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Velserbroek - Afgelopen zaterdag is Nadine Hollander uit 
Velserbroek Europees kampioen karate geworden. Dit deed 
zij op het 44th European Wado Kai Championship in Zwitser-
land. Nadine, 14 jaar oud en uitkomend voor het Nederlands 
team, vocht in de klasse onder de 16 jaar -47 kilo. Ze kreeg 
in haar wedstrijden geen enkel punt tegen en werd daardoor 
zeer overtuigend Europees kampioen.

Welkom Sinterklaas!
IJmuiden - Honderden, 
maar misschien zelfs duizen-
den kinderen hebben zater-
dag Sinterklaas en zijn pieten 
welkom geheten in IJmuiden. 
De goedheiligman kwam 
rond het middaguur aan op 

de Loswalkade bij de Klei-
ne Sluis, waar burgemees-
ter Dales hem al stond op te 
wachten. Daarna ging het in 
een bonte stoet via het Ken-
nemerplein, het Oosterduin-
plein en de Kalverstraat naar 

Plein 1945. De intocht verliep 
in een zeer feestelijke sfeer.
Komende zaterdag bezoekt 
Sinterklaas onder meer Sant-
poort-Noord, Santpoort-Zuid 
en Velsen-Noord. (foto: Erik 
Baalbergen)

Lange Nieuw weer 
open tot Plein 1945

IJmuiden - Nog even en 
de hele Lange Nieuw-
straat is weer goed toe-
gankelijk. Onderne-
mer Ron Stals meldt met 
vreugde dat dinsdag het 
voorlaatste gedeelte van 
de Lange Nieuwstraat is 
opgeleverd.

,,Alle stoepen, het fi ets-
pad en de rijweg zijn weer 
open’’, vertelt hij. ,,Je kunt 
dus ook met de auto weer 
de Lange Nieuwstraat op 
vanaf alle zijwegen, alleen 
niet vanaf Plein 1945, want 
daar wordt nog hard ge-
werkt.’’
Vanwege de werkzaamhe-
den zijn de parkeermeters 
weg gehaald en dus kan 
men nu (tijdelijk) gratis par-
keren, vlak voor de winkels. 
,,Hoe lang dat duurt weet 
ik niet precies’’, zegt Stals. 
,,Maar het is wel een mooi 

cadeautje zo voor de feest-
dagen.’’ Voetgangers en 
fi etsers kunnen weer vei-
lig rondgaan over de Lan-
ge Nieuwstraat. Alle op-
gebroken stoepen voor de 
winkels zijn keurig netjes 
geworden, zodat het weer 

heerlijk winkelen is aan de 
Lange Nieuwstraat.
Nieuw is de mogelijkheid 
om vanaf de winkelstraat 
via de Engelmundusstraat 
door te steken naar de Kal-
verstraat/Frans Naerebout-
straat. (foto: Friso Huizinga)
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft 
of bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvinden.

IJmuiden leek vorige week 
een waar bedevaartsoord 
voor vogelspotters. Sinds be-
gin november de eerste mel-
ding van een bijzonder vo-
geltje op de website Waar-
neming.nl verscheen trek-
ken vogelaars uit heel Ne-
derland en zelfs uit Duitsland 
naar IJmuiden. Vaak gekleed 
in camouflagekleding en ge-
wapend met fotokanonnen, 
waarvan de gemiddelde fo-
tograaf loopt te kwijlen, be-
zetten zij de bermen van de 
Heerenduinweg ter hoogte 
van de Scheiberglaan. Weer 
of geen weer, ze staan er da-
gelijks en richten af en toe 
hun kanonnen op de vogel-
tjes in de struiken en bomen 
en vuren salvo’s klikken af. 
Nieuwsgierige voorbijgan-
gers met mobieltjes en loka-
le fotografen maken het le-
ger compleet. Zelfs het ra-
dioprogramma ‘Vroege Vo-
gels’ kwam langs voor een 
reportage.
Het bijzondere vogeltje dat 
alle aandacht naar zich toe-
trekt is de ‘pestvogel’, de 
‘Bombycilla garrulus’ – wie 
kent hem niet? Een zwerm 
van eerst vijftig – en later 
minder – pestvogels huist al 
ruim een week rond de ber-
men van de Heerenduin-

weg. De vogeltjes hebben 
een fraaie tekening, een op-
vallende kuif en zijn niet gro-
ter dan een spreeuw. Ze flad-
deren heen en weer tussen 
de lage bessenstruiken, waar 
ze zich gulzig volstoppen met 
rode en blauwe bessen, en 
de hoge bomen, waar ze uit-
buiken en misschien stiekem 
lachen om alle commotie. Ze 
kunnen zelfs dronken wor-
den als het bessensap in hun 
buikjes gaat gisten.
De pestvogel leeft geduren-
de de zomermaanden in het 
hoge noorden van Scandina-
vië en Rusland. Ze eten dan 
insecten en noten. ’s Winters 
eten ze de hele dag bessen 
omdat ze geen vetreserves 
hebben. Als de winter in het 
noorden streng is, trekken 
ze naar het zuiden en strij-
ken neer in bessenrijke ge-
bieden. De berm van de Hee-
renduinweg met ligusterbes-
sen en meidoorns is voor hen 
zo’n ideale plek.
In diverse landen werd de 
vogel in het verleden als on-
heilsbrenger beschouwd. De 
naam ‘pestvogel’ heeft het 
vogeltje gekregen omdat het 
in de middeleeuwen werd 
gezien als verspreider van de 
pest. 
In Griekenland kreeg het de 
naam ‘vonkenvogel’, omdat 
het met de rode puntjes aan 
de vleugels brand zou kun-
nen stichten. Bij het begin 
van de dertigjarige oorlog in 
1618 verschenen ze ook op 
het strijdtoneel en kregen ze 
de naam ‘oorlogsvogel’. Het 
vogeltje heeft IJmuiden voor-
alsnog geen onheil gebracht, 
wel een goede naam in vo-
gelland!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Oliebollenkraam Verwijk 
terug op vertrouwde plek

IJmuiden - De oliebollen-
kraam van Verwijk staat weer 
op de vertrouwde plek op de 
Lange Nieuwstraat. Dat kan 
omdat de straat sinds dins-
dag tussen de Velserduin-
weg en Plein 1945 weer ge-
opend is voor verkeer. U 
vindt de kraam ter hoogte 
van de K. Zegelstraat.
De naam Verwijk is onlos-
makelijk verbonden met 
oliebollen. Al sinds 1892 is 
de familie Verwijk te vinden 
op kermissen en braderieën 
in het hele land. In de begin-
jaren met een opbouwkraam 
die per schip werd vervoerd. 
Deze kraam moest iedere 
keer met de hand worden 
opgebouwd en afgebroken.

Rond 1950 kwam de familie 
Verwijk in IJmuiden terecht 
op het Marktplein om in de 
wintermaanden hun oliebol-
lenkraam te exploiteren. Na 
enkele jaren, toen de jong-
ste zoon Toon Verwijk ging 
trouwen, nam hij de zaak 
over van zijn ouders Klaas 
en Riek Verwijk. 
De kraam verhuisde toen 
naar de Lange Nieuwstraat 
tegenover de ijzerwarenwin-
kel van Stals.
Toon Verwijk heeft ervoor 
gezorgd dat Verwijks Gebak-
kraam een begrip werd in 
IJmuiden en omstreken. In 
2015 kwam ook zijn zoon in 
de zaak om de traditie voort 
te zetten. 

Velsen-Zuid - Project Digi-
taal Perron Kennemerland/
IJmond houdt op dinsdag 22 
november een namiddag vol 
inspiratie en ontmoeting voor 
vrijwilligers die mensen hel-
pen bij het aanleren van digi-
tale vaardigheden.
Om 16.00 uur opent wethou-
der Jur Botter (Haarlem) de 
bijeenkomst in het Rabobank 
IJmond Stadion van voetbal-
club Telstar. Daarna worden 
de vrijwilligers getrakteerd 
op een workshop toeganke-
lijkheid op de tablet en volgt 
een interactieve training in 
engelengeduld. De bijeen-
komst sluit om 19.30 af na 
een gezamenlijke maaltijd.
Op allerlei locaties in de regio 
(Haarlem en IJmond) leggen 
vrijwilligers met groot en-
thousiasme uit hoe compu-
ters en tablets werken, hoe 
de digitale overheid werkt 
of hoe leuk de digitale aan-
gifte bij de belastingdienst 
kan zijn. Zij doen dat in cur-
sussen, computerinlopen, tij-
dens spreekuren en sommi-

gen helpen de mensen thuis.
Deze vrijwilligers worden op 
22 november niet alleen in 
het zonnetje gezet, maar zelf 
ook weer wat wijzer door de 
workshops die worden gege-
ven. Daarnaast is er voldoen-
de ruimte voor ontmoeting. 
De projectorganisatie hoort 
ook graag van hen wat zij zo-
al tegenkomen bij de bege-
leiding van mensen en waar 
behoefte aan is, bijvoorbeeld 
goede doorverwijzingen. De 
organisatie ligt bij project Di-
gitaal Perron Kennemerland/
IJmond. Dit project (onder-
steund door Provincie Noord-
Holland) zorgt voor een goe-
de ontsluiting van het aan-
bod, zodat iedereen met digi-
tale vragen vlakbij huis ant-
woorden kan krijgen. Aan het 
project werken allerlei orga-
nisaties mee zoals Haarlem 
Effect, Kontext, Welzijn Vel-
sen, Welzijn Beverwijk, ge-
meente Haarlem en Biblio-
theek Zuid-Kennemerland.
Aanmelden kan via mstric-
ker@haarlemeffect.nl.
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Reünie Ossendorpschool 
en Vliegende Hollander
IJmuiden - Kent u hem nog, 
Bob Groos? Hij is inmiddels 
wel een beetje veranderd, 
maar dat zal gelden voor alle 
oud-leerlingen en leerkrach-
ten van de Ossendorpschool 
of Vliegende Hollander.  
Ter ere van zijn 75ste ver-
jaardag houdt Bob Groos op 
10 december een grote reü-
nie voor alle oud-leerlingen 
en leerkrachten van de Os-
sendorpschool en Vliegen-
de Hollander die tussen 1973 
en 2003 de school bezoch-
ten. De reünie is van 13.00 tot 
17.00 uur aan Casembroot-
straat 58 in IJmuiden. 
Heeft u zin in een gezellige 
reünie? Ook al kent u Bob 

Groos niet, u bent toch van 
harte welkom, als oud-leer-
ling of leerkracht van ge-
noemde scholen.

IJmuiden - ‘Daar ligt een 
mummie.’ Dat was wat 
Sidney van Leeuwen 
dacht toen hij zichzelf 
voor het eerst zag nadat 
hij zwaargewond was ge-
raakt bij de verwoestende 
brand in zijn café La Bel-
le. Een half jaar later doet 
hij tegenover RTV Noord-
Holland voor het eerst zijn 
aangrijpende verhaal.

Sidney (36) kan zich maar 
weinig herinneren van de 
bewuste nacht van 17 op 18 
april, vertelt hij aan de keu-
kentafel in zijn ouderlijk huis. 
Wat hij wel weet, heeft hij ge-
hoord van anderen.
Het is rond 01.45 uur als hij 
in zijn café aan de Zeeweg in 
IJmuiden iets vreemds hoort 
en op onderzoek uitgaat. 
Hij loopt naar boven waar 
hij mogelijk een deur heeft 
opengetrokken. Een explo-
sie volgt. Hij wordt tegen de 
grond gesmakt en ligt daar 
in een zee van vlammen. In 
no time verbrandt bijna zijn 
hele lichaam. Ondanks zijn 
zeer ernstige verwondingen 
weet hij op eigen kracht op 
te staan. Hij heeft gehoord 
dat hij op de ramen van de 
buren heeft staan kloppen 
en naar de buurjongen is ge-
lopen. ,,Ik heb mazzel gehad 
dat ik daar niet bewusteloos 
ben blijven liggen”, blikt hij 
terug. ,,Als het goed is, ben 
ik zelfstandig naar buiten 
gekomen en bij de buren in 
bad gegaan.” Terwijl de me-
tershoge vlammen nog uit 
het dak slaan, wordt Sidney 
naar het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk gebracht. 
Daar blijkt hoe ernstig hij 
eraan toe is. Zijn lichaam is 
voor bijna zeventig procent 
verbrand. Sidney verkeert in 

acuut levensgevaar. ,,Hij was 
heel erg verbrand, had der-
degraads brandwonden op 
meer dan de helft van zijn li-
chaam”, vertelt Paul van Zuij-
len, een van zijn artsen.
Er zijn maar een paar plek-
ken waar hij niet verbrand is, 
beaamt Sidney. ,,M’n voeten 
gelukkig niet. Dat scheelde 
wel voor het herstel. Ik kon 
gelukkig snel weer leren lo-
pen. En m’n pielemoos niet. 
Dat vond ik ook wel fijn. Dat 
is een van de eerste dingen 
die je je afvraagt. En m’n hals 
is niet verbrand. De rest wel.”
De politie start meteen na de 
brand een onderzoek. Al snel 
blijkt dat het vuur is aange-
stoken. Voor Sidney en zijn 
omgeving komt die klap hard 
aan. Maar hij denkt niet dat 
het een aanslag op hem is 
geweest. ,,In mijn hoofd gaat 
het er niet in dat het op mij 
gericht was, of op de zaak. 
De brand is ook naast het 
café ontstaan, niet erín. Als 
ik beneden was blijven zit-
ten, was er niks loos ge-
weest. Het is dat ik naar bo-
ven ben gelopen.’’
Na de brand vecht hij we-
kenlang in het ziekenhuis 
voor z’n leven. Hij moet tien-

tallen pijnlijke operaties on-
dergaan. Maar zijn herstel 
verloopt verrassend voor-
spoedig. Hij is inmiddels zelfs 
al met zijn vader naar Span-
je gefietst. Zijn arts verklaar-
de hem voor gek, maar die 
tocht is goed verlopen. Dat 
is te danken aan zijn positi-
viteit en mentale kracht, be-
nadrukt zijn arts Van Zuijlen. 
Inmiddels gaat het naar om-
standigheden zo goed met 
Sidney dat hij eind novem-
ber meedoet aan de Velser-
tunnelrun. Hij rent mee als 
ambassadeur van de Neder-
landse Brandwonden Stich-
ting om geld op te halen voor 
het brandwondencentrum in 
Beverwijk waar hij tien we-
ken lag. 
Sidney werd na de brand 
hoogstwaarschijnlijk met 
een ambulance door de Vel-
sertunnel gereden. Die is 
diezelfde nacht dichtgegaan 
wegens groot onderhoud. Op 
26 november gaat hij er weer 
doorheen. Ditmaal op een 
heel andere manier. 
De hele documentaire over 
Sidney van Leeuwen is te 
zien op www.rtvnh.nl. (bron: 
RTV Noord-Holland, foto: 
Pieter van den Akker)

Oppasdier voor senioren
Driehuis - Baasjes zoeken 
vaak een vertrouwde oppas 
voor hun hond of kat. Oude-
ren willen best de gezellig-
heid van een dier maar niet 
de continue zorg. Koppel die 
twee aan elkaar en iedereen 
is blij! Stichting OOPOEH 
doet dat. Een prachtig initi-
atief dat nu al ruim vier jaar 
zeer succesvol is. 
De voordelen zijn legio. Ga 
maar na. Voor 55-plussers 
is een oppasdier gezellig én 
gezond. Want ze hebben drie 
keer méér: meer afleiding, 
meer beweging en meer so-
ciale contacten. En de baas-
jes hebben een kundige op-
pas – veel ouderen hebben 
een lang huisdierenverleden 
achter zich – en het dier zit 
niet meer alleen thuis.
Stichting OOPOEH is in het 
leven geroepen door Sofie 
Brouwer vanuit de wens om 
huisdieren en ouderen meer 
van elkaars gezelschap te la-
ten genieten. Ze begon klein, 
maar al snel was er veel be-
langstelling: ,,Ouderen die 
jarenlang een huisdier heb-
ben gehad willen vaak niet 
meer aan een nieuw huis-
dier te beginnen maar mis-
sen het gezelschap wel, door 

een vast oppasdier kunnen 
zij toch nog genieten van een 
huisdier op de momenten 
wanneer het hen uitkomt.’’
De afkorting OOPOEH staat 
voor Opa’s en Oma’s Passen 
Op Een Huisdier. ,,Dat bete-
kent niet dat we alleen maar 
opa’s en oma’s zoeken, ze-
ker niet,” verduidelijkt So-
fie. ,,Maar je wordt oppasopa 
of oma van het huisdier als 
je meedoet, zo moet je het 
zien.”
Om alle ouderen te bedan-
ken en om ze onderling ken-
nis met elkaar te laten ma-
ken, verzorgt Stichting OOP-
OEH bijna elke maand gra-
tis leuke uitjes. Zo kunnen zij 
hun oppasverhalen met el-
kaar uitwisselen.
OOPOEH is continu op 
zoek naar nieuwe ouderen 
en huisdierbezitters om zo-
veel mogelijk goede mat-
ches te maken. In Driehuis 
en omgeving is de Stichting 
op zoek naar 55-plussers 
die af en toe gezelschap van 
een huisdier zouden willen. 
Ook baasjes op zoek naar 
een oppas voor hun huis-
dier kunnen zich aanmelden 
op www.oopoeh.nl of bellen 
naar 020-7853745.

