kruisweg 1067a 
Slagerij Res Skagerak 212 

Aalsmeer
Nieuwendijk Zwarteweg 93
Stokman Hornweg 87
Albert Hein Poldermeesterplein 1 
Primera Poldermeesterplein 5 

Annemieks Kram Machineweg 3 
Hoogvliet Aalsmeerderweg 205 
t Boekhuis Zuid Ophelialaan 151 
C-1000 Ophelialaan 124 
Sigaren Primera Ophelialaan 106 
Rabobank Stationsstraat 6 
Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein 1 
Tabakshop Petra Zijdstraat 30 
Bruna Zijdstraat 45 
Albert Heijn Praamplein 4a 
Bibliotheek Marktstraat 19A 
Zorgcentrum Molenpad 2 
t Boekhuis Dorp Zijdstraat 12 
Car clean Dreef 3 
Zwembad Dreef 7 
Brievenbus Cactuslaan 25

Kudelstaart
De Kaasboer Winkelcentrum 
Woonvoorziening 
De Spil De Spilstraat 3 

Heemskerk 
Frank Jonker Noorddorperweg 10 
Massage studio Jan van Rietwijkstraat 11

Beverwijk 
Asna Kuikenweg 82a 
Yoga Groenelaan 3 
0251-kappers Belgielaan 61 

Afzetpunten

www.lijfengezondheid.nl

Gratis magazine
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zoek, wat uitgevoerd kan worden door een fysiotherapeut, kun je 
dan zien dat de pees dikker is dan normaal, wat duidt op een  
irritatie van de pees. Het herstel van de pees verloopt traag, en 
als de pees fors geïrriteerd is ben je zomaar 6-9 maanden verder 
voordat je niveau van hardlopen weer een beetje op kunt pakken. 

Hoe onstaan die achillespeesklachten nou eigenlijk? 
Een van de belangrijkste oorzaken is overbelasting door een 
verkeerde of te snelle trainings-opbouw gepaard gaande met 
onvoldoende 
hersteltijd. Ook een verandering van ondergrond kan de oorzaak 
zijn van deze klachten. Loop je meestal op de baan of in het bos, 
en ga je dezelfde afstand met dezelfde snelheid op de weg lopen, 
kan dit leiden tot overbelasting van de achillespees, gepaarde 
gaande met klachten. Verkeerd schoeisel of schoenen waarvan de 
‘houdbaarheidsdatum’ allang is verstreken kunnen ook bijdragen 
aan achillespeesklachten.

Hoe kan ik achillespeesklachten voorkomen?
Zorg dat je een goede trainingsopbouw hebt. Met hardlopen is het 
van belang dat je het bewegingsapparaat laat ‘wennen’ aan de 
impact van voornamelijk de landing. Bij een training over een 
afstand van 5 km zul je ongeveer 4000 looppassen maken. Dat 
betekent ook ongeveer 4000 landingen, waarbij je krachten van 2 
tot 3 maal het lichaamsgewicht moet opvangen; dat is nogal wat! 
Op het internet staan prima schema’s die een goede opbouw 
garanderen. Daarnaast is het van groot belang dat je goed schoei-
sel hebt. Je kunt je het beste bij een speciaalzaak laten adviseren. 
Van invloed zijn ook de kracht van de kuitspieren en de enkelsta-
biliteit. Preventief en in het beginstadium kun je hier gelukkig zelf 
wat aan doen: 
1.  Voor de spierkracht van de kuit: ga op de trede van de trap 

staan met de bal van je voet en ga zo hoog mogelijk op je tenen 
staan. Zak langzaam weer terug totdat je rek voelt op je kuit-
spier. Zorg wel dat je binnen de pijngrens blijft bewegen! Begin 
met 3 series van 10 herhalingen en breidt dit uit naar 3 x 20 
herhalingen per dag.

2.  Voor de stabiliteit van de enkel: ga op 1 been tanden poetsen, 
eenvoudig maar effectief Zorg dat je knie een klein beetje 
gebogen blijft. Je spieren zullen moeten corrigeren om de  
positie te handhaven. Wissel uiteraard van been na 1 tot  
1,5 minuten. Je kunt het jezelf moeilijker maken door op 
bijvoorbeeld op een opgerolde handdoek te gaan staan.

3.  Probeer regelmatig op een zachte ondergrond te trainen.  
Denk hierbij aan het bos of op de atletiekbaan. 

4.  Investeer in goed schoeisel en laat je voorlichten. Dit kan een 
hoop blessureleed voorkomen.

Succes met het hardlopen!
www.fysio-krommenie.nl

Tao Dao 
Acupunctuur

Scheldestraat 87, IJmuiden
www.acupunctuur-annemarie.nl, 06-42851717

* Burn-out
* Maagklachten
* Reuma 

* Neurologische 
   problemen
* Hooikoorts

Wordt vergoed door uw aanvullende verzekering 

Chiropractie helpt echt!!!!
Chiropractie is niet zo bekend als andere therapieën zoals bijvoorbeeld fysio- 
therapie. In Amerika is het echter een van de meest gebruikte therapieën 
in de gezondheidszorg. Het verschil met andere disciplines is dat chiropractie 
vanuit de wervelkolom denkt en behandelt. Vanuit de wervelkolom loopt het 
zenuwstelsel naar alle lichaamsdelen en organen. Het zenuwstelsel verza-
melt en verzendt alle informatie van deze lichaamsdelen en organen en 
communiceert met de hersenen.

Indien er bewegings- of functiestoornissen optreden in de wervelkolom kan 
het zenuwstelsel geïrriteerd raken en allerlei klachten geven. Veel voorko-
mende klachten zijn: Lokale rug- of nekpijn. Uitstralende pijn vanuit de rug 
naar andere lichaamsdelen, zoals tintelende handen of voeten, hernia’s, 
zeurderige pijn in armen, benen, bekken, lies etc. Hoofdpijn, maar ook 
moeheid. 

Een chiropractor is speciaal getraind om uw wervelkolom te onderzoeken en 
te behandelen. Tijdens de behandeling wordt geprobeerd de bewegelijkheid 
en functie van de wervelkolom te optimaliseren en zodoende de klachten 
te verminderen. Dit gebeurd op vele manieren. Dit kan door middel van 
een korte snelle beweging (veilig en vrijwel pijnloos), maar bijvoorbeeld ook 
door middel van gedoseerde rek. Een chiropractor is hiervoor intensief in 
getraind en neemt echt geen risico’s.

Chiropractie is bijvoorbeeld bij acute rugklachten veel effectiever dan fysio-
therapie en medicatie. Bovendien zijn er veel minder behandelingen nodig 
en kan men weer snel aan het werk.

Chiropractie Heemskerk heeft een rijke historie. De behandelend chiropractor 
is eerst 15 jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut en manueel thera-
peut voordat hij enkele jaren naar 
Engeland ging om chiropractie te 
studeren.

Met de kennis van deze 3 discipli-
nes krijgt u dus eigenlijk een unie-
ke behandeling!!

U kunt altijd vrijblijvend informa-
tie bij ons opvragen. Chiropractie 
wordt meestal voor een groot deel 
uit de aanvullende verzekering be-
taald en u heeft geen verwijzing 
van de huisarts nodig.