Nieuwe hockeysponsors
Driehuis - Eind oktober heeft 
hockeyclub Strawberries een 
sponsorbijeenkomst gehou-
den waarvoor een ruime 
meerderheid van de spon-
sors zich had aangemeld. Het 
was een interessante avond 
met presentaties van Office 
Projects (onderdeel van de 
Witteveen Groep) en Worl-
dEmp. Daarna werd nieuwe 
of vernieuwde sponsorcon-
tracten getekend met Domi-
no’s Pizza IJmuiden, Bison 
Bowling en Werk & IK (foto).
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‘Ecstasy is als Russisch roulette’
Velserbroek - Nicolette is 
de moeder van de 21-jari-
ge Velserbroekse Daniëlle 
die op 26 juli overleed aan 
de gevolgen van ecstasy, 
de zogenaamde partydrug. 
Het immense verdriet om 
het verlies van haar dochter 
heeft Nicolette aangezet om 
andere mensen bewust te 
maken van de waanzin van 
ecstasy en andere drugs. Op 
haar Facebook-pagina en 
www.teamdanielle.nl vertelt 
zij niet alleen hoe zij omgaat 
met de dood van haar doch-
ter, maar ook hoe zij samen 
met anderen geld bijeen 
brengt voor Team Daniëlle.

,,Ik was me niet bewust van ec-
stasy, tot Daniëlle stierf’’, aldus 
Nicolette. Inmiddels kan men 
haar als expert beschouwen. Zij 
las niet alleen offi ciële rappor-
ten maar sprak met jongeren, 
ouders en gebruikers. ,,Ik weet 
nu hoe je kunt herkennen of ie-
mand ecstasy gebruikt. Vergro-
te pupillen, grote dorst en trek 
in zoetigheid. De meeste men-
sen weten niets van ecstasy’’, 
betoogt zij. ,,Het wordt als iets 
onschuldigs beschouwd, maar 
deze pil veroorzaakte de dood 
van mijn dochter. Het kan 100 
keer goed gaan met ecstasy, 
maar krijg je de verkeerde pil, 
of je lichaam reageert anders, 
dan ga je dood. Net als bij Rus-
sisch roulette. In het ziekenhuis 
hebben ze gevochten voor het 
leven van mijn dochter, maar er 
was niets wat ze konden doen 
om de werking van deze ecsta-
sy-pil tegen te houden. Dat is 
wat zo’n pil kan doen.’’
Nicolette onderzocht wat er 
in zo’n pil zit. Het hoofdbe-
standdeel is MDMA, het mid-
del dat je laat hallucineren en 
het prettige gevoel geeft waar-
door je uren door kunt gaan op 
een feest. Een ander vast be-
standdeel van ecstasy is zout-
zuur. Eén pil veroorzaakt zoveel 
schade aan het lichaam dat alle 
organen twee maanden nodig 
hebben om te herstellen. Ec-

stasy is niet lichamelijk versla-
vend, maar het vermoeden be-
staat dat het wel degelijk ver-
slavend is door het ‘fi jne’ ge-
voel. En na gebruik kun je in 
een dip raken, waardoor je en-
kele dagen minder goed func-
tioneert. Dus naar school gaan 
of werken is dan lastig. 
,,Ik heb een jongen gespro-
ken die zes pillen op een avond 
nam. ‘Ik ga kapot’, zei hij tegen 
mij. Maar ermee stoppen wil-
de hij niet. Ik heb ouders ge-
sproken die zeiden dat ze op 
feesten samen met hun kinde-
ren gebruiken. Dan is het veilig, 
denken ze. Of ze vertrouwen 
op een ecstasy-test, die hoog-
uit drie ingrediënten test, dus 
in feite niets zegt. Je moet niet 
vergeten dat de pillen worden 
gemaakt door criminelen. El-
ke producent gooit erin wat hij 
wil. Het bestanddeel MDMA is 
in de laatste jaren enorm toe-
genomen, om het effect te ver-
hogen. En waarom mensen die 
pillen slikken? Om het mee-
doen, de groepsdruk is groot. 
Zo’n pilletje kost een paar eu-
ro, dus wat houd je tegen? En 
alles lijkt zo mooi en je kunt het 
feesten uren volhouden. Maar 
wat al die gebruikers niet moe-
ten vergeten is dat het maar 
een illusie is. Dat is niet het 
echte leven. Het lijkt of je alles 
kunt, maar dat is niet de reali-
teit, het is een chemisch stofje.’’
Nicolette ontving duizenden 

blijken van medeleven na het 
verlies van haar dochter. Men-
sen stuurden bloemen, kaar-
ten, lieve berichtjes. Meteen na 
het overlijden van haar doch-
ter begon Nicolette te posten 
op Facebook en te bloggen op 
de website. 
,,Als ik onrustig ben ga ik 
schrijven’’, stelt ze. Inmiddels 
heeft zij meer dan 3.400 vol-
gers op haar Facebook-pagi-
na van Team Daniëlle. Met een 
stel vrienden en vriendinnen 
heeft zij Team Daniëlle opge-
richt. Zij doen mee aan (sport)
evenementen en organiseren 
allerlei activiteiten om geld bij-
een te brengen om voorlichting 
te geven over het gebruik van 
drugs. 
Nicolette wil het groter trekken 
dan alleen ecstasy. Momenteel 
is zij druk bezig met het voor-
bereiden van presentaties voor 
verschillende doelgroepen. Zelf 
heeft zij contact gezocht met 
een bekende dj die ook anti-
drugs is. ,,Door hem kan ik veel 
meer mensen bereiken.’’ En 
landelijk is er nu ook belang-
stelling voor haar streven om 
zoveel mogelijk mensen te be-
reiken en te kunnen waarschu-
wen.  Een van haar slogans om 
mensen tijdens een dansfeest 
te attenderen op het gevaar 
van ecstasy: ‘Dans je vanavond 
de sterren van de hemel of bén 
je vanavond een ster aan de 
hemel?’

Specialiteit van de Zorgspecialist

Zorg als thuis en met 
gemak op vakantie

Regio - Onlangs organi-
seerde de ZorgSpecialist 
een vakantiereis voor men-
sen met dementie en hun 
naasten naar Ommen. Het 
was een mooie week waarin 
genoten werd van de omge-
ving, het gezelschap en di-
verse uitstapjes. Zo is er een 
boottocht over de Vecht ge-
maakt en is er een bezoek 
gebracht aan het natuur-
historisch museum op de 
Holterberg. De mantelzor-
gers gingen golfen en zijn 
naar een wellnes-centre ge-
weest. Naast de uitstapjes 
is het samenzijn ‘thuis’ in de 
Schaapskooi op de Immink-
hoeve een wezenlijk onder-
deel van de vakantie. Er is 
dagelijks geborreld, gepuz-
zeld, er werden spelletjes 
gespeeld, gelezen en ook 
gedanst. Later op de avond 
werden er goede gesprek-
ken gevoerd waarin onder-
werpen als omgaan met 
vorderende dementie en de 
zwaarte van het mantelzor-
gen besproken werden. Er 
is veel gelachen, maar zeker 
ook gehuild. Dankzij de to-
meloze inzet van de mede-
werkers van de ZorgSpeci-
alist en de vrijwilligers kon-
den de deelnemers genie-
ten van deze welverdiende 

vakantie. 
Dorien, de vaste begelei-
der van de reizen van de 
ZorgSpecialist: ,,Voor ons 
als begeleiders was het 
hard werken, vaak ook ’s 
nachts. Maar de vreugde en 
het vakantiegevoel dat de 
deelnemers kregen maakte 
het een zeer dankbare klus. 
De uitdaging is om de deel-
nemers zich zoveel moge-
lijk op hun gemak te laten 
voelen, zoveel mogelijk als 
thuis”. 
En dat is waar de ZorgSpe-
cialist in de kleinschali-
ge woonvoorzieningen veel 
ervaring mee heeft. IJmui-
den is drie kleinschalige lo-
caties van de ZorgSpecia-
list rijk. Villa Tromp en Vil-
la Velsen voor mensen met 
dementie en de Hoogeberg 
voor mensen met een licha-
melijke aandoening/beper-
king én voor mensen met 
dementie. Woningen waar 
ouderen die veel zorg no-
dig hebben gezamenlijk 
wonen zoals thuis. Voor al-
le bewoners geldt: ‘het is 
echt hun huis en hun thuis’. 
Bent u benieuwd naar de 
Velsense woonlocaties van 
de ZorgSpecialist? Bel 023-
5100200, of kijk op www.de-
zorgspecialist.nl.

VOHM-vergadering
Velsen-Noord - Tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering van 
de Vereniging Oud-Hoogovens 
Medewerkers op maandag 21 
november in het Dudok Huis 
te Velsen-Noord en dinsdag 22 
november in het Event Centre 
Jules in Heerhugowaard zal de 
heer Jelle Mensonides, extern 
bestuurslid van de Stichting 
Pensioenfonds Hoogovens, le-
den en belangstellenden infor-
meren over de voors en tegens 
van de Perspectiefnota die Me-
vrouw Jetta Klijnsma naar de 

Tweede Kamer stuurde. Het 
positieve van deze nota is dat 
het Ministerie voor het eerst 
uitgaat van de doelstelling ‘Een 
toereikend pensioen voor ie-
dereen’. Opvallend is dat bij de 
aanpassing van het pensioen-
stelsel eerst werd uitgegaan 
van de toegenomen levensver-
wachting, de volatiliteit van de 
fi nanciële markten en in deze 
nota van de veranderende sa-
menleving, de arbeidsmarkt en 
de wens voor individuele keu-
zemogelijkheden. De VOHM is 

een andere mening toegedaan. 
De heer Jelle Mensonides is al 
langer verbonden aan de Stich-
ting Pensioenfonds Hoogovens. 
Sinds kort vertegenwoordigt hij 
speciaal de gepensioneerden-
geleding. Zijn fi nancieel eco-
nomische achtergrond stelt 
hem in staat dit onderwerp op 
de juiste wijze te belichten. Bei-
de vergaderingen beginnen om 
14.30 uur, maar voor wie oud-
collega’s wil ontmoeten is de 
zaal om 13.30 uur open. Beide 
zalen zijn rolstoeltoegankelijk.

OTK speelt ‘Op weg 
naar hiervandaan’

IJmuiden - Op woensdag 
23 november, donderdag 
24 november en vrijdag 25 
november speelt OTK de 
voorstelling ‘Op weg naar 
hiervandaan’ in de Stads-
schouwburg Velsen.
Iedereen, groot en klein, 
is op zoek naar een vei-
lig plekje; zo ook Yolande. 
Het huis waar ze woont is 
niet langer meer een veili-
ge plek, dus ze gaat daar-
vandaan, op zoek naar een 
plekje waar het wel vei-

lig is. Op haar reis klopt ze 
aan bij de Ruïne van Bre-
derode; wordt haar daar 
een veilig onderdak en 
voedsel aangeboden, zo-
als de Heren en Vrouwen 
van Brederode dat in voor-
gaande eeuwen ook altijd 
deden? Of niet? En dan is 
er nog een geheim...
Een bijzondere familie-
voorstelling voor ieder-
een van 8 tot 108! Zie ook 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.
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Gezond slaapklimaat is 
basis goede nachtrust

IJmuiden - The Bedroom is 
een expert op slaapgebied 
en weet dus ook alles over 
een gezond slaapklimaat. 
Wat verstaan we eigenlijk 
onder een gezond slaap-
klimaat? De meeste men-
sen zullen direct denken aan 
een koele slaapkamer en 
schoon,  pas gewassen, fris 
beddengoed, natuurlijk helpt 
dit ook.
Maar misschien nog wel be-
langrijker is het matras, ruim 
95% van alle matrassen be-
vatten schuimen, traag-
schuim, koudschuim, poly-
ether enzovoorts, al dan niet 
gecombineerd met een poc-
ketveerpakket. 
Natuurlijk slaap je ook goed 
op een schuimmatras maar 
of dit nou het beste slaapkli-
maat biedt dat is te betwij-
felen. Schuim heeft de nei-
ging om transpiratievocht op 
te nemen. Ja, we transpire-
ren allemaal ongeveer 500 
ml per nacht. Dit vocht ver-
dampt slechts langzaam uit 
je matras, zeker als je je bed 
direct opmaakt na het uit-
stappen.
Vergelijk het maar eens met 
een nat keukensponsje, hoe 
lang duurt het niet voor dat 
echt droog is. Net als dit 
keukensponsje is het warme, 
vochtige matras een voe-
dingsbodem voor schimmels 
en bacteriën en dat is toch 
geen goed slaapklimaat.
Een goed slaapklimaat cre-
eer je door een matras, kus-
sen en dekbed te gebruiken 
die op elkaar zijn afgestemd 
en de eigenschap hebben 
om makkelijk vocht op te ne-
men en weer af te staan zo-
dat je altijd in een droog en 
fris bed stapt als je gaat sla-
pen.
Wat zijn dan goede matras-

sen, kussens en dekbedden?
Dit is geheel afhankelijk van 
de mate waarin u transpi-
reert en of u slaapt met de 
verwarming aan of uit. Over 
het algemeen zijn matrassen 
met natuurlijke materialen 
(zie foto) altijd goed vocht-
regulerend, wol en paar-
denhaar bijvoorbeeld ne-
men heel goed vocht op en 
laten dit ook weer snel los 
ook hebben ze warmtere-
gulerende eigenschappen, 
denk maar aan een schaap 
dat zowel zomers als ‘s win-
ters buiten loopt.
Dons echter neemt geen 
vocht op maar isoleert heel 
goed en ademt waardoor 
transpiratie snel verdampt, 
katoen neemt wel makkelijk 
vocht op maar laat het wat 
langzamer los. Voor mensen 
die liever een synthetisch 
product hebben zijn er ook 
goede alternatieven maar 
laat u goed voorlichten want 
over het algemeen geldt dat 
synthetische materialen erg 
broeierig aanvoelen.
Dus naast een frisse kamer 
en schoon beddengoed zijn 
een schoon en droog matras 
en dekbed net zo belangrijk 
voor een goed slaapklimaat. 
The Bedroom, Westonstraat   
26, IJmuiden, 0255-519197. 
Zie ook www.bedroom.nl.

Pendelservice voor 
lopers Velsertunnel run
Velsen - Deelnemers aan 
de Velsertunnel Run kun-
nen op zondag 27 novem-
ber gebruikmaken van 
pendelbussen tussen Be-
verwijk en Velsen-Zuid. 
Deze gratis service biedt 
uitkomst voor lopers die 
te voet, op de fi ets op met 
het openbaar vervoer naar 
het hardloopevenement 
willen komen. Vanwege 
de beperkte parkeergele-
genheid wordt het afgera-
den met de auto te komen.

De pendelbussen van Con-
nexxion rijden tussen 09.30 
en 15.00 uur van Beverwijk 
naar het Rabobank IJmond 
Stadion, de startlocatie van 
de 7,68 kilometer lange Vel-
sertunnel Run. De vertrek-
halte bevindt zich op het 
Meerplein. Dit is op loop-
afstand van het station, de 
Kiss & Ride-plek en de on-
dergrondse fi etsenstalling op 
het Stationsplein, waar ruim-
te is voor 2.240 fi etsen. Bij 
de startlocatie wordt de fi et-
senstalling aan de noordkant 
van het stadion opengesteld 
voor deelnemers aan de Vel-
sertunnel Run. Op de Minis-
ter van Houtenlaan in Vel-
sen-Zuid wordt een Kiss & 
Ride-plek ingericht voor het 
afzetten van deelnemers. 
Deze is alleen bereikbaar 
vanaf de Parkweg (langs het 
Noordzeekanaal). De Minis-
ter van Houtenlaan wordt in 
noordelijke richting afgeslo-
ten vanaf de Waterloolaan in 
Driehuis. Vanuit de richting 
Haarlem/Santpoort moeten 

automobilisten de borden 
richting IJmuiden  volgen. De 
Kiss & Ride-plek in Bever-
wijk bevindt zich op de Hal-
ve Maan (bij het station) en 
is alleen bereikbaar vanaf de 
N197/Velserweg.
Met het openbaar vervoer 
naar Velsen-Zuid komen kan 
ook. De trein naar Driehuis 
vertrekt ieder half uur vanaf 
Station Beverwijk (om .17 en 
.47). Het Rabobank IJmond 
Stadion ligt op ongeveer 10-
15 minuten lopen van Station 
Driehuis. Connexxion zet ex-
tra bussen in op lijn 77 tus-
sen Station Beverwijk en de 
Pontweg in Velsen-Noord. 
Deze bus vertrekt elke 20 
minuten (om .10, .30 en .50). 
Vanaf de pont is het onge-
veer 5-10 minuten lopen 
naar het Rabobank IJmond 
Stadion. Vanuit IJmuiden 
en Santpoort/Haarlem is de 
start ook goed bereikbaar 
met buslijn 75 (halte Water-
loolaan). 
Automobilisten moeten tij-
dens de Velsertunnel Run 
rekening houden met ver-
keershinder. Rond het par-
cours worden verschillen-
de wegen afgesloten of zijn 
tijdelijke verkeersmaatre-
gelen van kracht (ook voor 
fi etsers). De organisatie be-
nadrukt dat de Velsertunnel 
alleen toegankelijk is voor 
deelnemers. Kijk voor meer 
informatie op www.velser-
tunnelrun.nl of volg het eve-
nement op Facebook en 
Twitter. De Velsertunnel Run 
wordt live uitgezonden op 
RTV Noord-Holland.

Vissen met trekpaarden 
IJmuiden aan Zee - De 
meeste mensen gooien lie-
ver een hengeltje uit om dan 
stressvrij te kunnen staren 
naar de dobber. Maar dat is 
vrijetijdsbesteding. 
Zondag was op het IJmui-
derstrand te zien hoe vroeger 
traditioneel werd gevist met 
trekpaarden. Wat een zo’n 
paardekracht vermag werd 
aangetoond, want wie durf-

de mocht proberen op eigen 
kracht zo’n sleepnet te trek-
ken. En dat valt nog helemaal 
niet mee. Met de sleepnet-
ten wordt van alles gevan-
gen wat op of vlak boven de 
zeebodem leeft, van schol en 
schar tot krab en kwal en na-
tuurlijk garnalen. Prachtig om 
te zien hoe zo’n traditie weer 
even tot leven wordt geroe-
pen. (foto: Erik Baalbergen)

Velsen - Afgelopen zondag 
heeft Bigband Seabreeze van 
muziekvereniging IJmuider 
Harmonie meegedaan met 
The Bigband Battle XVIII - 
Sing, Sing, Sing! in concert-
zaal Panama in Amsterdam. 
De battle ging tussen Jazz 
Warriors en Seabreeze Big-
band uit Velsen. De Seabree-
ze Bigband won. Ze hadden 
klasse, ze hadden stijl, waren 
wild, en hadden geweldige 
jazzy swing. 
Perfect voor de vele Lindy 
Hop dansers die op dit big-

band- en dansevenement 
waren afgekomen. Twee big-
bands streden om het ap-
plaus van de volle zaal en 
dansvloer. Net als in vroeger 
tijden in de Savoy ballroom 
ging het om het meeste ap-
plaus van het publiek. 
Seabreeze bigband won de-
ze met overmacht. De mooie 
beker ging mee terug naar 
IJmuiden. Een geweldige 
avond vol bigband swing en 
dans met de Seabreeze big-
band. Seabreeze gefelici-
teerd!

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft overeenstemming 
bereikt met de woningcorpo-
raties over de nieuwe schei-
ding tussen sociale huurwo-
ningen en woningen met een 
hogere huurprijs. Huurwo-
ningen die te duur worden 
voor sociale huur mogen nu 
wel in het pakket van de cor-
poraties blijven en zorgen zo 
voor meer differentiatie. Vol-
gens de nieuwe Woning-
wet 2015 moeten corporaties 
zich concentreren op de so-
ciale huurwet en sociale ac-
tiviteiten. Zo wordt maat-
schappelijk bestemd vermo-
gen ook daadwerkelijk in-
gezet voor de maatschappe-
lijke taken. Na vertrek van 
een huurder en aanpassin-
gen aan een woning wordt 
de huurprijs vaak opgetrok-
ken en kan een woning bui-
ten het sociale woningbouw-
programma vallen. De corpo-
raties hoeven deze woningen 
nu niet meer allemaal te ver-
kopen. Dat is gunstig omdat 
er nog steeds vraag is naar 
iets duurdere huurwoningen. 
Dit kan tevens zorgen voor 
meer doorstroming. 

Meer dure 
huurwoningen

Regio – Per 1 januari 2017 
gaat er een en ander ver-
anderen bij het Wmo-ver-
voer. Alle doelgroepen en 
een nieuwe doelgroep so-
ciaal-recreatief worden ge-
bundeld zodat per individu 
de passende vervoersoplos-
sing kan worden gevonden. 
Het nieuwe vervoerssysteem 
is een samenwerking met de 
gemeenten uit de regio Zuid-
Kennemerland, IJmond en 
gemeente Haarlemmermeer 
met nieuwe afspraken. Zo is 
afgesproken dat prioriteits-
ritten minstens vier uur van 
te voren worden geboekt en 
dat een marge van maximaal 
15 minuten voor aankomst 
wordt gehanteerd. Per pas-
houder kan een medereiziger 
mee tegen geldend tarief. Het 
reisgebied wordt voor iedere 
reiziger maximaal 25 kilome-
ter vanaf zijn woonadres. Het 
tarief voor het sociaal-recre-
atieve Wmo-vervoer wordt 
gelijkgesteld aan het OV-ta-
rief van 0,14 euro per kilome-
ter met een instaptarief van 
0,89 euro. Zonder indicatie 
reist men voor 2 euro per ki-
lometer mee met het Wmo-
vervoer. 

Nieuwe 
afspraken over 
Wmo-vervoer
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Santpoort-Noord - Eind 
november verschijnt het 
tweede deel van het foto-
boek ‘Er valt wat te kijken’ 
met ruim 200 foto’s van 
Santpoort van eind 19e 
eeuw tot heden. Het boek 
is samengesteld door 
Guus Hartendorf en uit-
gegeven door Jeroen Bak-
ker van Uitgeverij Corneg-
ge Media. De zwart/witfo-
to’s zijn voorzien van uit-
gebreide bijschriften en 
sommige hoofdstukken 
hebben een wat langere 
tekst.

Santpoorter Hartendorf kon 
putten uit de archieven van 
Foto Schutte en de verza-
meling van Aat Hop, maar 
kreeg ook foto’s van ande-
ren te leen. De kiekjes tonen 
straatbeelden en (groeps)
foto’s van weleer uit Sant-
poort-Noord en Santpoort-
Zuid of zoals de auteur ze 
noemt: Dorp en Station. Van-
daar de titel ‘Er valt wat te 
kijken’. 
Het boek opent met het 
hoofdstuk over de spoorlijn 
door de beide dorpen en de 
ontvangst van de zeer ge-
waardeerde hoogwaardig-
heidsbekleder Sint-Nicolaas 

met zijn knechten in ‘Stati-
on’. De auteur heeft nauwe 
contacten met de oude baas. 
Bovendien is de Mijterdrager 
te zien bij zijn opwachting in 
de Pedagogische Academie 
en later in ’t Brederodehuys 
en bij zijn bliksembezoek aan 
de Bethelkerk in Noord. 
Enkele andere hoofdstuk-
ken gaan over de Muzieknis 
of muziektent uit juli 1936 in 
het Burg. Rijkenspark, inclu-
sief de fl inke fi k die de mu-
ziektempel in juli 1960 in de 
as legde. Oude vervoersmid-
delen, venters, speeltuinen, 
diverse aanpassingen van 
de Hagelingerweg passeren 
de revue, met de komst van 

het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer. Hartendorf maak-
te voor ‘Er valt wat te kijken’ 
een keuze uit bijna achthon-
derd foto’s. Er is nog mate-
riaal beschikbaar voor deel 
III, met daarin foto’s over de 
scholen, (sport)verenigin-
gen, kerken, Koninginneda-
gen, optochten en winkels. 
Kortom, er valt nog genoeg 
te kijken.
Het fotoboek (ISBN/EAN 
978-90-79165-05-6) is voor 
33,95 euro te koop bij Bre-
dero Boeken in Santpoort, 
de Read Shop in IJmuiden 
en Bruna in Velserbroek of te 
bestellen via www.cornegge.
nl. (foto: Aris Schutte sr.)

Nieuw fotoboek over Santpoort

‘Er valt wat te kijken’

Gall & Gall van Setten Santpoort-Noord viert zijn 
10-jarig bestaan!!!!

Lezing over Kasteel ter 
Kleef in Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op 
dinsdagavond 22 novem-
ber geeft Wim van Hooff in 
’t Brederode Huys een le-
zing over ‘dat andere kas-
teel tussen Haarlem en Vel-
sen’.
Natuurlijk is de ruïne van 
het kasteel Brederode be-
kender dan de ruïne van 
het kasteel Ter Kleef. Maar 
de historie van Ter Kleef is 
niet minder aansprekend! 
De bouw vond plaats in de-
zelfde periode als Bredero-
de en Ter Kleef is vanaf eind 
15e eeuw woonkasteel van 
de Brederodes geweest. 
De Oranjegezinde Hendrik 
II woonde op Ter Kleef en 
bouwde de nog bestaan-
de Caetsbaan. Reinoud van 
Brederode (1567-1633) is 
op het kasteel geboren.
Ter Kleef speelde een be-
langrijke rol in de Hoekse – 
en Kabeljauwse twisten en 

in het Beleg van Haarlem. 
Don Frederik de Toledo be-
legerde Haarlem vanaf Ter 
Kleef. In de lezing wordt de 
bouwhistorie van het kas-
teel besproken en ingebed 
in de politiek-historische 
ontwikkelingen van die tijd. 
We beginnen rond 1100 
met de Hollandse Graven 
en bespreken de rol van de 
machtige Brederodes. 
De Spanjaarden bliezen 
Ter Kleef in 1572 op, waar-
na het kasteel tot een ruïne 
verviel. We besluiten met 
de opgravingen uit de jaren 
1990 en de huidige staat. 
De lezing begint om 20.00 
uur en duurt twee uur. De 
entree is 6 euro. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal van de Vereniging 
Santpoorts Belang, Bloe-
mendaalsestraatweg 201, 
Santpoort Zuid of via www.
santpoortsbelang.nl.

‘t Mosterdzaadje
Zwanenmeer in klank en 
beeld en Barokmuziek

Santpoort-Noord - Het 
concert dat de pianiste Ma-
ria Prokofi eva op vrijdag 18 
november om 20.00 uur in 
‘t Mosterdzaadje gaat bren-
gen is gewijd aan Tchaikovs-
ky. De muziek van de ‘No-
tenkraker’ en van het ‘Zwa-
nenmeer’, zullen worden be-
geleidt door lichtbeelden. 
Een verrassende combina-
tie! 
De uit Minsk afkomstige pi-
aniste, die inmiddels hier 
in Nederland een beken-
de verschijning is op de Ne-
derlandse podia, is met haar 
poëtische pianospel en in-
nemende presentatie zeer 
geliefd bij het publiek. Be-
halve pianiste is Maria Pro-
kofi eva ook  afgestudeerd 

in de psychologie, gespe-
cialiseerd in muziek en het 
brein. Een prachtig concert 
voor twee blokfl uiten is op 
zondag 20 november om 
15.00 uur in ‘t Mosterdzaad-
je te beluisteren. Blokfl uitis-
tes Inês d’Avena en Isabel 
Favilla vormen samen het 
uiterst professionele Duo 
Schifanoia. Op het program-
ma staat het mooiste uit de 
Barok: Telemann, Hotteter-
re, De Fesch, Eugène Roy, 
Guillemant en Pixinguinha. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is 
de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.



Santpoort-Noord - Maan-
dag 21 november is er weer 
een gezellige avond van de 
Muntenclub in Het Terras. 
Aanvang vanaf 19.00 uur, de 
toegangsdeur sluit om 20.15 
uur. Op deze avond een lezing 
van de heer Karel de Geus 
met als thema ‘Het leven van 
een veilinghouder’. Aanslui-
tend een veiling met 80 ka-
vels, die men voor de veiling 
kan bekijken. Iedereen is van 
harte welkom, de toegang is 
gratis en er is voldoende par-
keergelegenheid. Meer we-
ten? Bel 06-26404240.

Muntenclub

Santpoort-Noord - Heb jij 
niets te doen op de woens-
dagmiddag van 13.00 tot 
15.00 en zit jij in groep 7 of 8?
Ga dan naar Het Jongeren 
Terras in Santpoort-Noord. 
Bij het Jongeren Terras kan 
je leuke activiteiten doen 
samen met je vrienden en 
vriendinnen. Ook kan je hier 
wat lekkers kopen aan de 
bar. De activiteiten brengen 
geen kosten met zich mee. 
Tijd: woensdagmiddag van 
13.00 tot 15.00. Kosten: geen
Leeftijd: groep 7 en 8. Wat: 
leuke activiteiten. Adres: 
Dinkgrevelaan 17, Santpoort-
Noord. Voor verdere vragen 
kun je terecht bij Alexan-
der Van de Pieterman via 06-
22921816 of e-mail: vande-
pieterman@welzijnvelsen.nl.