Chiropractie Heemskerk 
is gevestigd aan de 
Maerelaan 15b in Heemskerk, 
tel.: 0251- 236303. 
Website: 
www.chiropractieheemskerk.nl

Professioneel, laagdrempelig, gemoedelijke sfeer, 
kinderhoekje voor als het eens niet lukt om oppas te regelen. 

Goed toegankelijk voor cliënten met een rollator of in een rolstoel.

Onze openingstijden zijn op alle werkdagen van 
7.00 tot 18.00 uur en op dinsdag en vrijdag zelfs tot 20.00 uur.

Scheldestraat 87, 1972 TL IJmuiden, tel: 0255 – 516 555
info@fysioscheldestraat.nl, www.fysiotherapiedewit.nl

Wij behandelen algemene fysieke aandoeningen 
als rug-, knie- en enkelklachten, gekwalifi ceerd 

McKenzie en Dry Needling therapeuten. 
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VOEDING

De kracht van
gezonde gedachtekracht Marjolein Dubbers

Oprichtster Energieke
Vrouwen Academie 

Ons hoofd en ons lichaam zijn één geheel
Een vriend van me vertelde me ooit dat in het 
leger een soldaat, niet zijnde een arts, alleen 
officieel mag vaststellen dat iemand dood is,  
als het hoofd van de persoon duurzaam is 
gescheiden van de romp. Met nadruk op het 
woordje duurzaam. Alsof er ook hoofden niet 
duurzaam gescheiden kunnen zijn van een 
romp. Kortom: als je hoofd niet langer aan je 
romp vastzit, zit je in de problemen. Blijkbaar 
horen ze onlosmakelijk bij elkaar. Toch maakt 
de reguliere geneeskunde al sinds het vroege 
begin een groot onderscheid tussen ons hoofd 
en ons lichaam. Als je lichaam niet goed voelt 
ga je naar een arts. Als je hoofd niet goed voelt 
kom je terecht bij een psycholoog of psychi-
ater. Blijkbaar vraagt dit laatste om een heel 
andere behandeling. Als je daar eens goed over 
nadenkt is dat eigenlijk raar.

Voeding heeft absoluut invloed op je hoofd
Iedereen die wel eens een glaasje alcohol 
teveel heeft gedronken weet dat dit de dag 
erna effect heeft op je hoofd. Briljante oplos-
singen bedenken voor een probleem zit er dan 
even niet in. Andersom werkt het ook: als je wel 
eens een 3-daagse sapkuur of een darmspoe-
ling heb gedaan, dan weet je dat je hier heel 
opgewekt van kunt worden. Maar er is meer. Uit 
veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onze 
hersenen gevoelig zijn voor voeding. Dagelijks 
voldoende water drinken alleen al zorgt ervoor 
dat je hersenen fit blijven en op scherp blijven 
staan. Ook is bekend dat omega 3, dat vooral in 
vette vis voorkomt maar ook in onder andere 
lijnzaad, nodig is om onze hersenen gezond te 
houden.
Onze hersenen waarmee we denken, onze neo 
cortex, zijn ontwikkeld in de tienduizenden 
jaren dat onze vroege voorouders aan het 
water woonden en rijkelijk vis konden eten. 
Toen is ons bewustzijn ontstaan, dat ons onder-
scheidt van alle andere zoogdieren. Omega 3 is 
dus belangrijk hersenvoedsel. Er is dan ook veel 
onderzoek gedaan naar de invloed van omega 3 
bij depressieve klachten of zelfs psychoses. 
Iedere keer weer blijkt dat het gebruik van 

voldoende omega 3 een positieve invloed 
heeft op depressieve personen. Heb je last 
van depressieve klachten? Het is dan echt de 
moeite waard om eens goed naar je voeding  
te kijken! De documentairemaker Morgan 
Spurlock at als experiment eens 30 dagen lang 
uitsluitend voedsel van McDonalds. Behalve dat 
hij er dik van werd, werd hij er bij tijd en wijle 
ook behoorlijk depressief van. Hij maakte  
hiervan een interessante film: Super Size Me. 
Interessant, maar niet eentje om vrolijk van te 
worden.

En met je hoofd heb je invloed op je
lichaam
We weten ook allemaal dat het andersom ook 
werkt. Verliefd worden kan je van de een op de 
andere dag een enorme boost energie geven. 
Ik heb diverse malen mijn huis een super-
schoonmaak-opruim-opknap-verfbeurt gege-
ven in zo’n toestand van geestelijke én licha-
melijk euforie. Begon ik met het schoonmaken 
van een keukenlaatje, dan eindigde ik met het 
witten van het plafond! Blijkbaar gebeurt er iets 
in je fysieke lichaam terwijl er alleen maar iets 
in je hoofd gebeurt: verliefd zijn geeft vleugels 
van energie.
Als je streeft naar zo gezond en vitaal moge-

lijk oud worden is het natuurlijk interessant om 
eens te kijken of je, naast gezonde voeding en 
voldoende beweging en ontspanning, ook  
met je hoofd nog een positieve invloed kunt 
uitoefenen. Met andere woorden: kunnen we 
ons hoofd inzetten voor onze gezondheid en 
vitaliteit?

Placebo’s werken vaak tegen allerlei
ziektes
Placebo komt uit het Latijn en betekent zoiets 
als: ik zal behagen. Ieder nieuw medicijn dat op 
de markt wordt gebracht moet worden getest 
ten opzichte van een placebo; vaak een suiker-
pil. De proefpersonen en vaak ook de behan-
delaars krijgen niet te horen wie het medicijn 
heeft gekregen en wie de suikerpil. Doorgaans 
heeft een suikerpil bij zo’n derde deel van de 
deelnemers een positief effect. Als het medicijn 
eenzelfde beeld laat zien mag het niet op de 
markt worden gebracht. Het is dan namelijk 
niet beter werkzaam dan een placebo. Dit 
schijnt overigens heel vaak het geval te zijn. 
Is dat niet vreemd als je hier eens goed over 
nadenkt? Want wat heelt er nou? Het medicijn 
of de placebo? Blijkbaar kunnen ze het allebei 
en vaak ook nog in gelijke mate! Is er dan niet 
een andere heelmeester aan het werk die het 
niet uitmaakt of je een suikerpil of een medicijn 
gebruikt?

Deze placebo operatie werkte net zo goed 
als een echte operatie
Het werd pas echt interessant toen ik stuitte op 
het onderzoek van J.B. Moseley. Zijn onderzoek 
voldoet aan de gouden standaard van weten-
schappelijk onderzoek: klinisch, placebo gecon-
troleerd, dubbel blind, gerandomiseerd én 
gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift: 
de New England Journal of Medicin. Mosely is 
een bekend orthopedisch chirurg met als  
specialisatie knieklachten als gevolg van osteo-
artrose. Vaak zijn deze pijnklachten het gevolg 
van veroudering van het gewrichtskraakbeen. 
Let op! De helft van zijn patiënten kreeg een 
normale knieoperatie. De andere helft kreeg in 
werkelijkheid slechts drie sneetjes in hun knie 
maar kon op een scherm “hun” knieoperatie 
volgen. Dit scherm liet echter een eerder opge-
nomen video zien van een echte knieoperatie. 
Er werd zelfs met water geknoeid om te doen 
alsof het om een echte operatie ging. De drie 
kleine sneetjes werden tot slot gehecht.
Wat bleek? Een derde van de patiënten die de 
echte operatie had ondergaan meldde nader-
hand dat ze geen belemmeringen en pijnklach-
ten meer hadden. Dat had men wel verwacht. 
Maar de groep patiënten die de nepoperatie 
had ondergaan meldde hetzelfde resultaat! 