Jongeren Terras

Velserbroek -  Op woens-
dagmiddag 23 november van 
13.30 tot 15.30 uur opent de 
Speelweide, de Weid 22, te 
Velserbroek haar deuren voor 
alle (toekomstige) peuters. 
Op deze manier willen ze kin-
deren en ouders in de gele-
genheid stellen om kennis te 
maken met de Speelweide en 
de leidsters. Naast ‘gewoon’ 
peuterspeelzaalwerk biedt 
de Speelweide ook peuter-
opvang. Hierdoor kunnen ze 
voor alle ouders een speel- 
en opvangaanbod op maat 
bieden. Kijk voor meer in-
formatie over het aanbod op 
www.peuterspeelzalenvel-
sen.nl. Tijdens het open huis 
zijn er voor de kinderen aller-
lei activiteiten, uiteraard alle-
maal rondom het thema ‘Sin-
terklaas’. Deelname is gratis. 
Ga dus langs voor een ge-
zellige middag. De Speelwei-
de is onderdeel van Speelza-
len Velsen van Stichting Wel-
zijn Velsen.

Open huis de 
Speelweide

Open huis in Dobbius
Santpoort-Noord - Sinds 
september gaan kunst en 
ambacht hand in hand in 
het voormalig kinderdagver-
blijf de Blauwe Bosmuis. In 
het pand zijn nu vier ateliers 
gevestigd op het gebied van 
keramiek, schilderen, meu-
bels opknappen en vintage 
creaties. Monique van den 
Haak, Janine Leering, Mar-
griet van Tilborg en Jannie 
van der Wel openen hun deur 

om hun kunst, de lessen en 
workshops die hier gegeven 
worden onder de aandacht 
te brengen. Een greep uit 
het aanbod: keramiek, schil-
deren, krijtverftechniek, be-
tonstructuur en printtechnie-
ken. Benieuwd geworden? 
Kom dan zondag 20 novem-
ber naar het open huis in de 
Dobbius, Dobbiuslaan 56 te 
Santpoort-Noord. Open van 
11.00 tot 16.00 uur.

Driehuis – Dinsdag 8 no-
vember startte op de Jan 
Campertschool de War Child 
Week. War Child is een orga-
nisatie die zich inzet voor kin-
deren in oorlogsgebieden. De 
bedoeling is dat iedereen zo 
veel mogelijk statiegeldfl es-
sen en/of geld ophaalt.
In de aula staat een grote 
doos waarin de fl essen ge-
deponeerd kunnen worden.  
Daarnaast kunnen de leerlin-
gen armbandjes kopen voor 

dit goede doel. De totale op-
brengst wordt overgemaakt 
naar War Child. 
Deze actie is gestart door 
twee leerlingen (Emma Kaan 
en Fee Koppen) van groep 8 
van de Jan Campertschool 
naar aanleiding van hun 
spreekbeurt. Afgelopen dins-
dag hebben Fee en Emma in 
de aula voor alle groepen ook 
een professionele presenta-
tie gehouden samen met me-
dewerkers van War Child.

Santpoort-Noord - Op 
manege Kennemergaar-
de werd afgelopen zondag 
een KNHS (Koninklijke Ne-
derlandse Hippische Sport-
bond) gereden. De ruiters 
reden een dressuurproef op 
hun eigen niveau in een lan-
delijk systeem.
Het weer was gunstig, er viel  
zondag niet zoveel regen als 
in de afgelopen week. Er 
kon dus in de prachtig gro-
te buitenrijbaan worden los-
gereden, om daarna in de 
klassieke 20-40 meter  rij-
baan de proef te starten. 
Iedere ruiter kon 2 proe-
ven starten.  Er werd goed 
gereden, wat resulteerde 
in de nodige winstpunten. 
In iedere categorie dienen 
10 winstpunten behaald te 
worden om door te stromen 
naar de volgende categorie. 
Het wordt natuurlijk steeds 
moeilijker; in de proeven ko-
men steeds moeilijkere fi gu-
ren voor. 
In de B proeven ging  het 
oranje lint en dus de eer-
ste prijs 2 x naar Anouk de 
Graaff met haar paard Aca-
pulco. Hier werd ook door 
Kristy Oosten 2 x een winst-
punt behaald.  In de L proe-

ven ging het oranje lint 1x 
naar Koen De Wolf en 1 x 
naar Sacha Hof op respec-
tievelijk de paarden Unique 
en Valencio. Zij behaalden 
allebei 1 winstpunt. In de M 
proeven ging het oranje lint 
2x naar Hannie Corsmit met 
het paard Disaronno.

Strawberries speelt 
gelijk tegen Purmerend

Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft zondag met 2-2 
gelijk gespeeld tegen Purme-
rend. Strawberries kwam te-
rug van een 0-2 achterstand 
en er had nog meer in geze-
ten voor de thuisploeg.
Op het eigen veld in Driehuis 
begon Strawberries niet goed 
aan de wedstrijd. Binnen vijf 
minuten lag de bal al in het 
doel. Een hoge bal van ach-
teruit werd in de cirkel niet 
onderschept en de spits van 
Purmerend schoot de bal 
hard tegen de touwen. Tien 
minuten later werd de eerste 
strafcorner van de bezoekers 
ook tot doelpunt gepromo-
veerd. Strawberries liep even 
achter de feiten aan maar 
wist wel de rug te rechten. De 
verdediging speelde beter na 
de twee tegendoelpunten en 
ook voorin werden de Straw-
berries-spelers steeds scher-
per. Wie anders dan topsco-
rer Erik van den Berg maak-
te de aansluitingstreffer door 
een strafcorner te benutten. 
Dit gebeurde vlak voor rust, 
waardoor de aardbeien weer 

dat beetje hoop kregen voor 
de start van de tweede helft.

Na de verplichte pauze speel-
de Strawberries wel scherp 
vanaf het begin en drukte het 
Purmerend meer naar achter. 
De bezoekers kwamen er bij-
na niet meer aan te pas en 
kwamen op een strafcorner 
en een counter na praktisch 
niet meer in de cirkel. Straw-
berries kwam tien minuten 
voor tijd op gelijke hoogte. 
Pieter Rebel stond aan het 
einde van een prachtige aan-
val over meerdere schijven. 
Hij scoorde zijn eerste com-
petitietreffer van dit seizoen. 
Na dit doelpunt ging Straw-
berries op zoek naar de win-
nende treffer, maar goed 
keeperswerk stond dit meer-
dere malen in de weg. 
De uitstekend fl uitende 
scheidsrechters besloten met 
het laatste fl uitsignaal om het 
bij 2-2 te laten, een terechte 
uitslag gezien het spelbeeld 
in het begin van de wedstrijd 
en de sterke comeback van 
Strawberries. (Finn van Leeu-
wen)

Terpen Tijn exposeert
in Huis ter Hagen

Driehuis – Zaterdag 26 no-
vember zal de jaarlijkse ten-
toonstelling van Amateur te-
ken- en schilder vereniging 
Terpen Tijn in verzorgings-
huis Huis ter Hagen, Lode-
wijk van Deyssellaan 254 te 
Driehuis, om 11.00 uur ge-
opend worden. De tentoon-
gestelde werken worden 
door een vakkundige jury be-
oordeeld en de prijswinnaars 
zullen bij de opening bekend 
gemaakt worden.
De tentoonstelling zal tot 18 
februari 2017 te zien zijn en is 
dagelijks te bezichtigen tus-
sen 09.00 en 18.00 uur. Na 
afl oop van de tentoonstelling 

zal de publieksprijs uitgereikt 
worden. Bezoekers van de 
tentoonstelling kunnen hun 
favoriete werk dat in aan-
merking komt voor de pu-
blieksprijs via een stembiljet 
kenbaar maken en hebben 
kans om via een loting het 
werk dat de meeste stemmen 
heeft ontvangen te winnen.
De vereniging zit op verschil-
lende dagdelen in het dorps-
huis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 te Santpoort-Noord. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Van tijd tot tijd wor-
den er workshops georgani-
seerd die ook voor niet leden 
toegankelijk zijn.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 18 november 20.00 uur Telstar - Almere City FC

Afscheid commissarissen
President commissa-
ris Rauke Henstra (in het 
midden op de foto on-
der) en commissaris Jack 
Zwart (rechts) hebben 
zich sinds 21 mei 2007 
hard gemaakt voor Tel-
star. Vorige week werden 
zij hartelijk bedankt voor 
alles wat ze voor de club 
hebben betekend. Tegelij-
kertijd werden hun opvol-
gers Cor Oudendijk (fo-
to rechts) en Jan Kees van 
der Leek officieel verwel-
komd.

Rauke en Jack namen plaats 
in de raad van commissaris-
sen op een moment dat de 
club in zéér zwaar weer ver-
keerde. Er was een groot li-
quiditeitstekort, de westtri-
bune was afgekeurd, verhou-
dingen met het stadhuis wa-
ren troebel en op de begro-
ting was er een structureel 
tekort van 300.000 euro per 
seizoen. In weerwil van deze 
enorme problematiek namen 
zij de grote uitdaging aan.
Samen met Chris B. van der 
Zwan, Hans Romeyn en Ron 

Davio staken ze de handen 
uit de mouwen en zetten 
ze hun voeten stevig in de 
prut. Met directie, medewer-
kers en de input van de be-
langrijkste sponsoren werd 
een reddingsplan ontworpen 
en ten uitvoer gebracht. De 
founders van de stichting pro 
Telstar legden allereerst een 
fundament met een liquidi-
teitsinjectie van 605.000 eu-
ro.
Vanuit de verschillende we-
gen die voorhanden wa-
ren werd uiteindelijk de rou-
te gekozen waarbij een basis 
werd gelegd voor een gezon-

de toekomst. De ontvlech-
ting van de IJVV Stormvo-
gels, de samenwerking met 
AZ, de oprichting van de Wit-
te Leeuwen-sponsorgroep, 
de medewerking van de ge-
meente bij de nieuw te bou-
wen westtribune en het com-
mitment van stadionbouwer 
Joop Leliveld bleken de suc-
cesvolle paden te zijn.
Onderweg werd nog me-
nig klip omzeild. Bij een club 
als Telstar is er altijd wel wat. 
Jack en Rauke nemen met 
een bloedend hart afstand 
van hun verantwoordelijk-
heden. Verloren zijn ze niet, 
Telstar zal ze in de toekomst 
nog vaak ontvangen. De ken-
nis, de kunde en het karakter 
van beide heren is van we-
zenlijk belang geweest in de 
wederopbouw en het welzijn 
van de Witte Leeuwen. 
De raad van commissarissen 
en de directie hebben bei-
de mannen namens de sup-
porters, founders, sponsors 
en alle andere mensen en 
instanties die van onze club 
houden enorm bedankt voor 
hun belangeloze inzet.

Bubbelsclub Telstar
De businessclub wordt op 
donderdag 1 december voor 
één avond omgetoverd tot 
Bubbelsclub Telstar. Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck orga-
niseert dan in samenwerking 
met de Businessclub Telstar 
een feestelijke proeverij met 
zes champagnes.
De avond wordt geopend met 
een presentatie over Moët 
Hennessy Louis Vuitton. Dit 
Franse bedrijf is het eigenaar 
van Moët & Chandon, met 2 
miljoen flessen per jaar het 
grootste champagnehuis ter 
wereld.
Daarna is het tijd om de 
smaakpapillen te prikkelen. 
Op de proeftafel staan fles-
sen van onder andere Moet 
& Chandon, Veuve Cliquot, 
Ruinart en het exclusieve 
merk Krug. Uiteraard wordt bij 
elk proefglas een deskundige 
omschrijving gegeven. Telstar 
Horeca zorgt voor een bijpas-
send hapje.

De champagneproeverij 
vormt het feestelijke start-
schot de decembermaand. 
Het is een ideale manier om 
bubbels uit te zoeken voor het 
kerstdiner of de jaarwisseling!
De eigen bijdrage voor BC-
leden is 30 euro per persoon 
(contant te voldoen op de 
avond zelf). Niet-leden be-
talen 42,50 euro. Aanmelden 
kan tot 28 november via mar-
co@sctelstar.nl.

Zure nederlaag bij MVV
Telstar heeft de uitwedstrijd 
tegen MVV met 2-1 verloren. 
De Witte Leeuwen speelden 
een matige eerste helft en 
keken in de rust tegen een 
1-0 achterstand aan.
De start van de tweede helft 
was dramatisch. Bryan Ot-
tenhoff kreeg een directe ro-
de kaart en Telstar zag MVV 
de kans krijgen om vanaf 11 
meter aan te leggen. Uitblin-

ker Wesley Zonneveld pak-
te de penalty en zorgde voor 
een oppepper. In de 61ste 
minuut counterde Telstar 
zich via Mahmudov naar de 
gelijkmaker. Lange tijd leek 
Telstar daarmee goed weg te 
komen, maar in de 89ste mi-
nuut bracht invaller Gijzen 
MVV alsnog de overwinning.
Al met al een terechte neder-
laag, maar wel een héle zure.

De sportclub met aandacht voor jou, 
dat is Work Out.
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!

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

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Velsen: 
Harrie Jekkers & Jeroen van 
Merwijk. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eva Crutzen (ca-
baret). Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
18 november

Digitaal inloopspreekuur 
in Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden.
Open Huis Israël Producten 
Centrum in de Zeeuwstraat 
12 in Velsen-Noord. Van 10.30 
tot 18.00 uur en ook na tele-
fonische afspraak via 0251-
228286 of 06-27307722.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Film in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Noord. Aanvang 
14.00 uur.
Lezing en signering door 
Conny Braam van haar nieuwe 
roman ‘Ik ben Hendrik Witbooi’ 
in de Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Harrie Jekkers & Jeroen van 
Merwijk. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Oasis: Su-
personic’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
19 november

Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place in trefpunt ‘t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Zicht op 
Water’. Aanvang 14.00 uur.
Aankomst Sinterklaas in 
Santpoort-Zuid. Rondrit start 
om 14.00 uur vanaf ‘t Brede-
rode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Live show ‘One Night of 
Queen’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
20 november

Snuffelmarkt in de Ken-
nemerhal (naast ijsbaan) in 
Haarlem van 9.00 tot 16.30 
uur.  
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Lezing  door drs. Joost La-
ceulle in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Thema: 
‘Hoe kunnen we denken over 
gezondheid en ziekt’. Aanvang 
10.30 uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place in trefpunt ‘t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Trotsmarkt bij Buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Blokfl uit Duo Schifanoia 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Maandag
21 november

Internetbankieren met ra-
bobank in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 09.30 tot 113.0 uur. an 
15.30 tot 17.00 uur: Verhaal-
kabaal voor kinderen van-
af 7 jaar.
Muntenclub houdt weer 
een gezellige avond in het 
Terras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. Met een lezing 
van Karel de Geus. Thema: 
‘Het leven van een veiling-

houder’. Vanaf 19.00 uur, de 
toegangsdeur sluit om 20.15 
uur. 

Dinsdag
22 november

Open dag bij basisschool De 
Westbroek, Platbodem 201 
Velserbroek.
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Lezing over Kasteel ter 
Kleef door Wim van Hooff in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jeroen Zijlstra 
(muziek). Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
23 november

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. Knutselen 
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje. 
Kosten 6,-. Opgeven kan via 
carla_schut@hotmail.com of 
06-26038252. Dit kan tot ui-
terlijk dinsdag ervoor tot 18.00 
uur.
Voorleesfeest  voor kinde-
ren tot en met 6 jaar in Bi-
bliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 14.30 tot 
15.30 uur.
OTK speelt ‘Op weg naar 
hiervandaan’ in Stads-
schouwburg Velsen. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Ladies Night: 
‘Florence Foster Jenkins’. 
Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 
24 november

Open Coffee in Smash! Café 
Sporthal Zeewijk, Eenhoorn-
straat 2e IJmuiden. Van 09.00 
tot 11.00 uur.
Koffi e-ochtend vanaf 10.00 
uur in de Ichthusburcht, Fah-

renheitstraat IJmuiden.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Introductie-avond bij Odd 
Fellows, Stationsweg 95 in 
IJmuiden. Vanaf 19.30 uur.
OTK speelt ‘Op weg naar 
hiervandaan’ in Stads-
schouwburg Velsen. 
‘IJmuiden, wat vertel je 
me...’ in De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Pianotrio bij Podium de Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 20.00 uur.

Velsen-Zuid - Voor degenen 
die altijd al hebben willen 
weten wat de Odd Fellows 
zoal doen op een logeavond 
in hun gebouw aan de Sta-
tionsweg 95 in Velsen-Zuid, 
is er nu de mogelijkheid om 
dit zelf mee te maken. Mis-
schien ook dat u zich, rijden-
de over de Stationsweg, wel 
eens heeft afgevraagd, wat 
zich toch afspeelt achter die 
gevel met wereldbol en de 
letters Odd Fellows.  
Indien u nieuwsgierig bent 
geworden hiernaar en be-
langstelling heeft om eens 
een dergelijke avond bij te 
wonen, bent u en ook uw 
partner van harte welkom op 
donderdag 24 november. De  
ontvangst is die avond vanaf 
19.30 uur. U wordt ontvangen 
door leden van de IJmondlo-
ge (mannen) en van de Duin-
roosloge (vrouwen).
De eerste kennismaking zal 
onder het genot van een kop 
koffi e of thee best lukken. 
Daarna zullen zij zich na-
der voorstellen, onder ande-
re met een stukje geschiede-
nis over de organisatie. 
Zoals ook tijdens een loge-
avond voor leden gebrui-
kelijk is, gaan zij na de kof-
fi e naar boven, naar de ont-
moetingsruimte, waar in al-
le rust naar wat muziek, tekst 
en uitleg wordt geluisterd. 
Na afl oop van deze bijeen-
komst, die zij zitting noemen, 
gaat men weer naar bene-
den, naar de recreatieruim-
te. Daar kunnen de aanwezi-
gen van een drankje en hap-
je worden genoten en is al-
le gelegenheid om vragen te 
stellen.
Odd Fellows zijn mensen 
van verschillende pluimage. 
Vriendschap is een bindende 
factor bij al die verschillen. 
Hierdoor staan we samen 
sterker en kunnen we meer 

tot stand brengen, dan wan-
neer we alleen zouden staan. 
Zo kunnen we werken aan 
onszelf en aan onze direc-
te omgeving; dit alles in de 
hoop op een betere samen-
leving. We werken hieraan 
door o.a. hun hulpbehoeven-
de medemens fi nancieel en 
anderszins te ondersteunen. 
De Odd Fellows zijn al 93 jaar 
in deze gemeente actief. Het 
gaat de leden om een posi-
tieve levenshouding, waarbij 
een goed gesprek, onderling 
vertrouwen, vriendschap en 
gezelligheid een belangrijke 
rol spelen. Zie ook de adver-
tentie elders in dit blad.
Aanmelden kan bij de heer 
H. Bouma, tel. 06-5369.8497, 
email: info@ind-part.com; 
de heer G. Stet, tel. 06-
5337.8768, email: gerard@
jobjoost.nl; de heer B. Wel-
link, tel. 0251-228268, email: 
bwellink@zonnet.nl; de 
heer A. Koehorst, tel. 023-
5390240, email 40ijmond@
oddfellows.nl; mevrouw H. 
Langheld, tel. 0255-521105, 
email: 29duinroos@oddfel-
lows.nl en mevrouw Th. Ma-
sereeuw, tel.0255-516994; 
email: thea.masereeuw@
kpnmail.nl. 
Zie ook www.oddfellows-   
velsen.nl.

Het nieuws 
dichtbij

rtvseaport.nl/agenda
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Uitgeest - In sporthal De 
Zien in Uitgeest wordt zondag 
20 november een rommel-
markt gehouden. Het is een 
grote markt met 70 kramen 
(4x1.20m). Een kraam kost 
20 euro en 5 euro borg. Het 
is nog mogelijk een kraam 
te reserveren om overtolli-
ge spulletjes te verkopen.  De 
rommelmarkt is van 11.00  tot 
15.00 uur. De entree bedraagt 
2 euro. Kinderen mogen gratis 
naar binnen. Voor meer info-
matie: telefoon 06-40289163 
of 06-49147747 of mail naar 
annekezonn@hotmail.com/
joke.jurriens@xs4all.nl. 

Rommelmarkt 
in De Zien 

Velsen – De gemeente Vel-
sen stelt eenmalig een aan-
vullend budget van 396.000 
ter beschikking van Stichting 
Welzijn Velsen (SWV) om het 
tekort over 2016 aan te vul-
len. Het tekort van SWV over 
2015 is binnen hun eigen re-
serves opgelost. De subsi-
die van de gemeente zal wor-
den gebruikt om het tekort te 
dekken en de bedrijfsvoering 
weer op orde te brengen. Het 
bedrag is nodig om de con-
tinuïteit van het welzijns-
werk, het peuterspeelzaal-
werk en het jongerenwerk te 
garanderen. Stichting Wel-
zijn Velsen is een zelfstandi-
ge organisatie. De gemeente 
heeft extern onderzoek uit la-
ten voeren naar de bedrijfs-
voering en de tekorten. Daar-
uit zijn een aantal aanbeve-
lingen gevolgd die nu wor-
den uitgevoerd. De subsi-
die wordt onder meer inge-
zet voor de kosten van het 
project Kansen en Zo en de 
hogere kosten voor de nieu-
we buurthuizen Het Terras in 
Santpoort-Noord en De Stek 
in Velsen-Noord. Ook de ver-
anderingen in het sociaal do-
mein hebben extra kosten 
opgeleverd voor SWV. 

Velsen lost
tekort SWV op

Nieuwjaars-
bijeenkomst

Velsen – De gemeente heeft 
de datum van de openba-
re nieuwjaarsbijeenkomst in 
het stadhuis vastgesteld op 
maandag 9 januari, van 17.00 
tot 19.30 uur. Dit is dé gele-
genheid voor inwoners, po-
litiek en ondernemend Vel-
sen om elkaar te ontmoeten 
en succes te wensen in het 
nieuwe jaar.

Velsen - Jeugdmusical-
vereniging De Jonge Stem 
bracht afgelopen weekein-
de met veel bravoure de dra-
matische musical West Si-
de Story op de planken in 
Stadsschouwburg Velsen. 
Deze klassieker is in meer-
dere opzichten niet gemak-
kelijk. De jazzy muziek en 
de veeleisende songs vra-
gen heel wat talent. Geluk-
kig blijkt De Jonge Stem over 
fl ink wat talent te beschik-
ken, waardoor de hele voor-
stelling een groot plezier was 
om naar te kijken en te luis-
teren. 
Hoofdrolspelers Inger Kaas-
enbrood (Maria) en Joram 
de Boer (Tony) waren perfect 
gecast. Inger beschikt over 
een heel bijzondere stem en 
weet de hoogste noten te ha-
len. Joram speelde Tony met 
overtuiging en zeer volwas-
sen. Het tweede liefdeskop-
pel, Bernardo (Tabor Ide-
ma) en Anita (Anniek Bak-
ker), kent het klappen van de 
zweep en droeg de voorstel-
ling op ervaren schouders. 
Ook de wat jongere garde 
is veelbelovend en doet ons 
uitkijken naar de volgende 
musical van De Jonge Stem.

Het bekende verhaal gaat 
over twee rivaliserende 
straatbendes, de Jets en de 
Sharks, die elkaar hun plek 
in de straat benijden en be-
reid zijn om er voor te vech-
ten. Het wordt heel moeilijk 
als Shark Maria en Jet To-
ny verliefd worden op elkaar. 
Uiteindelijk vallen er zelfs 
doden, de musical kent dan 
ook geen happy end.
Het is elke keer weer een ver-
rassing om te zien wat zulke 
jonge mensen kunnen uit-
dragen. Liefde, haat, agres-
sie worden weergegeven in 
eigentijdse zang en dans. Op 
elke plek van het podium is 
weer iets anders te zien en te 
beleven. Elk karakter spreekt 
uit de kledingwijze en de ma-
nier waarop ze bewegen. We 
hoorden prachtige liedjes en 
zagen ontroerende scènes 
en wilden het liefst het podi-
um oprennen om de spelers 
te weerhouden van het dra-
ma dat stond te gebeuren. 
De Jonge Stem mag trots zijn 
op deze prestatie, waarbij 
natuurlijk ook de regie, tech-
niek, aankleding en de mu-
ziek niet mogen worden ver-
geten. Bravo! (foto: De Jon-
ge Stem)

Rokerige whisky 
centraal op ‘Peat Night’
IJmuiden - Waar komt de ro-
kerige turfsmaak van ‘peated’ 
whisky beter tot zijn recht 
dan in een houten strandpa-
viljoen waar het haardvuur 
brandt? 
Op zaterdag 3 december 
presenteert Keeper of the 
Quaich Jock Shaw een bij-
zondere selectie single malt 
whisky’s waarvan de basis-
ingrediënten op turf zijn ge-
droogd. De proeverij vindt 
plaats in strandpaviljoen 
Beach Inn en wordt georga-
niseerd door Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck.
Jock Shaw is vaker te gast 
geweest in IJmuiden. Hij 
staat bekend om zijn humo-
ristische en muzikale presen-
taties over whisky. Het kan zo 
maar gebeuren dat Shaw tij-
dens de proeverij naar bui-
ten loopt om de geur van de 
zee in te ademen alvorens 
een slok te nemen. De roke-

rige whisky’s die onderdeel 
uitmaken van de proeverij 
passen heel goed bij winters 
weer, maar hebben ook een 
link met het maritieme van 
onze regio. 
Bij ‘Peated’ whisky wordt in 
het bereidingsproces ge-
bruikt gemaakt van turf, de 
brandstof die eeuwenlang in 
Schotland werd gebruikt. Je 
ruikt en proeft bij wijze van 
spreken direct de bodem van 
Schotland. De smaak is vaak 
zeer droog en de geur doet 
je denken aan aarde, teer en 
rook.
De ‘Peat Night’ whiskyproe-
verij wordt gehouden op za-
terdag 3 december. Aanvang 
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 
uur. Deelname kost 25 eu-
ro inclusief bijpassende hap-
jes. Aanmelden kan via www.
zeewijck.nl, telefoon 0255-
540331 of e-mail info@zee-
wijck.nl.

45ste spirituele beurs 
van Nicky’s Place

Haarlem - Op zaterdag 19 
en zondag 20 november vindt 
in Haarlem de 45ste spiritu-
ele beurs van Nicky’s Pla-
ce plaats! Het selecteren van 
het team wordt door Nico-
le met veel zorgvuldigheid 
uitgevoerd. Daardoor is de 
sfeer en de energie van deze 
beurs zeer ontspannen! Veel 
bezoekers blijven langer dan 
gepland, gewoon ‘omdat het 
goed voelt’. De therapeuten, 
mediums, opstellers, healers, 
magnetiseurs, kaartleggers, 
masseurs en paragnosten 
hebben allen jarenlange er-
varing in het werken met de 
spirituele wereld. De beurs 
brengt weer veel prominen-
te namen bij elkaar, waaron-
der Tony Rekelhoff, Patricia 
Sluis, Maria Troost, Tino Fio-
relli, Olaf Meckel en Jos Oe-

ldrich. De toegang voor een 
dag kost 6 euro. Twee da-
gen 9 euro. Op zaterdag twee 
gratis activiteiten! Kennisma-
kingsconsulten kosten maxi-
maal 15 euro. 
De beurs vindt plaats in tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Zie ook www.nickysplace.nl 
of bel 06-41041509 (Nicole 
van Olderen).

Laantjes ‘private dining’
Santpoort-Noord - Wie 
zin heeft om met collega’s, 
vrienden of familie een spe-
ciale ‘private dining’ of ‘pri-
vate’ borrel te houden, kan 
daarvoor vanaf nu terecht 
bij Laantje in het hart van 
de rustieke winkelstraat in 
Santpoort-Noord.
Door de weeks, van dinsdag 
tot en met zaterdag, kan het 
gehele etablissement van-
af 17.00 uur worden gere-
serveerd voor besloten ge-
zelschappen. Op zondagen 
en maandagen vanaf elk 
gewenst tijdstip, wat bete-
kent dat gezelschappen er 
die dagen ook terecht kun-
nen voor een ‘private lunch’.

De komende weken zal de 
kennismaking met dit nieu-
we concept van Laantje 
plaatsvinden in een sfeer 
die past bij de donkere, 
maar gezellige winterperi-
ode en bij de verschillende 
decemberfeesten.
Tot en met 31 december 
– uitgezonderd de kerst-
dagen – kunt u er dage-
lijks met uw gezelschap te-
recht om in besloten kring 
te genieten van een diner of 
een ‘aangeklede’ borrel in 
een verrassend en sfeervol 
kerstdecor.
Meer weten? Bel 023-
7519610 of mail naar 
lm.noordam@hotmail.com.
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Velsen - In de onlangs ge-
starte leesgroep moder-
ne literatuur zijn plaatsen 
vrij. De deelnemers komen 
uit Bloemendaal, Santpoort, 
IJmuiden en omgeving. De 
oprichting van leesgroe-
pen is een initiatief van de 
landelijke organisatie Senia 
(www.senia.nl). De nieu-
we groep maakt een keu-
ze uit een literatuurlijst die 
door deskundigen van Se-
nia is samengesteld. De 
leesgroep komt ongeveer 
eens in de zes weken op 
dinsdagmiddag bijeen, en 
bespreekt de boeken aan 
de hand van een ‘leeswij-
zer’ met discussievragen. 
De eerste bijeenkomst is op 
dinsdagmiddag 6 decem-
ber. Mocht u aan de nieu-
we leesgroep willen deelne-
men, neemt u dan contact 
op met Miek van de Sande 
via miekvandesande@het-
net.nl.