De aandacht voor gezonde voeding stijgt de laatste jaren gelukkig enorm. 
Eindelijk beginnen we te beseffen dat we ons lichaam iedere dag opnieuw 
weer moeten opbouwen met de bouwstoffen die we door middel van onze 
voeding binnenkrijgen. Als je er bagger instopt kun je op den duur bagger 
verwachten. De voeding die we in onze mond stoppen speelt een belang-
rijke rol als het gaat om onze gezondheid maar er is méér dan alleen fysieke 
voeding. We onderschatten vaak de kracht van onze gedachten. Wist je dat 
er placebo operaties zijn gedaan, die net zo goed bleken te werken als echte 
operaties? 

▲
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En ze deden het zelfs beter, want zij waren 
eerder helemaal pijnvrij dan de geopereerde 
groep; waarschijnlijk omdat ze niet het trauma 
van de operatie hadden opgelopen. Kortom: 
patiënten genazen van hun pijnlijke knie, 
veroorzaakt door ouderdomsartrose, alleen al 
omdat ze DACHTEN dat ze waren geopereerd.

Onderschat nooit de kracht van je
gedachten
Natuurlijk weet ik ook wel dat deze placebo-
werking niet bij alle operaties zal werken. Maar 
is het boeiend of niet? Blijkbaar hebben alleen 
al onze gedachten een sterke invloed op ons 
lichaam. Ze kunnen ons zel� elend vermogen 
wakker schudden en hun werk laten doen. Dat 
zou kunnen verklaren waarom sommige zoge-
naamd ongeneeslijk zieke personen nog jaren-
lang in goede gezondheid kunnen leven. Iedere 
arts kent hier voorbeelden van en ze snappen 
er niets van. Het valt buiten het boekje van wat 
ze hebben geleerd. Ik denk dat onze gedachten, 
onze emoties en vooral ook onze overtuigin-
gen veel meer helende kracht hebben dan we 
tot nu toe hebben aangenomen. Hoe kunnen 
we dit nu zelf inzetten zonder a� ankelijk te zijn 
van een placebo? Ofwel: hoe creëren we onze 
eigen placebo’s? Dit is een vraag die mij mate-
loos boeit en waar ik nog niet echt een helder 
antwoord op hebt. Ik weet wel dat ons zelf-
helend vermogen wordt gestimuleerd als onze 
hormonen in balans zijn. Daarom dat hormoon-
balans zo belangrijk is. Dit kun je bereiken 
door gezonde voeding en gezonde beweging 
die bij jou past. Dit kun je ook bereiken door 
voldoende ontspanning want stress brengt
je hormonen zeker uit balans. En ik denk ook 

dat je dit kunt bereiken door eens goed te 
kijken naar je overtuigingen.

Welke overtuigingen leven er in jouw 
hoofd?
We zijn allemaal gaan geloven dat we zwakker
en ongezonder worden naarmate we ouder 
worden. En dat zou dan al beginnen ergens 
rond ons 40ste jaar! Wat zou er gebeuren
 als we deze overtuiging konden loslaten? 
De oude Chinese geneeskunde leert ons dat 
vrouwen op hun 60ste pas op hun hoogte-
punt zijn, ook fysiek! Andere oosterse tradi-
ties zoals het Taoïsme, vertellen ons dat je 
helemaal niet hoe�  af te takelen als je ouder 
wordt als je tenminste leert hoe je gebruik kunt 
maken van de oerkracht waaruit je aanvanke-
lijk bent ontstaan. Deze traditie verhaalt ons 
van mensen die in redelijke gezondheid véél 
ouder zijn geworden dan 100 jaar. Stel dat het 
waar is? Stel dat onze westerse overtuiging dat 
de mens rond zijn/haar 85ste wel zo’n beetje 
“op” is, een verkeerde overtuiging is. Stel dat je 
ervoor kiest om deze overtuiging los te laten? 
Wat zou er dan gebeuren?

Voed jezelf met gezonde overtuigingen
Ik voed mijzelf graag met deze positieve over-
tuigingen. Daarom “omring” ik mijzelf graag 
met vrouwen die me laten zien dat vrouwen 
60+, 70+ en zelfs 80+ nog volop gezond en 
enthousiast in het leven staan. (Wat overigens 
niet wil zeggen dat ze niet hier en daar wat 
klachten kunnen hebben.) Als ik mooie fi lmpjes
 tegenkom met deze vrouwen dan zet ik ze in 
mijn kennisbank met inspirerende video’s op 
www.energiekevrouwenacademie.nl.

VAN MARNIE KROM

Lekker gezond tussen-
doortje het Avocado nestje

De avocado bevat allerlei belangrijke 
voedingsto� en zoals kalium, vitamine B en 
foliumzuur, relatief veel omega 3 vetten en 
tal van andere sto� en die een grote plus 
zijn voor je lijf.
Een mooie toevoeging in je eetpatroon 
voor zowel lichaam als geest.

Ingrediënten
• 1 Avocado
• 2 biologische eitjes
• Grove peper en Himalayazout

Bereiding
1.  Verwarm de oven voor op 200 graden
2.  Snij de avocado langs de pit in twee helf-

ten
3.  Wip met het puntje van het mes de pit 

eruit
4.  Maak met een eetlepel het holletje waar 

de pit zat wat groter
5.  Leg de avocadohel� en op een bakplaat 

met bakpapier
6.  Tik een eitje open en giet het voorzichtig 

in het kuiltje
7.  Plaats de bakplaat voorzichtig in de oven 

voor 15 minuten
8.  Serveer met wat vers gemalen peper en 

Himalayazout.

En je kan de avocado met het eitje lekker 
uitlepelen. 

RECEPT

BEWEGEN

Sport verstandig, kies voor goede 
begeleiding
Veel mensen zullen het wel herkennen. Je hebt ooit iets aan sport 
gedaan, maar het lichaam is al een tijd verwaarloosd door onvoldoende
beweging. Je voelt je vaker moe, er hee�  zich een buikje gevormd en je 
lichaam voelt stram en stijf. Die neerwaartse spiraal is te doorbreken door 
te gaan bewegen. Het is wel van belang om goed te weten wat je doet
en vooral hoe je dat doet, want anders kan bewegen juist een averechts 
e� ect hebben.