Leesgroep heeft 
plaatsen vrij

Nieuw jaarboek 
Historische Kring Velsen
Velsen - De redactie van Ve-
lisena, Velsen in historisch 
perspectief, het jaarboek van 
de Historische Kring Velsen, 
heeft tijdens de ledenverga-
dering een dubbelnummer 
van Velisena 2015-2016 ge-
presenteerd. Het gaat om de 
jaargangen 24 en 25.
De lezer vindt in het jaar-
boek vijf historische artikelen 
over de lokale geschiedenis 
van Velsen, alle geschreven 
door leden van de Histori-
sche Kring Velsen. De vijf ar-
tikelen zijn:  ‘Een vroeg 17de-
eeuwse boerderij bij Velsen’ 
door Jan Morren en San-
dra Y. Comis. De auteurs ge-
ven dankzij archiefonderzoek 
en het resultaat van arche-
ologische opgravingen een 
beeld van de locatie en de 
restanten van een vijftiende-
eeuwse boerderij op het ter-
rein van de huidige Tata Steel 
staalfabrieken, ‘Boerderij aan 
de Velserdijk’ door Jan Mor-
ren. Jan Morren beschrijft de 
bewoningsgeschiedenis van 
een boerderij ten oosten van 
De Hofgeest. ‘Waar is de Vel-
ser Kers gebleven?’ De au-
teur Jan Veel pleit in zijn ar-
tikel voor het alsnog aanplan-
ten van de Velser Kers in de 
tuin van Beeckestijn. Hij toont 
op verrassende wijze aan, via 
verwijzingen naar Nederland-
se en buitenlandse literatuur, 
dat de Velser Kers als afzon-

derlijk kersenras inderdaad 
heeft bestaan. Deze werd in 
Velsen en omgeving succes-
vol geteeld in de 18de en 
de eerste helft van de 19de 
eeuw, ‘Ontwikkelingen van 
Velsen van agrarisch naar in-
dustrieel gebied van 1863 tot 
1988’. Hadden B&W en raad 
aandacht voor het milieu? 
Armand Meert geeft een 
beeld van de veranderingen 
in Velsen van een agrarisch 
naar een industrieel gebied. 
Hij beschrijft het beleid van 
het gemeentebestuur in re-
latie tot wet- en regelgeving 
van de andere overheden en 
de waterschappen. Daarbij 
stelt hij de vraag of B&W en 
raad aandacht hadden voor 
het milieu.  ‘De steenfabriek 
op de Hogeberg in IJmuiden’. 
De auteur Jan Morren be-
schrijft de geschiedenis van 
een klein industrieel complex 
in IJmuiden. Daar zijn ach-
tereenvolgens gevestigd een 
kunstzandsteenfabriek, een 
zout- en mozaïekfabriek, een 
kuipenmakerij voor de visse-
rijindustrie en opnieuw een 
kalkzandsteenfabriek.
De artikelen zijn rijk geïllu-
streerd, veelal met niet eer-
der gepubliceerde afbeeldin-
gen. Het jaarboek is vanaf 
volgende week voor 9,95 eu-
ro te koop bij de lokale boek-
handels in Velsen. (foto: Erik 
Baalbergen)

Velsen investeert ruim 
3 miljoen in projecten

Velsen – Het college van de 
gemeente Velsen heeft vijf in-
vesteringsvoorstellen gedaan 
met een gezamenlijke waar-
de van 3,3 miljoen euro voor 
de periode tot 2018. Het gaat 
om vijf impulsprojecten uit de 
Strategische Agenda 2012-
2016 en de Visie op Velsen 
2025. De voorstellen zijn tot 
stand gekomen met de en-
thousiaste samenwerking van 
inwoners en ondernemers. De 
gemeenteraad moet nog wel 
de goedkeuring geven aan de 
plannen.
Wethouder Verkaik vertelt dat 
de vijf impulsprojecten met el-
kaar samenhangen en zullen 
leiden tot een zo optimaal mo-
gelijk effect. Het gaat om een 
tweede ronde van investerin-
gen voor deze projecten die 
al eerder zijn ingezet. In deze 
tweede rond wil men 1.050.00 
euro investeren in Techport. 
Het gaat dan om verschillende 
projecten, zoals Fieldlab Slim 
Onderhoud, (200.000 euro_ 
waarbij verschillende onder-
nemers samenwerken om te 
innoveren op het gebied van 
onderhoudsoptimalisatie. Voor 
marketing en communicatie 
vraagt het college 50.000 eu-
ro voor de Visie Techport. Het 
Technolab (85.000 euro) krijgt 
een plek binnen het Sluis Ha-
ven en Informatie Punt (SHIP) 
op de sluizen van IJmuiden. 
Het Technolab(een soort tech-
niekklas) zal Wetenschap & 
Technologie in het onderwijs 
verder ontwikkelen. Er is 1 
miljoen euro apart gezet voor 
de komst van het Techport 
Centre, dat in het hart van de 
maakindustrie moet komen, 
als werk- en opleidingsomge-
ving voor bedrijfsleven, ken-
nisinstellingen en onderwijs. 
Eind dit jaar wil men een prin-
cipebesluit nemen als de af-
geronde businesscase wordt 
gepresenteerd. 
Voor de Kustvisie verwacht 

men in maart 2017 een nieuw 
document over de ontwikke-
ling van het kustgebied. Als 
het Ambitiedocument wordt 
omarmd zal synergie worden 
gezocht met het traject Brak! 
Voor de Kustvisie is geen ge-
meentelijke bijdrage nodig. 
Maar voor Brak! IJmuiden wil 
men twee keer 50.000 eu-
ro plannen. Dit geld is nodig 
voor het voorbereiden van het 
permanente kustcentrum, een 
tijdelijk Brak! Voor symposia, 
tentoonstellingen, debatten 
en dergelijke. 
Een ander impulsproject is de 
Offshore Windenergie, waar-
voor de ambitie zelfs nog is 
verhoogd omdat men in de 
toekomst meer parken zal 
realiseren. Dit project richt 
zich op de windmarkt in het 
Noordzeekanaalgebied, totale 
kosten 125.000 euro per jaar, 
gedurende de jaren van 2016 
tot en met 2020. 
Dan is er nog het impulspro-
ject Havenkwartier Halkade 
& Oud-IJmuiden, ter waarde 
van 900.000 euro. Bedoeling is 
een dynamische plek te creë-
ren, voor zowel bewoners, on-
dernemers als toeristen, waar 
alle havenactiviteiten op na-
tuurlijke wijze samengaan. 
De stakeholders hebben hier-
bij een belangrijke rol: zij heb-
ben de uitvoeringsmaatrege-
len geforumuleerd. De bijdra-
ge van de gemeente is voor-
al bedoeld voor de korte ter-
mijn, voor het opruimen, orga-
niseren en herstellen van in-
frastructuur.
Voor de citymarketing Rauw 
aan Zee wordt 700.000 eu-
ro ingezet om de sterke pun-
ten van IJmuiden/ Velsen naar 
voren te brengen en beter 
bekend te worden. Daarvan 
wordt 300.000 euro besteed 
aan het verbeteren van de 
toegankelijkheid en het ver-
groten van de herkenbaarheid 
van het DNA van IJmuiden. 

Voorwaarden gesteld 
aan loon HVC-directeur
Regio – De gemeente Vel-
sen zal als aandeelhouder 
van HVC (Huis Vuil Cen-
trale) looneisen stellen 
aan de komst van de nieu-
we directeur. Er wordt mo-
menteel gezocht naar een 
opvolger voor de heer W. 
van Lieshout, de huidige 
directeur. De gemeente-
raad van Velsen vindt het 
belangrijk dat in onderne-
mingen met maatschappe-

lijke belangen de salaris-
sen niet te hoog zijn. Daar-
om stelt Velsen dat het sa-
laris van de nieuwe direc-
teur moet voldoen aan de 
Wet Normering Topinko-
mens. De gemeente Vel-
sen wil zich er wel voor in-
spannen dit te bereiken, 
maar is niet de enige aan-
deelhouder, dus kan niet 
garanderen dat zij slagen 
in hun missie.

IJmuiden - Stoptober, ofte-
wel de maand die aangegre-
pen wordt om te stoppen met 
roken door onder andere hyp-
nose, is door Hypnocentrum 
Kennemerland ervaren als een 
geweldige maand. ,,We heb-
ben meerdere mensen van 
het roken af kunnen helpen, 
wat ons uiteraard een positie-
ve drive heeft gegeven. Waar 
wij ook mee werken is de vir-

tuele maagband. Bij sommi-
ge mensen heeft de maag de 
grootte van een meloen. Dat 
komt door regelmatig te veel 
eten waardoor de maag uit-
rekt. Ook krijgt men vaak een 
pijnlijk en opgeblazen gevoel. 
In hypnose kunnen wij ech-
ter een maagband plaatsen 
waardoor men vele kilo’s ver-
liest.’’ Zie ook www.hypnocen-
trumkennemerland.com.

Velsen - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 december zet de 
Stadsschouwburg Velsen de 
theaterdeuren open voor een 
groot kerstspektakel. Een 
grote kerstshow vol muziek, 
samenzang en artiesten van 
Velsense bodem. Thema van 
de Kerstshow is ‘Velsen zijn 
we samen’. De Stadsschouw-
burg daagt de inwoners van 
Velsen uit om dé foto te ma-
ken die dit thema verbeeldt. 
De fotograaf die de beste fo-
to maakt wordt beloond met 
maar liefst twee prijzen: de 
winnende foto wordt gepro-
jecteerd in het decor van de 
Kerstshow én de winnaar 
mag mee op reportage met 
een Remko van der Kruis, 
professioneel fotograaf. 
Foto’s kunnen tot 1 decem-
ber gestuurd worden naar 
publicteit@stadsschouw-
burgvelsen.nl
De foto’s worden beoordeeld 
door een jury bestaande uit 
Remko van der Kruis, Allard 
Derksen en Koen van der 
Wel. De winnaar wordt 9 de-
cember bekend gemaakt.

Schouwburg 
organiseert 

fotowedstrijd 
bij Kerstshow

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Zeewijkderby drukbezocht
IJmuiden - Zeker 300 man 
was afgelopen zaterdag aan-
wezig tijdens het op voor-
hand al zeer spannende duel 
tussen subtoppers SVIJ (vier-
de plaats) en Stormvogels (2e 
plaats) in de vierde Klasse D. 
Ondanks de kou namen heel 
veel bekenden van beide ver-
enigingen de moeite om de-
ze topper te komen bekijken. 
De wedstrijd ging redelijk 
gelijk op. Stormvogels was 
in het begin iets sterker en 
mocht na 10 minuten een 
vrije trap nemen op de rand 
van de zestien. Keeper Joey 
de Jong zag de lat redding 
brengen. Na het eerste kwar-
tier kwam SVIJ wat uit z’n 
schulp en direct kwamen er 
hier ook kansen voor onder 
andere de latere matchwin-
naar Alex Barzilay. 

Het bleef echter verdiend ge-
lijk tot aan de rust. Tijdens 
de rust puilde de kantine bij-
na uit elkaar van de suppor-
ters die het er gezamenlijk 
over eens waren dat deze 0-0 
een terechte ruststand bleek 
te zijn. Na de rust ontspon 
het duel zich echter meer en 
meer als een echte derby! 
Grote kansen zo nu en dan 
voor SVIJ die door de inbreng 
van Stormvogels keeper Ger-
main Ebbeling onschadelijk 
konden worden gemaakt.
Aan de andere kant kreeg 
Stormvogels zeker ook een 
aantal heel goede mogelijk-
heden. Een aantal vrije trap-
pen misten zo nu en dan 
maar net de juiste precisie. 
In de 60ste minuut is het dan 
ineens uit het niets de spits 
van SVIJ, Alex Barzilay, die 

voor de 1-0, wat ook de la-
tere eindstand zou zijn, aan-
tekent. Alex wordt wegge-
stuurd en laat Germain Ebbe-
ling kansloos. 
Het duel wordt daarna nog 
meer en meer spannend! 
Stormvogels die alles op alles 
zet en furieus op zoek gaat 
naar de gelijkmaker, daarte-
genover een prima counte-
rend SVIJ wat zo nu en dan 
levensgevaarlijk voor het 
doel van Germain Ebbeling 
opduikt. De uiteindelijke 1-0 
winst voor SVIJ wordt gevierd 
zoals het hoort. Een bier-
tje over en weer... een beet-
je dollen tussen spelers van 
beide teams die voorname-
lijk elkaars vrienden zijn. En 
het opleveren van de derde 
plaats door deze overwinning 
voor SVIJ in de  poule.

Welkome overwinning
IJmuiden - In Breezand 
heeft Stormvogels een 
1-3-zege op degradatie-
kandidaat ZAP geboekt. En 
deze overwinning was voor 
het team van Sjaak Lettin-
ga een geschenk uit de he-
mel, want na de 2-6-neder-
laag van vorige week te-
gen KFC zakte Stormvogels 
aardig weg naar de onder-
ste regionen. Maar na deze 
goede revanche op dat ver-

loren gegane duel staan de 
IJmuidenaren nu in de mid-
denmoot met een mooi uit-
zicht op de subtop.
Trainer Lettinga had door 
blessures en schorsingen 
aardig wat personele pro-
blemen waardoor A-junior 
Stijn van der Voort als rech-
tervleugelverdediger zijn of-
fi ciële debuut in de hoofd-
macht kon maken en dit 
deed hij zeer verdienstelijk. 

Verder verdween onder an-
dere Joshua Bakker van de 
verdediging naar het mid-
denveld.
Ondanks al deze omzettin-
gen nam Stormvogels van 
meet af aan het initiatief 
en door Bastiaan Scholten 
werd de score geopend, 0-1. 
Na ongeveer een half uur 
spelen opnieuw een tegen-
slag voor Stormvogels, want 
de goed spelende Mike 

Dam moest het strijdtoneel 
verlaten door een blessure. 
Zijn vervanger Richie Boye 
ontfutselde meteen de bal 
van een tegenstander en 
schoot vervolgens keihard 
in. Doordat doelman Van 
den Bosch het leder half pa-
reerde, stond Scholten pa-
raat om de ruststand op 0-2 
te bepalen.
Vijf minuten in de twee-
de helft verkleinde Joost de 

Vries de achterstand, 1-2. 
Na deze aansluitingstref-
fer nam Stormvogels het 
heft weer in handen en na 
een aantal kansen gemist te 
hebben wist Yves Wirjisemi-
to na uitstekend voorberei-
dend werk van Jansen de 
eindstand op 1-3 te bepalen.
Zondag 20 november is 
Stormvogels vrij; een week 
later komt De Kennemers 
naar Zeewijk.

Velsen - IJmuiden moest 
het zaterdag doen zonder de 
sterkhouders Bob Schol (4 
weken op vakantie) en Kay 
Brouwer (geschorst). Met 
Wesley Heeres en Niels Sto-
ker op hun plekken moest 
de strijd aangegaan worden 
met Arsenal. Vanaf de aftrap 
toont IJmuiden haar aanval-
lende bedoelingen en zet de 
thuisploeg onder druk. Er 
komen de nodige mogelijk-
heden op een doelpunt en 
trainer/coach Harvey Esa-
jas van Arsenal ziet dat zijn 
team het moeilijk heeft. In de 
11e minuut begaat Max Reil-
man van Arsenal een smeri-
ge overtreding op Danny de 
Vendt en krijgt slechts geel 
waar rood op zijn plaats zou 
zijn geweest. 
IJmuiden blijft mogelijkhe-
den op een doelpunt creë-
ren maar een doelpunt wil 
niet vallen. De oude voetbal-
wet gaat in de 24ste minuut 
op als een lange pass van 
Mitchel Post terecht komt bij 
Milan van Essen die in de 16 
meter naar de grond wordt 
gewerkt, de scheidsrech-
ter niet fl uit en als Arsenal 
in de daarop volgende aan-
val optimaal gebruik maakt 
van een korte terugspeelbal 
op de keeper scoren zij de 
onverdiende 1-0. IJmuiden 
raakt hierdoor even van slag 
maar gaat al snel weer over 
op pressievoetbal en brengt 
de thuisploeg weer in de 
problemen. Mogelijkheden 
creëren is leuk maar de bal 
moet toch echt de doellijn 
passeren en dat is een an-
der verhaal. Tom Hoogendijk 
voorkomt met een knappe 
redding vlak voor rust nog 
de 0-2. Dat IJmuiden de ve-

le mogelijkheden niet heeft 
weten te benutten is voor 
vriend en vijand een raadsel.