Het is belangrijk om jezelf een doel te stellen en er vervolgens voor te zorgen dat je dit doel 
ook daadwerkelijk gaat bereiken. Tip: zoek een sportmaatje! Een afspraak met iemand laat je 
niet zomaar schieten, bovendien wil je niet de ‘zwakste schakel’ zijn en dus heb je een extra 
stimulans om te blijven sporten. Tegenwoordig is de zogenoemde ‘bootcamp’ een populaire 
vorm van bewegen. Groepsgewijs worden in de buitenlucht allerlei bewegingsoefeningen 
gedaan, maar vaak zijn de groepen te groot voor een goede persoonlijke begeleiding of vallen 
de kosten ervan tegen. Een fi tnesscentrum biedt dan uitkomst. Kies wel voor een bedrijf waar 
men aandacht hee�  voor de klant. CIOS- of AALO-opgeleide sportinstructeurs weten welke 
manier van bewegen het meest geschikt is. De instructeur leert je hoe je kunt sporten en zal 
je ondersteunen bij het bewaken van je voedingspatroon. Het resultaat: je bent fi tter, je houdt 
het langer vol, je gewrichten werken soepeler en ook geestelijk krijg je een fl inke ‘boost’.
Eigenlijk is er geen reden om niet te sporten!
Steven van der Stroom

facebook.com/LijfenGezondheid
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Uit de vele inzendingen van de prijs-
vraag van vorige maand zijn de volgende 
winnaars getrokken.

De dinercheque t.w.v. 150 euro van 
Visrestaurant de Meerplaats in IJmuiden 
is gewonnen door Helena Meinders uit 
IJmuiden.
De set van vier boeken van Ralph 
Moorman zijn voor Graziella Pijpers uit 
Velserbroek.
Frecious Slow Juice stelde drie pakket-
ten beschikbaar met 21 fl esjes t.w.v. 90 
euro. Deze pakketten gaan naar Mw. R. 
Fatels, uit Heemskerk, Petra Tuithof uit 

Uitgeest en Marianne Toman uit Hoofd-
dorp.
Twee Holistische massages van één 
uur t.w.v. 60 euro bij Nieuw Avalon in 
Vogelenzang zijn voor  Anja Molenaar 
uit Spaarndam en A.M. Schuurman uit 
Santpoort-Noord.
De vijf winnaars van het boek ‘Kern-
gezond’ van Frank Jonkers van BodyS-
witch, zijn Mw. A.W. Goebert Mathot uit 
Velsen-Zuid, Mw. R. Bakker-Renckens 
uit Castricum, Wendy Schuchart uit 
Beverwijk, Sandria Meersman en Paula 
Vrolijk uit Heemskerk. 

Beantwoord 
de volgende 
vragen:

1.  Wie schreef het 
 recept van het 
 gezonde Avocado   
 nestje
2. Noem één doeleinde  
 waar ons lichaam   
 cholesterol voor 
 gebruikt
3.  Wat is de specialiteit  
 van dr. Heydendael

Stuur uw antwoord in 
voor 3 november via:
www.lijfengezondheid.nl

Of per post:
Lijf & Gezondheid
Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden

Vermeld daarbij uw 
naam, adres en 
telefoonnummer.

5x 
Boek van 
Frank 
Jonkers van 
BodySwitch
‘Kerngezond’
t.w.v. €22,95

www.kerngezond-boek.nl

Set van 4 boeken van Ralph 
Moorman, Ir. Levens-
middelentechnologie 
& gezondheidscoach
www.ralphmoorman.com

Win 

mooie 

prijzen!

www.lijfengezondheid.nl

2x Boek van Irene Lelieveld
‘Te koud? 
Te warm? 
Eet wat 
bij je past!’
t.w.v. €14,95

Winnaars van de prijsvraag 

1x Victoria Moritz t.w.v. €1999,- 

Robin overhandigt de dinercheque aan Helena.

Directeur van Lijf & Gezondheid Frits Raadsheer, 
ontvangt de vier boeken van Ralph Moorman die 
gewonnen zijn door Graziella Pijpers

Beschikbaar gesteld 
door www.bikeholland.nl
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Colofon

Verhalenvertelplein
De Brulboei – Op zaterdag 18 
oktober a.s. bent u vanaf 10.30 
uur van harte welkom in Buurt-
huis de Brulboei voor het Ver-
halenvertelplein BeLeef Oud-
IJmuiden. Het doel van de dag 
is samen verhalen uitwisselen en 
beleven. Natuurlijk kunt u ook 
verhalen en gedichten horen 
over Oud-IJmuiden van beken-
de IJmuidenaren. Het program-
ma: Om 11.00 uur opent wijkwet-
houder Vennik het Verhalenver-
telplein. Het Verhalenvertelplein 
is de officiële start van het pro-
ject BeLeef Oud-IJmuiden. Daar-
na draagt Cees de Baare, die 
al enkele interessante boeken 
heeft geschreven die zich af-
spelen in IJmuiden, enkele ge-
dichten en verhalen voor. Van-
af 11.30 uur gaan we in kleine-
re groepen uit elkaar. Onder lei-
ding van Marlenne Schrijver, 
Agnes de Boer en Daniella van 
Delft  vertellen we elkaar ver-
halen. We worden hierbij gehol-
pen door mensen die herinnerin-
gen hebben aan de onderwer-
pen die in de verschillende groe-
pen centraal staan. Dat zijn: win-
keltjes in de jaren dertig en vijf-
tig; de wederopbouw in de jaren 

vijftig en zestig en de oorlogs-
periode. In de pauze kunt u een 
broodje kopen en treedt Shanty-
koor ’t Staande Tuygh op. Vanaf 
13.00 uur presenteren we een in-
teressant programma over Oud-
IJmuiden. Als eerste vertelt Con-
nie Braam een verhaal over de 
periode vanaf het graven van 
het kanaal tot aan de oorlog. Jan 
Zwanenbrug laat horen hoe het 
‘Moegdreek tarpen’ in zijn werk 
ging. We sluiten de middag weer 

af met een Shantykoor, zodat u 
om 15.00 uur naar huis kan. In 
de zalen kunt u genieten van de 
ontmoetingspanelen van BeLeef 
Oud-IJmuiden, een doorlopende 
presentaties van foto’s van oud 
en nieuw van Ed van Steenkiste. 
U kunt ook de verhalen van Be-
Leef Oud-IJmuiden uit de IJmui-
der Courant nog eens nalezen. 
De toegang is gratis. Meer infor-
matie op: www.beleefoudijmui-
den.nl

Mel-Watervliet - Donderdag 6 
november vertrekt de bus van 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord (SVvVN) naar de Krea-
doe-beurs in Utrecht. Op deze 
beurs is van alles te zien en te 
doen op het gebied van creati-
viteit. Deelname kan alleen als 
vriend van SVvVN. De kosten 
voor dit uitstapje bedragen 12,50 
euro. Inschrijven kan bij Wijk-
centrum de Mel-Watervliet tij-
dens kantooruren. Meer weten? 
Bel 0251-226445.

Samen naar 
de Kreadoe

De Driehoek - In Dorpshuis 
de Driehoek start op vrijdag de 
cursus Frans conversatie 1 en 2. 
Er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar. U kunt altijd in over-
leg met de docente een proef-
les nemen. 
De cursus start op vrijdag 24 
oktober, het eerste uur is van 
9.00 tot 10.15 uur en het twee-
de is van 10.15 tot 11.30 uur. De 
kosten zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers. De maxi-
mum prijs is 115,00 euro voor 
20 lessen en de minimum prijs 
is 102,50 euro voor 20 lessen. U 
kunt zich aanmelden via www.
welzijn velsen.nl of een in-
schrijfformulier aanvragen bij 
Daniella van Delft, tel: 0255-
548524. 

Cursus 
conversatie 

Frans

De Driehoek - In oktober gaan 
we weer van start met crea-
tieve middagen bij De Verbin-
ding in Dorpshuis de Driehoek. 
U kunt meedoen aan een te-
ken- of schilderactiviteit of u 
kunt leren mozaïeken. We star-
ten met een eenvoudig werk-
stuk. U heeft voor beide activitei-
ten geen basiskennis nodig maar 
voor het mozaïeken is het prettig 
als u nog sterke handen heeft. 
De activiteiten zijn bedoeld voor 
50+ers  die een leuke invulling 
van hun middag zoeken. De kos-
ten per middag zijn 1 euro, ex-
cl. materialen. De middag is van 
13.30 tot 15.30 u en we gaan van 
start als wij minimaal drie deel-
nemers hebben. Meer weten? 
Bel 0255-520850.

Creatief in 
Dorpshuis

De Dwarsligger - Wij willen 
weer heel graag starten met  
Jazzdance voor kids  in Buurt-
centrum de Dwarsligger. Be-
wegen is gezond vooral voor 
kinderen. 
Op zaterdag 25 oktober van 
10.00 tot 11.00 uur starten wij 
met 4 proeflessen. We hopen 
dat we voldoende deelnemers 
krijgen om in twee leeftijds-
groepen door te gaan. De kos-
ten zijn 16 euro voor 4 lessen. 
Opgeven via een inschrijffor-
mulier. Deze kunt u halen bij de 
div. centra of mail naar daniel-
lavandelft@welzijnvelsen.nl.

Jazzdance 
voor kids

Het Terras - Lopen, gaan zit-
ten, bukken, tillen. We bewegen 
de hele dag en meestal onbe-
wust. Iedereen heeft zo zijn ei-
gen houding en manieren van 
bewegen, maar sommige ge-
woontes zijn niet goed voor het 
lichaam. Dan kunnen klachten 
ontstaan aan bijvoorbeeld rug, 
nek of schouder. Oefenthera-
pie Mensendieck is een behan-
delmethode en richt zich op het 
behandelen van deze houding- 
en bewegingsklachten. De les-
sen worden gegeven op woens-
dag van 9.00 tot 10.00 uur of 
van 10.00 tot ... uur. De kosten 
zijn 150,00 euro voor 28 lessen. 
U kunt eventueel bij uw zorg-
verzekeraar kijken of het ver-
goed wordt. U kunt zich aan-
melden via www.welzijn velsen.
nl of een inschrijfformulier aan-
vragen bij Daniella van Delft, tel: 
0255-548524

Mensendieck

Indoor rommelmarkt 
voor Serieus Request
De Koe – Jongerencentrum de 
Koe ruimt op! 
De afgelopen 17 jaar heeft Jon-
gerencentrum de Koe veel 
mooie, nuttige, leuke en gekke 
spullen verzamelt, maar nu is het 

tijd wat weg te doen om ruimte 
te maken voor nieuwe spullen. 
Koeien in alle soorten en maten, 
oude tv’s of cd’s, hobby materia-
len en nog veel meer. Dit alles te-
gen een kleine bijdrage voor Se-

rieus Request. De rommelmarkt 
is zaterdag 25 oktober van 10.00 
tot13.00 op de Zadelmakerstraat 
3 in Velserbroek. Kom vroeg, 
want op=op. Meer weten? Bel 
023-5491817 De Dwarsligger - Griezeli-

ge geluiden weerklinken vanuit 
Buurtcentrum de Dwarsligger! 
Boohoohooo! Het is feest! Durf 
jij het om zo griezelig verkleed 
te komen en met ons het Hal-
loween-avontuur aan te gaan? 
Kom dan woensdag 29 okto-
ber van 13.45 tot 15.45 uur bij 
De Dwarsligger. Laat het grieze-
len maar beginnen! Voor kinde-
ren vanaf 5 jaar tot met 12 jaar. 
Toegang alleen met inschrijving. 
Er kunnen maximaal 40 kinderen 
meedoen. Geef jezelf op tijd op 
want vol is vol! Voor meer infor-
matie en inschrijving bel: 0255-
512725

Halloween

De Brulboei - Een avond ge-
zellig naar een interessan-
te film, dat kan op 30 oktober 
in Buurthuis de Brulboei. U ziet 
dan De USCGC Bertholf. Een 
film over het nieuwste ultra-
moderne kustwachtschip van 
Amerika. Vaar mee met de be-
manning op hun proefvaart. Na 
de pauze met de grandioze ver-
loting komt de film Holland-
se vissers, deel 6 over de hui-
dige visserij en de mensen die 
hierin werken. De eerste film 
begint om 20.00 uur. Kaarten à 
2,50 euro zijn vanaf 20 oktober 
verkrijgbaar aan de balie van 
uw buurthuis. Meer weten? Bel 
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

IJmuiden wat 
vertel je me 

nou…

Vrouwenkoor Malle Babbe
Zomipo - Een heerlijke middag 
waarop u van de mooiste liede-
ren kunt genieten bij het Zon-
dag Middag Podium op zondag 
19 oktober in ’t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid. 
Malle Babbe met dirigent Leny 
van Schaik brengt u die liederen 

die u niet mag missen! 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle Zomipo-locaties en zondag 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652.

De Koe - Na de herfstvakantie 
gaan we weer beginnen met de 
tienerkookcursus in Jongeren-
centrum de Koe in Velserbroek. 
De cursus begint op maandag 
27 oktober en is van 17.00 tot 
19.00 uur. 
Het eerste uur ben je voorna-
melijk bezig met koken on-
der leiding van onze vrijwilliger 
Ria. Daarna gaan we gezamen-

lijk eten. De cursus telt zes les-
sen en is 26 euro per deelnemer, 
graag bij eerste les contant be-
talen. 
Ben je tussen de 11 en 14  jaar 
oud en lijkt het je leuk om mee 
te doen, meld je dan aan door 
een bericht te sturen naar in-
fo@jcdekoe.nl of neem contact 
op met, telefoonnummer 023-
5491817.

Tienerkookcursus
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Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie 
zitten er in? Hoe kunnen inwoners 
invloed uitoefenen op de politiek? 
Geef u op als Gast van de Raad.

De huisvesting van scholen, subsi-
die aan culturele instellingen of het 
vaststellen van een bestemmings-
plan – het gaat inwoners van de ge-
meente direct aan en de gemeente-
raad neemt er besluiten over.

Maar hoe werkt dat precies? Dat wil 
de gemeenteraad van Velsen graag 
vertellen; die nodigt daartoe inwo-
ners uit als ‘Gast van de Raad’.

Vooraf krijgen de gasten uitleg over 
de werkwijze van de raad en de agen-
da van de raadsvergadering. Zij kun-
nen al hun vragen stellen, de verga-
dering bijwonen en raadsleden spre-
ken in de pauze en na afloop.