Na rust komt IJmuiden 
het veld in met een andere 
speelwijze en gaat op jacht 
naar de gelijkmaker. In de 
55ste minuut moet Danny de 
Vendt het veld verlaten door 
zijn in de eerste helft opge-
lopen blessure. Even later 
mag Fabian Roozen een cor-
ner nemen die via Mitchel 
Post doorgekopt kan wor-
den door Joshua Dominggus 
en Milan van Essen de meer 
dan verdiende gelijkmaker 
scoort. IJmuiden zet er een 
tandje bij waardoor Arsenal 
wankelt. De bank van Ar-
senal wordt nu wel heel erg 
onrustig. Er komen diverse 
mogelijkheden voor IJmui-
den maar zelfs een 100% 
kans wordt niet benut. Ar-
senal deelt wat speldenprik-
jes uit maar de verdediging 
van IJmuiden is niet van plan 
nogmaals te capituleren. Net 
zoals voor rust voorkomt Tom 
Hoogendijk in de 89ste mi-
nuut de 2-1 en IJmuiden zet 
er daarnaar weer een tand-
je bij en deze instelling wordt 
beloond. 
In de 90ste minuut geeft Di-
ego Tajes, rechts op  het 
middenveld, een zeer listi-
ge pass op Fabian Roozen 
en diens voorzet wordt door 
Patrick Eggermont achter de 
grabbelende keeper Danny 
de Lange in de touwen ge-
kopt, 1-2. Alles wat IJmuiden 
is ontploft. Het wordt nog 
een paar minuten spannend 
maar na het laatste fl uit-
signaal van scheidsrechter 
Dorrestijn is IJmuiden de dik 
verdiende 3 punten rijker.
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Stadsschouwburg Velsen
Toneelversie fi lmhit 
‘Indecent Proposal’
Velsen - De makers van de 
succesvolle theaterproduc-
tie ‘Fatal Attraction’ bren-
gen op dinsdag 6 december 
(20.15 uur) opnieuw een Hol-
lywoodkaskraker op de plan-
ken van de Stadsschouwburg 
Velsen. ‘Indecent Proposal‘ is 
een zinderend erotisch dra-
ma over vertrouwen, aantrek-
kingskracht, liefde en macht 
met als hamvraag: Hoe ver ga 
jij voor een miljoen? 
In ‘Indecent Proposal’ doet de 
excentrieke miljardair John 
het stel Daphne en David een 

bizar voorstel. Ze krijgen een 
miljoen als John een nacht 
met Daphne mag doorbren-
gen. Dit onvoorstel-bare di-
lemma is de kern van een 
zinderend verhaal over ver-
trouwen, liefde en macht. Is 
Daphne te koop? Chris Tates, 
Matteo van der Grijn en Roos 
van Erkel stralen in goed ge-
lukte voorstelling.
Prijs: 29 euro, incl. drankje en 
garderobe. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789. (foto: Roy 
Beusker)

Orkater speelt ‘Donna 
Donna’ in Witte Theater
IJmuiden - Orkater is op 
dinsdag 6 december (20.30 
uur)  in het Witte Theater ze 
zien met haar allernieuwste 
voorstelling. ‘Donna Donna’ 
is een rauw, maar poëtisch 
verhaal over troost in tijden 
van rouw. Muziektheater met 
gitzwarte humor en meesle-
pende livemuziek onder lei-
ding van de muzikale dui-
zendpoot Martin Fondse.
Donna is amper twintig jaar 
oud, als haar verloofde sneu-
velt tijdens een missie in oor-
logsgebied. Haar vader Mas-
simo en stiefmoeder Co-
co nemen haar in huis, maar 
weten al snel niet meer hoe 
haar bij te staan. In wan-
hoop zoekt Coco contact met 
Donna’s biologische moe-
der Pam, die al jaren uit het 
zicht verdwenen is. De twee 

gezworen vijanden slaan de 
handen ineen om Donna te 
redden. 
Prijs: 21,50 euro, incl. drankje. 
Meer info: www.wittetheater.
nl of www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789. 
(foto: Sofi e Knijff)

Stadsschouwburg Velsen 
Meezing-kerstshow 

met ‘Vuile Huichelaar’
Velsen - De dames van Vui-
le Huichelaar ontdekten vorig 
jaar hét recept voor een goed 
begin van de feestmaand: een 
vrolijke meezing-kerstshow vol 
klassieke, swingende, tenen-
krommende en tranentrekken-
de kerstliedjes. Op donderdag 
8 december (20.15 uur) komen 

de dames terug naar de Stads-
schouwburg Velsen om met 
het publiek nog één keer het 
dak van het theater te zingen. 
Prijs: 23,50 euro, incl. drankje 
en garderobe. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789. (foto: Geert 
Gratama)

Mark 
Rietman in 

advocatenshow 
‘Race’

Velsen - Het Nationale To-
neel zorgt al jaren voor to-
neelparels in het toneelaan-
bod van de Stadsschouwburg 
Velsen. Op vrijdag 9 decem-
ber (20.15 uur) reist het ge-
zelschap af naar IJmuiden 
met het door de pers met vier 
sterren bekroonde ‘RACE’. 
Topacteur Mark Rietman 
speelt één van de hoofdrol-
len in dit door David Mamet 
geschreven toneelstuk met 
provocatieve humor en snelle 
dialogen. Twee gehaaide top-
advocaten – de één zwart, de 
ander wit – worden benaderd 
door de rijke, witte zakenman 
Charles Strickland. Hij wordt 
ervan beschuldigd een zwar-
te vrouw te hebben aange-
rand in een hotel. Terwijl de 
media hem al hebben berecht 
als ‘seksist’ en ‘racist’, blijft hij 
volhouden onschuldig te zijn. 
Als de zwarte stagiaire Susan 
zich iets teveel met de zaak 
bemoeit, barst op het advo-
catenkantoor een vlijmscher-
pe strijd los. Prijs: 28,50 euro, 
incl. drankje en garderobe.

IJmuiden - Na drie inten-
sieve selectierondes, de hal-
ve fi nales én de fi nale is de 
winnaar van de Sonneveld-
prijs 2016 bekend. De drie fi -
nalisten zijn op donderdag 8 
december (20.30 uur) in het 
Witte Theater te zien met hun 
zelfgeschreven programma’s.   
Half april vond de grote Fina-
le van het Concours om de 
Sonnveldprijs 2016 plaats. 
De Franse Eijkel, Merijn Krol 
en Stefano Keizers speelden 
voor een volle zaal in het De-
LaMar Theater. Alle drie de 
fi nalisten bewezen thuis te 
horen op het podium, maar 
na stevig beraad sprak ju-
ryvoorzitter Erik Pals de ver-
lossende woorden: Stefano 
Keizers wint de Sonneveld-
prijs 2016! De tweede en pu-
blieksprijs werden uitgereikt 
aan de Fransse Eijkel en Me-
rijn Krol werd derde. Alle drie 
de prijswinnaars zijn op 8 de-
cember in het Witte Theater 
te zien. Prijs: 19,50 euro, in-
cl. drankje. Meer info: www.
wittetheater.nl of www.stads-
schouwburgvelsen.nl en tel. 
0255-515789.

Finalisten 
Amsterdams 
Kleinkunst 

Fesival

Velsen - Het Charkov Staats 
Ballet Theater is een graag ge-
ziene gast in de Europese the-
aters met haar betoverende 
klassieke balletvoorstellingen. 
Het is de Stadsschouwburg 
Velsen gelukt om dit gerenom-
meerde gezelschap naar de 
IJmond te halen. Op zondag 11 
december (15.00 uur) gaat het 
doek op voor een betoverende 
versie van ‘Het Zwanenmeer’.  
Naast topsolisten en een groot 
ensemble kan er ook geno-
ten worden van een groot live 

orkest dat de prachtige mu-
ziek van Tsjaikovski speelt. ‘Het 
Zwanenmeer’ wordt wereld-
wijd gezien als hét betoveren-
de hoogtepunt van het klas-
siek romantisch ballet. Marius 
Petipa was in topvorm toen hij 
de choreografi e in 1894 maak-
te op de schitterende muziek 
van Tsjaikovski. De uitvoering 
is in uitstekende handen bij 
Charkov Staats Ballet Theater, 
een van de beste Russische ge-
zelschappen en experts op het 
gebied van grote klassieke bal-
letten. ‘Het Zwanenmeer’ ver-
telt het liefdesverhaal van prins 
Siegfried en Odette, een beeld-
schone prinses die door een 
tovenaar is ontvoerd en veran-
derd is in een zwanenkoningin. 
Alleen Siegried kan de betove-
ring doorbreken, maar natuur-
lijk probeert de tovenaar dat te 
verhinderen. Het is de opmaat 
tot een heerlijk romantisch ver-
haal en een schitterende avond 
danstheater. Prijs: 35 euro, incl. 
drankje en garderobe. Meer in-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789.

Het Zwanenmeer in 
Stadsschouwburg Velsen
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Het was groot feest voor de kinderen afgelopen zaterdag in IJmuiden. Sin-
terklaas en zijn 150 pieten zijn veilig en droog aangekomen op de Loswalka-
de. Dit tot grote vreugde van de kleintjes en burgemeester Frank Dales, die de 
Sint alle goeds en een prettig verblijf in Nederland wenste. Vervolgens ging 
de Sint in optocht naar Plein 1945, waar de goedheiligman o�  cieel werd ont-
vangen. Er was sprake van een heus kinderfeest, waar jong en oud zichtbaar 
van genoten. (foto: Ko van Leeuwen)  

Oorkonde voor Gina Plug 
en Jeroen Visser
Woensdag 9 november 2016 jl. zijn 
Gina Plug en Jeroen Visser - bei-
den 17 jaar en lid van de IJmuider 
Reddingsbrigade - geëerd om hun 
heldendaden. Zij kregen uit han-
den van burgemeester Frank Dales 
een oorkonde van de Maatschap-
pij tot Redding van Drenkelingen, 
omdat zij op 5 juni 2016 twee men-
sen uit zee hebben gered. 

De uitreiking vond plaats in de red-
dingsbrigadepost De Waecker aan de 
Kennemerboulevard. Op 5 juni 2016 
waren Gina Plug en Jeroen Visser het 
water op gegaan om te oefenen met 
een reddingvaartuig. Vanuit de uit-
kijktoren werd een drenkeling waar-
genomen ter hoogte van de Zuid-
pier. De bemanning werd richting de 

onheilsplek gestuurd en haalde het 
slachto� er uit het water. Het bleek 
om een vrouw te gaan. Haar echtge-
noot verkeerde nog in nood. Gelukkig 
had de man een seinvuur ontstoken 
en kon deze snel gelokaliseerd wor-
den. Beide drenkelingen hebben geen 
letsel overgehouden aan het voorval.

Het bestuur van de IJmuider Red-
dingsbrigade heeft deze reddings-
operatie gemeld bij de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen, die in 
1767 in Amsterdam is opgericht. Dit 
bestuur heeft besloten een oorkonde 
te verstrekken aan Gina Plug en Je-
roen Visser, die ondanks hun jeugdi-
ge leeftijd doortastend hebben geope-
reerd.(foto: Ko van Leeuwen). 

Marktkramen Engel-
mundusstraat verhuizen 
naar Velserduinplein
De marktkramen, die jaren op de 
Engelmundusstraat hebben ge-
staan treft u vanaf donderdag 17 
november aan op het Velserduin-
plein. Deze verhuizing heeft te 
maken met het feit, dat de Engel-
mundusstraat verbindingsweg is 
geworden tussen de Kalverstraat 
en de Lange Nieuwstraat. 

Het autoverkeer gaat dus niet langer 
meer door de Velserduinweg maar 
door de Engelmundusstraat. Het 
gaat om een defi nitieve wijziging als 
gevolg van de herinrichting van de 
Lange Nieuwstraat. De marktkra-
men, die verhuizen naar een ande-
re plek op de weekmarkt aan het Vel-
serduinplein betre� en: snoep, noten, 
loempia’s, vlees en sjaals. 

BIOS-groep wordt 
RegioRijder 
Vanaf 1 januari 2017 start een 
nieuw vervoerssysteem van doel-
groepenvervoer met de OV-Taxi. 
 Dit vervoer wordt nu nog ver-
zorgd door de BIOS-groep.  Regi-
oRijder neemt het over;  een nieu-
we organisatie bestaande uit één 
vervoercentrale en vijf taxibedrij-
ven.  

De vervoercentrale wordt verzorgd 
door Connexxion. Deze  verzorgt de 

planning van de ritten en is het aan-
spreekpunt voor de reiziger. De ver-
voerders rijden de ritten (dit zijn: 
Munckhof Taxi B.V., ZCN Totaalver-
voer B.V. (de BIOS-groep), A-Tax De 
Vries, Taxicentrale Maasbuurt B.V. 
en Verhoef personenvervoer B.V.). 

De mensen die gebruikmaken van de 
OV-Taxi worden hierover deze week 
schriftelijk geïnformeerd.
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Opgewekte Woning Club
Bent u benieuwd hoe u uw ener-
giekosten en CO2-uitstoot om-
laag kunt brengen en tegelijk 
comfortabeler kunt wonen? De 
gemeente Velsen biedt de inwo-
ners van IJmuiden de Opgewekte 
Woning Club aan. Donderdag 17 
november gaat de OWC van start.  

U bent van harte welkom bij de eer-
ste bijeenkomst in de duurzaam-
heidswinkel ‘Du-Dock’ aan Plein 
1945 nr. 3 in IJmuiden. Aanvang: 
19.30 uur.

Opgewekte Woning Club traject
U en uw buurtbewoners worden tij-
dens deze avond door professionals 
geïnformeerd over snelle bespaarac-
ties waar u meteen mee aan de slag 
kunt. Hierna kunt u samen met een 

duurzaamheidsadviseur een per-
soonlijk energiebespaarplan opstel-
len en dit stapsgewijs individueel of 
gezamenlijk (laten) uitvoeren. Eer-
der gingen inwoners van gemeente 
Haarlem, Beverwijk en Heemskerk 
aan de slag, en met succes!

Aanmelden kan nog!
Zorg voor het milieu, verbeter uw 
wooncomfort en bespaar op uw 
energiekosten met de Opgewekte 
Woning Club. Schrijft u in via www.
opgewektewoningclub.nl/meedoen. 
Woont u niet in IJmuiden? Neem 
dan contact op met Niels Tijhuis 
van Omgevingsdienst IJmond via 
ntijhuis@odijmond.nl om erach-
ter te komen waar de volgende Club 
plaatsvindt of hoe u zelf een Club 
kunt starten.

Speeltoestel De Zwaan 
komt niet meer terug
Het speeltoestel ‘De Zwaan’ op 
het Zwanebloemplantsoen komt 
niet meer terug. De kunststof po-
lyester glijbaan voor de kleintjes 
is afgelopen zomer in brand ge-
stoken en daarna verwijderd. Re-
paratie is niet meer mogelijk. Na-
bestellen evenmin.  

De fi rma die het toestel gemaakt 
heeft bestaat niet meer. Navraag bij 
een polyester verwerkingsbedrijf 
heeft aangetoond dat reparatie niet 
meer loont. De gemeente heeft daar-
om besloten De Zwaan niet meer te 
laten repareren. Er zijn in de buurt 
andere speelplekken waar de kinde-
ren volop kunnen spelen. Mogelijk 
dat bij het opknappen van de speel-
plek ’t Asfalt aan het Zwanenbloem-
plantsoen een toestel voor de klein-
tjes wordt geplaatst. 

Opruimen
In het plantsoen liggen nog de ge-
blakerde rubberen tegels en de fun-
dering van het toestel. Dat is geen 
fraai gezicht. Binnenkort zullen deze 
dan ook verwijderd worden. De plek 
wordt bedekt met gras en zal in het 
plantsoen worden opgenomen. Het 

gedeelte aan de andere kant van het 
pad wordt opnieuw betegeld, terwijl 
de rij palen opnieuw zal worden ge-
steld. 

Geslaagde Dag van de 
Mantelzorg
Veel belangstelling voor de Dag van 
de Mantelzorg, 9 november 2016. 
Wethouder voor Welzijn, Robert te 
Beest, sprak de waardering van het 
college voor de mantelzorgers uit. Er 
waren ongeveer 150 mantelzorgers 
afgekomen op het middag- en avond-

programma. Bij de afsluitende borrel 
praatten ze nog lang na. De dag van 
de Mantelzorg werd georganiseerd 
door het Centrum Mantelzorg van 
Socius en de gemeente Velsen sa-
men. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen winnaar eerste 
ronde Energybattle!
De eerste ronde van de landelijke 
Energybattle is gewonnen door 
de gemeente Velsen! Het team 
van de gemeente bestaat uit mi-
lieuwethouder Floor Bal en mede-
werkers van de gemeente Velsen.