Wilt u op donderdag 23 oktober ook 
Gast van de Raad zijn, dan kunt u 
zich tot 20 oktober aanmelden bij de 
griffie via 0255-567502 of griffie@
velsen.nl. U krijgt na aanmelding een 
bevestiging en een informatiepakket.

Gemeenteraad behandelt 
conceptbegroting 2015
Woensdag 22 oktober 2014 be-
spreekt de gemeenteraad Velsen 
de conceptbegroting 2015 in een 
openbare raadsbrede sessie van 
het Raadsplein, aanvang 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De nieuwe gemeenteraad 
geeft een eerste oordeel over de 
conceptbegroting 2015. Aan het 
begin van de sessie kunnen inwo-
ners van Velsen inspreken over de 
conceptbegroting 2015.

In de raadsvergadering op donder-
dag 6 november 2014 geven de frac-
ties hun oordeel over de conceptbe-
groting en lichten ingediende mo-
ties en amendementen toe. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders geeft hier een reactie op. Vervol-
gens discussiëren de raadsleden met 
elkaar over de ingediende moties en 
amendementen. Aan het eind van de-
ze raadsvergadering worden eventue-

le wijzigingen en voorstellen in stem-
ming gebracht en stelt de gemeente-
raad de begroting 2015 vast.

In de conceptbegroting 2015 staat 
wat de gemeente Velsen in 2015 wil 
bereiken en hoeveel dat kost. De con-
ceptbegroting is gebaseerd op de per-
spectiefnota 2014 die in juni door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Bij het 
opstellen van de perspectiefnota en 
de conceptbegroting 2015 hebben de 
strategische agenda 2013-2016 en het 
coalitieakkoord 2014-2018 een be-
langrijke rol gespeeld. Belangrijke on-
derwerpen uit de conceptbegroting 
zijn de drie decentralisaties in het so-
ciale domein, de strategische agenda 
2013-2016, de samenwerking met in-
woners, instellingen en organisaties 
en de  regionale samenwerking. Voor 
meer informatie en een beeldverslag 
van deze vergaderingen kijk op raad.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Veteranenmiddag
Zaterdag 11 oktober vond de vierde 
Velsense veteranenmiddag plaats 
op het Landgoed Duin en Kruidberg. 
De gemeente Velsen organiseert de-
ze bijeenkomst als blijk van waarde-
ring voor iedereen, die zich vanaf de 
Tweede Wereldoorlog heeft ingezet 
voor de vrede. Het thema was: ont-
spanning. De heer Wim Bos, gees-
telijk verzorger van de regio Mid-

den-West, verhaalde over het be-
lang van de geestelijke zorg tijdens 
de missies om zo te ontsnappen aan 
de stress van de uitzendingen. Ook 
sporten als touwtrekken en voetbal 
kwamen ter sprake. Dat ontspan-
ning belangrijk is, onderstreepten 
de ex militairen. Er werd druk ge-
danst op sfeervolle jazz muziek. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 5 november vindt 
tussen 18.30 uur en 21.30 uur op 
begraafplaats Duinhof in IJmui-
den Allerzielen Velsen Verlicht 
plaats. Iedereen die zijn dierba-
ren wil herdenken, is van harte 
welkom. Voor kinderen is speci-
ale aandacht. 

De begraafplaats wordt voor de 
viering aangekleed met veel licht, 
vuur, klank en kunst. Het doel van 
de avond is de doden gezamenlijk te 
herdenken om wie ze waren en om 
herinneringen te delen. De begraaf-
plaats krijgt als openbare ruimte 
betekenis als een plek van ontmoe-
ting. 

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
worden bezoekers geadviseerd zo-
veel mogelijk per fiets te komen. 
Voor bezoekers met auto’s is er ge-
legenheid tot parkeren op het grote 
parkeerterrein tegenover het stadi-
on van Telstar aan de Minister van 
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen 
bezoekers te voet naar de begraaf-
plaats. Ook  rijden er doorlopend 
busjes van de OIG. Dankzij sponso-

ren als Zwart Techniek en Rolvink 
Bouw is de toegangsweg, de Slin-
gerduin, dit jaar passend verlicht.

Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers wordt op 
woensdag 29 oktober van 19.30 uur 
tot 21.30 uur een bijeenkomst ge-
organiseerd in de gemeentelijke 
wijkpost aan de W. Daniëlslaan 53  
in Santpoort-Zuid. Wilt u zich ook 
opgeven als vrijwilliger? Dat kan 
via www.AllerzielenVelsen.nl. Ook 
sponsoren zijn van harte welkom. 
Het rekeningnummer van de Stich-
ting is Rabobank Velsen en omge-
ving NL77RABO0126617716.

In verband met de herdenking 
van 5 november wordt op maan-
dag 3 november van 19.30 tot 
21.00 uur een workshop Her-
denkingsbloemstuk georgani-
seerd in de gemeentelijke wijk-
post aan de W. Daniëlslaan in 
Santpoort-zuid. Iedereen kan 
hieraan deelnemen, mits u zich 
vòòr 27 oktober per mail opgeeft.
(info@AllerzielenVelsen.nl) 
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Versterking historisch 
landschap Velsen
De gemeente Velsen start bin-
nenkort met drie projecten uit 
het zogeheten  Landschapsbe-
leidsplan. De Velserenderlaan 
zal in haar oude glorie worden 
hersteld en veranderen in een 
strakke lindelaan. Ook worden 
gedeeltes van de oevers van de 
Schipbroekerbeek en de Bos-
beek  op een meer natuurlij-
ker wijze  ingericht. Verder is 
het plan om twee poelen aan 
te leggen in het gebied De Bie-
zen. Deze ‘vijvers’ zullen onder 
meer een belangrijke functie 
krijgen als leef-en voortplan-
tingsgebied voor amfi bieën.

Velzerent
De buitenplaats ‘Velzerent’ da-
teert van begin 17e eeuw. De laan 
is voor het eerst te zien op een 
schilderij uit 1627. In 2001 werd 
door de Historische Kring Vel-
sen een initiatief ingediend om de 
laanstructuur weer in oude glo-
rie te herstellen. Dit was voor de 
gemeente aanleiding de Velse-
renderlaan als gemeentelijk mo-
nument aan te wijzen. Behal-
ve de HKV zijn ook direct om-
wonenden en de Stichting Sant-
poort  bij de plannen betrokken. 
In de Velserenderlaan zullen lin-
des, die strak naast elkaar wor-
den geplant, het beeld bepalen. 
Ter hoogte van de ruïne van Bre-
derode wordt de beplanting wat 
minder strak waardoor de ruïne 
goed zichtbaar blijft. De huidige 
bomen worden gekapt. Een groep 
populieren in het midden van de 
laan blijkt waardevol te zijn voor 
vleermuizen. Daarom kan deze 
groep nog niet worden gekapt en 

zal de laan in twee fases worden 
aangelegd. Uiteindelijk komen er 
meer bomen terug dan dat er nu 
staan. 
Herstel beekoevers
De gemeente wil ook het deel van 
de Bosbeek in het Burgemees-
ter Rijkenspark, direct ten wes-
ten van de Wüstelaan verbeteren 
en ook de Schipbroekerdreef in 
Santpoort. Een aantal jaren gele-
den heeft deze al vanaf het plant-
soen aan de Valckenhoefl aan tot 
aan de Hagelingerweg een meer 
natuurlijke inrichting gekregen. 
Nu is het plan om de oevers van 
deze beek aan de overkant van de 
Hagelingerweg te herstellen. Zo 
zal de hardhouten beschoeiing 
worden verwijderd en vervangen 
door een natuurlijk talud.

Poelen in de Biezen  
Aan het einde van de Biezenweg 
bij de kruising met de Rijksweg en 
in de meest noordelijke punt van 
het gebied de Biezen zullen twee 
poelen worden aangelegd. Het 
gaat hierbij om twee percelen, die 
nu nog bebost zijn. Velsen wil hier 
bestaande, minder waardevol-
le bomen kappen, diepte maken 
voor water en de poelen omrin-
gen met duurzame boomsoorten. 

Natuuronderzoek
Voorafgaand aan deze plannen 
heeft er een natuuronderzoek 
plaatsgevonden. Daarbij zijn geen 
strikt beschermde dier- of plan-
tensoorten aangetroff en. Voor 
het kappen van de bomen is een 
kapvergunning aangevraagd. Kijk 
voor meer informatie over deze 
projecten: www.velsen.nl.

Horen, Zien en Melden
‘Ik hoorde wel iets, maar nam 
aan dat de politie al gebeld was’ 
of ‘ik zag het wel gebeuren, maar 
daar komt de politie toch niet 
voor?’. Dat zijn veelgehoorde 
misvattingen. De waarheid is, dat 
als u een waargenomen misdrijf 
doorbelt naar 112 , de politie snel 
in actie komt. We zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor een veilig 
en leefbaar Velsen. 

Slechts 1 op de 9 van deze waarge-
nomen misdrijven wordt binnen 
enkele minuten via 112 gemeld. Dit 
betekent dat ongeveer 4(!) miljoen 
waarnemingen niet effi  ciënt of he-
lemaal niet in actie omgezet wor-
den. Dit kan beter. Daarom heeft 
burgemeester Franc Weerwind af-
gelopen vrijdag 3 oktober de aftrap 
gegeven voor de campagne Horen, 
Zien en Melden. Een initiatief van 
de politie, gemeente Velsen, wo-
ningcorporaties, welzijnsinstellin-
gen, wijkplatforms en de politie.

Doelstelling van de campagne is 
dat inwoners van de gemeente Vel-
sen worden gewezen op het belang 
van het melden van verdachte si-
tuaties en van strafb are feiten via 
112. Maar ook bij de ( hulp)instan-
ties ligt het initiatief. Door actief en 
gericht gebruik te maken van Face-
book en Twitter wordt met de in-
woners informatie gedeeld over bij-
voorbeeld hoe een verdachte situa-
tie wordt herkend en waar succes-
volle aanhoudingen zijn gedaan na 
een melding. Op deze manier we-
ten de inwoners wat er in hun wijk 
speelt en welke zaken aandacht no-
dig hebben. 

Meer informatie over Horen, Zien 
en Melden is te vinden op de websi-
te www.horenzienmelden.nl of volg 
ons via www.facebook.com/horen-
zienmelden of via Twitter @horen-
zienmelden

Speciale uitgave Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor 
de inwoners van Velsen, thuis, bij 
het zoeken naar werk, in de zorg 
en op school – vanaf 1 januari 2015 
krijgt de gemeente daar veel ex-
tra taken in, die nu nog door het 
Rijk, de provincie en zorgverze-
keraars worden gedaan. Wat dat 
voor Velsen betekent, waarom dat 
gebeurt en waar u terecht kunt 
met vragen komt in een speciale 
uitgave in de gemeentelijke Inf-
opagina van 23 oktober te staan.

De gemeente wordt verantwoor-
delijk voor de individuele begelei-
ding, dagbesteding en kort verblijf 
voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten die thuis wonen. Al-
le jeugdhulp komt naar de gemeen-

te toe, evenals de hulp en ondersteu-
ning van iedereen die in staat is om 
te werken, inclusief jongeren met 
een arbeidsbeperking. En tot slot is 
de gemeente – in nauwe samenwer-
king met de scholen – betrokken bij 
de scholing van kinderen met een 
handicap, stoornis of gedragspro-
bleem.

De gemeente Velsen werkt hard 
aan de voorbereiding van de-
ze veranderingen, samen met 
cliënten(organisaties), zorgverle-
ners, IJmond Werkt!, welzijnswerk 
en schoolbesturen, in Velsen en 
daarbuiten. Uitgangspunt is dat ie-
dereen de hulp, zorg en ondersteu-
ning krijgt die hij of zij echt nodig 
heeft.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
oktober tot en met 10 oktober 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0016, legalise-
ren verdiepingsvloer (05/10/2014) 
w14.000468;
Zeeweg 199, legaliseren apparte-
ment (09/10/2014) w14.000491;
Zandershof 47, wijzigen bedrijfsbe-
stemming naar woonbestemming 
(08/10/2014) w14.000489;
Moerbergplantsoen ong., kappen 3 

bomen (08/10/2014) w14.000488;
Kromhoutstraat 54 0009, legalise-
ren verdiepingsvloer (08/10/2014) 
w14.000487; 
Breelstraat 5, oprichten opslaghal 
(06/10/2014) w14.000470.

Driehuis 
Schaepmanlaan ong. en Van den 
Vondellaan ong., plaatsen 2 hekwer-

ken (08/10/2014) w14.000485.

Santpoort-Noord
Overbildtweg 40, Kappen boom 
(06/10/2014) w14.000469;
Bosbeeklaan 4, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000484;
Santpoortse Dreef 62, aanbou-
wen erker (voorzijde woning) en 
plaatsen erfafscheiding zijgevel 

Aanvragen

Mogelijk geluidsoverlast 
door heiwerkzaamheden
Eind september is de aanne-
mer gestart met de herstelwerk-
zaamheden aan de zeekade bij 
de Grote Hout.

Naar verwachting wordt er vrij-
dag 17 oktober 2014 begonnen met 
het heien van de betonpalen. Deze 
werkzaamheden zullen ongeveer 8 
à 10 werkdagen duren. Uiteraard 
wordt geprobeerd de geluidsover-

last zoveel mogelijk te beperken. 
Omwonenden zullen echter enige 
geluidshinder ervaren. Daarom is 
met de aannemer afgesproken dat 
het heien niet in de avonduren of de 
weekenden plaats mag vinden. Met 
de renovatie van de zeekade beoogt 
het gemeentebestuur een extra im-
puls te geven aan de regionale eco-
nomie met name aan het ‘achter-
land’ van het Noordzeekanaal.

Onderhoudswerk-
zaamheden viaduct A208
Het viaduct over de A208 ter 
hoogte van de Rijksweg wordt van 
maandag 20 oktober tot zaterdag 
25 oktober tussen 18.00 uur en 
7.00 uur afgesloten. De leuningen 
worden vervangen door een gelei-
derailconstructie. Om deze werk-
zaamheden veilig uit te kunnen 
voeren, is het noodzakelijk dat het 
viaduct wordt afgesloten. De werk-
zaamheden worden ’s nachts uit-
gevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de 
rijbaan voor het autoverkeer afgeslo-
ten. Het autoverkeer vanuit Velsen-
Zuid wordt met gele borden omgeleid 
over de A208. Het verkeer vanuit Hof-
geest wordt omgeleid over de Rijks-
weg, De Kamp en de Velserbroek-
se Dreef. Het fietspad wordt niet af-
gesloten, fietsers kunnen gewoon ge-
bruikmaken van het fietspad. Nood- 
en hulpdiensten met prio. 1 kunnen 
met gepaste snelheid door de afslui-
ting rijden. 

Controle hondenbelasting binnenkort van start
Binnenkort start de controle op 
hondenbelasting. Aan de hand 
van onze belastingadministratie 
gaat een aantal hondencontro-
leurs de aanwezigheid van hon-
den controleren en of er belasting 
over is betaald.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, is verplicht 
daarover hondenbelasting betalen. 
U dient uw hond(en) te melden bij 

de gemeente. Op het moment dat de 
viervoeter is gemeld, verstuurt de 
gemeente u een aanslag. Om deze 
administratie up to date te houden is 
controle van belang. Als u niet thuis 
bent en de controleur stuit op aan-
wezigheid van één of meer honden, 
wordt een informatiebrief achter-
gelaten. De hondencontroleurs kun-
nen zich legitimeren met een door 
de gemeente verstrekt legitimatie-
bewijs.

Aanmelden hond
Hebt u sinds kort een hond en bent 
u nog niet in de gelegenheid geweest 
aangifte te doen ? Voorkom een boe-
te en meld u tijdig bij de werkeen-
heid Belastingen en Invordering. 
Ook kunt u een aangiftebiljet hon-
denbelasting telefonisch aanvragen 
bij de werkeenheid Belastingen en 
Invordering van de gemeente, tele-
foon 0255-567322. Het makkelijkst 
is om een aangiftebiljet af te halen 

bij het Klant Contact Centrum op 
het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 AL 
IJmuiden of het aangifteformulier 
te downloaden.

Boete 
Wanneer u geen aangifte heeft ge-
daan, terwijl de hondencontroleur 
wél een hond aantreft, zal u niet al-
leen belasting moeten betalen, maar 
ook een wettelijke geldboete. Voor 
meer info:www.velsen.nl.
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Aanvragen (vervolg)

Besluiten

(05/10/2014) w14.000467.
Bickerlaan 54, kappen boom 
(05/10/2014) w14.000466.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Zijkanaal C, realiseren 3 wacht-
voorzieningen (08/10/2014) 
w14.000486;
‘t Roode Hart 38, kappen boom 
(04/10/2014) w14.000465.

Velserbroek
Rietkamp 13, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000474;
Rietkamp 7, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000473;
Grote Buitendijk ong. (t.h.v. nr. 
41), kappen 4 bomen (07/10/2014) 
w14.000475;

Klipper 2, plaatsen carport 
(07/10/2014) w14.000483;
Langemaad ong., kappen boom 
(07/10/2014) w14.000482.

Velsen-Noord
Concordiastraat 41, amoveren over-
storten WRK 1 en aanpassen aan-
sluiting (10/10/2014) w14.000492;
Oostzijde 3e Rijksbinnenhaven, 
aanbrengen 4 meerpalen incl. loop-
brug en taludtrap (09/10/2014) 
w14.000490;
Wijkeroogstraat 170 9000, kappen 
11 bomen (07/10/2014) w14.000477.

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.

Ontwerpbesluit -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aan-
vraag met bijbehorende ontwer-
pomgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen en overige bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 17 okto-
ber  2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl via het menu bekendmakingen/ 
direct naar/ meer nieuws/ inzage 
(ontwerp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255. Het be-
treft het volgende ontwerpbesluit:

IJmuiden
Zeewijkplein 121 9000 te IJmui-
den, het vervangen van een geldki-
osk (w13.000514)

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 ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Pruimenboomplein 39 en 49, plaat-
sen balkonbeglazing (13/10/2014) 
w14.000447.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
park Kennemergaarde, kappen 
boom (13/10/2014) w14.000430.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, oprichten strandpa-

viljoen (13/10/2014) w14.000328.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
25 en 26 oktober 2014, Flymas-
ter, een kite landboard evenement, 
strand IJmuiden aan Zee tussen paal 
3 en 4 (07/10/2014) u14.009183; 22 
november 2014, Sint Nicolaasin-
tocht Santpoort-Zuid, ‘t Brederode 
Huys, (14/10/2014) u14.009678.

Filmopnamen artikel APV 2:12
15 oktober 2014, Grundy Endemol, 
omgeving Oud-Velsen (08/10/2014) 
u14.010049.

Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2013
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 10 juni 2014 de 
Reiskostenregeling woon-werk-
verkeer 2014 en de toelichting 
op deze regeling vast gesteld on-

der gelijktijdige intrekking van de 
Reiskostenregeling woon-werk-
verkeer 2013 en de toelichting op 
deze regeling.

Nu de Commissie voor het Geor-

ganiseerd Overleg ingestemd heeft 
met dit besluit, is deze definitief ge-
worden. Het was nodig om de rege-
ling aan te passen omdat na invoe-
ring bleek dat de regeling niet vol-
ledig uitgevoerd kon worden zoals 

vooraf bedacht. De regeling is nu ge-
actualiseerd en aangepast. Het be-
sluit treedt in werking 1 dag na pu-
blicatie en ligt voor iedereen koste-
loos ter inzage bij de afdeling Human 
Resources van de gemeente Velsen.
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Raadsplein 22 oktober 2014 
Op donderdag 22 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 
uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

19.30-21.30    Begroting 2015 gemeente Vel-
sen

Inspreken tijdens de Carrousel:
Er kan worden ingesproken op dit onderwerp. Om in te spreken kunt u zich 
tot uiterlijk dinsdag 21 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl 

Over het onderwerp op de agenda, kan ook schriftelijk een reactie worden ge-

geven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via e-mail: griffie@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de biblio-
theek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op het TV-kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rt-
vseaport.nl

De raadsvergadering is live te volgen via raad.velsen.nl

Raadsplein 23 oktober 2014 
Op donderdag 23 oktober 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 
1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 25 september 
2014
5 Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde APV Velsen 2009
7 Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
8 Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te Velsen-
Noord
9 Verklaring van geen bedenkingen voor Leeghwaterweg 1a te Velsen-
Noord
10 Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond 
Werkt!
11 Verordening Jeugdhulp 2015
12 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
13 Verordeningen Participatiewet:
a. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
b. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
c. Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
d. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
e. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
f. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015

g. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
h. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 
2015

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de biblio-
theek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 –20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot 
uiterlijk woensdag 22 oktober 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 25 september 2014 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

•	Huisvestingsverordening	2014
•	Nota	Misbruik	en	Oneigenlijk	gebruik	
•	Wet	Markt	en	Overheid
•	Benoemen	als	lid	van	de	Regiegroep	IJmond:	mevrouw	M.G.J.E.	Vos-Ves-

ter
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