Dit team is vanaf 10 oktober fanatiek 
bezig geweest met het besparen van 
energie. Na vier weken bleek dat dit 
Velsense team 20 % heeft bespaard 
op stroom en 27 % op gas. Wethou-
der Floor Bal is erg verheugd met de 
winst in de eerste ronde, ook is hij 
trots op zijn team. Zij hebben allerlei 
besparende maatregelen genomen 
zoals de CV een paar graden lager 
gezet, standaard verlichting vervan-
gen door LED verlichting, oude ap-
paraten vervangen door energiezui-
nige apparaten, de vijverpomp die 24 

uur per dag draait uitzetten enz. Dit 
heeft geresulteerd in een forse ener-
giebesparing. Teamlid Dirk van Zon-
deren is zelfs landelijk uitgeroepen 
tot topspeler van ronde 1 met een as-
tronomische besparing van 69,5 % 
op stroom en 79,8 % op gas!

Energybattle
Energybattle is een landelijke wed-
strijd, waarbij 20 gemeenten samen 
met inwoners en medewerkers de 
uitdaging aangaan om zoveel moge-
lijk energie te besparen. De gemeen-
te met de hoogste besparing is de 
winnaar. Deze wordt op 10 februa-
ri 2017 bekend gemaakt. De Energy-
battle wordt jaarlijks door het Kli-
maatverbond georganiseerd. Meer 
info: www.klimaatverbondenergy-
battle.nl . 

Vernieuwde website: 
velsen.nl
Vanaf dinsdagmiddag 15 novem-
ber 2016 is de website van de ge-
meente vernieuwd. De site is ge-
bruiksvriendelijker gemaakt. Vel-
sen.nl is helder en overzichtelijk. 
Verder is de zoekfunctie verbe-
terd en maakt het digitaal loket 
een belangrijk onderdeel uit van 
de site. Wij horen graag uw me-
ning! 

 Wat vindt u van de website?
Een aantal inwoners heeft meege-
holpen met het testen van de nieu-
we website. We horen ook graag uw 
mening. Dus stuur gerust uw vragen 
of opmerkingen aan info@velsen.nl 
De komende tijd zijn we nog voort-
durend bezig met verdere verbete-
ringen. Daar kunnen we uw ervaring 
goed bij gebruiken.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

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

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

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

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

De boodschappen 
komen naar u toe!
Bent u een inwoner van Oud 
IJmuiden en zou u het prettig vin-
den als de boodschappen koste-
loos bij u thuis worden gebracht? 
Het Sociaal Wijkteam heeft ie-
mand bereid gevonden om elke 
woensdag met zijn kleine rijden-
de supermarkt door Oud IJmui-
den te rijden.

Er bleek in Oud IJmuiden grote be-
hoefte te bestaan aan een mobie-
le leverancier van vlees, brood en 
groente. Inwoners kunnen bij de zo-
geheten SRV-man artikelen kopen 
uit het assortiment. Tevens is het 
mogelijk om (uiterlijk de dag van te 
voren) boodschappen te bestellen 

die hij bij u bezorgt, bijvoorbeeld 
versproducten als vlees, brood en 
groente. 

Start 
Op woensdag 30 november om 
15:00 zal het Sociaal Wijkteam met 
een feestelijke noot aanwezig zijn 
om de start van dit initiatief te vie-
ren. U bent als inwoner van Oud 
IJmuiden van harte welkom om on-
der het genot van een kopje ko�  e/ 
thee kennis te maken met de kleine 
rijdende supermarkt. U kunt tevens 
een boodschappenpakket winnen 
op deze middag. Het Sociaal Wijk-
team ziet u heel graag op woensdag 
de 30e naast het Sam Vlessinghof. 

De Biezen en Wester-
begraafplaats straks 
tijdelijk gesloten 
Van woensdag 23 november tot 
en met vrijdag 25 november is 
begraafplaats De Biezen vanwe-
ge werkzaamheden voor publiek 
gesloten. 

Op de openbare begraafplaats in 
Santpoort-Noord zijn eterniet pla-
ten aangetro� en, die mogelijk asbest 
bevatten. Uit voorzorg worden al de-

ze platen door een gespecialiseerd 
bedrijf verwijderd. 
 
Westerbegraafplaats
Om dezelfde reden is de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden  van maan-
dag 28 november tot en met woens-
dag 30 november gesloten. Meer in-
formatie: Klant Contact Centrum 
gemeentehuis, tel: 140255. 
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 no-
vember 2016 tot en met 11 novem-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kromhoutstraat 62, vergroten spa-

ring t.b.v. overheaddeur (8/11/2016) 
22413-2016;  
Houtmanstraat 1, verplaatsen brand-
scheiding (10/11/2016) 22665-2016;  
Eksterlaan 12, wijzigen kapspant 
(11/11/2016) 22730-2016.

Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelre-
clame (8/11/2016) 22475-2016;
Torenstraat 5,onderhoud rijksmonu-
ment (10/11/2016) 22669-2016.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255
                       
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Minister van Houtenlaan 123,wijzi-
gen brandscheidingen, aanbrengen 
verlaagd plafond (14/11/2016)19050-
2015

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

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

IJmuiden
Oosterduinweg 43, plaatsen dakop-
bouw (10/11/2016) 20706-2016;
Cepheusstraat 21, construc-
tieve doorbraak begane grond 

(10/11/2016)21551-2016;  
Planetenweg 294 t/m 336C en 284 
t/m 336B, aanpassen trappenhui-
zen/galerij (14/11/2016) 
19574-2016. 

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen erker 
(10/11/2016)19292-2016;
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur 
(10/11/2016)19009-2016;
Kerkweg 14, plaatsen uitbouw 
(14/11/2016) 13790-2016. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Intocht Sinterklaas Santpoort-
Noord,19 november van 12:00 tot 

17:00 uur(9/11/2016)19252-2016;
Intocht Sinterklaas Velsen-
Noord,19 november van 10:00 tot 
12:30 uur(11/11/2016) 22114-2016;
Intocht Sinterklaas Santpoort-Zuid, 
19 november van 13:30 tot 16:00 
uur(11/11/2016)20329-2016;
Sinterklaasloop sportpark Groene-
veen/atletiekbaan Santpoort-Noord 
04 december 2016 van10.45 tot12.30 
uur(10-11-2016)19731-2016;
Snu� elmarkt sporthal Tiberiusplein 
6 IJmuiden 5 maart 2017 van 9:00 
tot15:00 uur(11-11-2016) 21692-
2016;
Dodenherdenking Gemeentehuis en 
Plein 1945 te IJmuiden 4 mei 2017 
van 16:00 tot 20:30 uur(14/11/2016) 
20151-2016.

Raadsvergadering 24 november 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2016
8 Vangnetuitkering 2016 
9 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project 
 Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid 
10 2e Bestuursrapportage 2016 gemeente Velsen 
11 Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en 
 Brederoodseweg 41
12 Belastingverordeningen 2017 gemeente Velsen
13 Bekrachtigen geheimhouding van de bijlage ‘Financiële Situatie 
 Stichting Welzijn Velsen’
 Sluiting 

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri¤  e  kunnen ge-
durende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsle-
den. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agen-
da staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht 
van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking 
hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant 
zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuur-
tje dan kunt u zich tot woensdag 23 november 2016, 16.00 uur aanmelden 
bij de raadsgri¤  e: 0255-567502 of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl. Bij aanmel-
ding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermel-
den, zodat de gri¤  e contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken 
besproken moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een 
uitgebreide uitleg.

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

Op 27 oktober 2017 de gemeen-
teraad van Velsen heeft besloten:
1 Toestemming te verlenen aan 
 het college van Velsen om toe te 
 treden tot de gemeenschappelijke 
 regeling Afvalschap IJmond 
 Zaanstreek waarmee de raads-
 regeling in de eerste wijziging het 
 rechtskarakter krijgt van een ge-
 mengde regeling. 
2 De gemeenschappelijke regeling 
 Afvalschap IJmond Zaanstreek 
 eerste wijziging vast te stellen 

 conform het genoemde onder be-
 slispunt 1 en deze daags na publi-
 catie in werking te laten treden.
3 Uit de gemeenschappelijke rege-
 ling Afvalschap IJmond Zaan-
 streek te treden 1 week na be-
 kendmaking en inwerkingtreding 
 van de eerste wijziging van de ge-
 meenschappelijke regeling Afval-
 schap IJmond Zaanstreek.
4 Het college toestemming te ver-
 lenen om de regeling Afvalschap 
 IJmond Zaanstreek tweede wij-
 ziging vast te stellen nadat de ge-
 meenschappelijke regeling Af-
 valschap IJmond Zaanstreek eer-
 ste wijziging in werking is getre-

 den en de gemeenteraad is uitge-
 treden.

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek (GR 
AIJZ) moet worden geactualiseerd 
vanwege wijzigingen in de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn toe-
treden van het college tot de GR 
AIJZ en de uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast is van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een aantal 

kleine veranderingen in de regeling 
aan te brengen. Dat zijn vooral tech-
nische aanpassingen op basis van 
wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
De eerste gewijzigde regeling Afval-
schap IJmond Zaanstreek is in wer-
king getreden één dag later dan na-
dat deze op 2 november 2016 in de 
Staatscourant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van de wijziging is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Vel-
sen. 

Publicatie beslissingen
ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de Basis Registratie 
Personen (BRP) van de gemeen-
te Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als re-
den: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor for-
meel niet meer in Nederland 
woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende perso-
nen:

Al Anzi,F. geb.08-11-1986
Mohamed,H. geb.13-06-1995
Yasushi,A. geb.20-01-1959
Mooij,P. geb.22-05-1964
Boom van der,R. geb 25-02-1971
Oever van den,J.D. geb.24-07-1997
Buis,C. geb.10-01-1983
Panyandee,A.L. geb.17-03-1973
Dias Afonso,S. geb.09-04-1984
Petrov,A. geb.28-04-1980
Engelhart,M.G.J. geb.19-12-1965
Rynk,M.M. geb.11-02-1964
Eijnde van den,A.W.A geb.14-07-

1963
Santos Pessoa dos,A.O. geb.15-10-
1975
Güçlü,M. geb.01-05-1969
Stefański,K.P. geb.02-07-1988
Kovalkov,A. geb.29-10-1981
Tanouti,D. geb.09-11-1980
Lee van der,R. geb.08-11-1982
Vermanen,J.L. geb.18-10-1984
Mákszem,T. geb.03-03-1979
Yildiz,Ö. geb.05-09-1982
Mazilu,M. geb.22-09-1981
Zantvoord,E. geb.18-05-1965

Voor informatie kunt u terecht bij 
de Publiekszaken, werkeenheid 

Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is be-
kendgemaakt, schriftelijk (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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders.

 Doelgroepenvervoer
Op 1 januari 2017 start het nieuwe 
systeem van doelgroepenvervoer 
met het OV-Taxi vervoer (dit ver-
voer wordt momenteel verzorgd 
door de BIOS-groep).  Het doel-
groepenvervoer is een samenwer-
king met de gemeenten uit de re-
gio’s Zuid-Kennemerland, IJmond 
en de gemeente Haarlemmer-
meer. Om vanaf 1 januari 2017 in 
alle gemeenten een gelijk ver-
voerssysteem te hebben voor de 
OV-Taxi reizigers zijn aanvullen-
de afspraken gemaakt over onder 

andere aanmeldtijden, aantal me-
dereizigers en tarieven. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 8 november 2016 
hebben besloten de volgende afspra-
ken met ingang van 1 januari 2017 
voor het OV-Taxi vervoer vast te 
stellen:
Ritten waarvoor de reiziger niet te 
laat mag komen (bijvoorbeeld een 
begrafenis, bruiloft of bezoek aan 
huisarts), zogenaamde prioriteits-
ritten, dienen vier uur voor de rit te 

worden aangemeld bij de vervoer-
centrale. Bij deze ritten wordt een 
marge van maximaal 15 minuten 
voor de aankomst gehanteerd.
Een pashouder kan één reiziger te-
gen betaling van het geldende tarief 
meenemen.
Het reisgebied is maximaal 25 kilo-
meter van het woonadres van de rei-
ziger. 
Het tarief voor het OV-Taxi ver-
voer is gelijkgesteld aan het huidige 
openbaar vervoer tarief (OV-tarief ). 
Het commerciële tarief (toegepast 

indien iemand verder dan 25 kilo-
meter reist of meer reist dan het be-
schikbare kilometerbudget van 1500 
km per reiziger) voor het OV-Taxi-
vervoer bedraagt € 2,00 per kilome-
ter.

De mensen die gebruikmaken van 
de OV-Taxi worden deze week door 
middel van een brief geïnformeerd.
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Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen besluit:
door middel van het plaatsen van de 
borden met code C2 en C3 zoals be-
doeld in bijlage 1 van het RVV 1990 
het deel van de Prins Hendrikstraat 
ten westen van de Visseringstraat 
voor de duur van de werkzaamheden 
in te stellen als een eenrichtingsweg 
(in westelijke richting);
- door middel van het plaatsen van 
 de borden met code C2 en C3 zo

 als bedoeld in bijlage 1 van het 
 RVV 1990 het deel van de Fro-
 gerstraat ten westen van de Vis-
 seringstraat voor de duur van de 
 werkzaamheden in te stellen als 
 een eenrichtingsweg (in oostelij-
 ke richting).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 

binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Rooien bomen openbare ruimte
Straat    Plaats   Aantal   Soort    Reden 
Waterlandweg naast nr 16    Driehuis  1   Acacia     vitaliteit van de boom is zeer slecht 
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Hartveilig Wonen zoekt  
burgerhulpverleners

Velsen - De Hartveilig Wo-
nen en de Hartstichting wer-
ken aan een landelijk dek-
kend netwerk van AED’s en 
burgerhulpverleners. Dank-
zij dit netwerk kunnen slacht-
offers van een hartstilstand 
in héél Nederland binnen de 
noodzakelijke 6 minuten ge-
holpen worden. Jaarlijks kun-
nen zo 2500 levens worden 
gered. In totaal zijn er mini-
maal 170.000 burgerhulpver-
leners nodig. Om dit systeem 
in Velsen op te zetten is Hart-
veilig Wonen in opdracht van 
de gemeente Velsen ruim een 
jaar geleden begonnen met 
een projectgroep met vrijwil-
ligers. Zij zijn erin geslaagd 
om een dekkend netwerk aan 

AED’s te hebben. De installa-
tie van deze AED’s in buiten-
kasten, die 24/7 bereikbaar 
zijn, is de afgelopen maand 
gestart. Op dit moment is de 
projectgroep bezig met het 
enthousiasmeren van nog 
meer inwoners om zich te re-
gistreren als burgerhulpverle-
ner (en zo nodig te laten op-
leiden) om eerste hulp bij re-
animatie te kunnen verle-
nen. Binnen elke woonkern 
van Velsen zijn inmiddels al 
een flink aantal burgerhulp-
verleners ingeschreven, maar 
nog lang niet voldoende om 
een dekkend aantal te heb-
ben. Op maandagavond 7 no-
vember heeft de eerste cur-
susavond plaatsgevonden 
om nog niet geschoolde bur-
gerhulpverleners op te leiden 
(of hulpverleners waarbij hun 
certificaat is verlopen). Het 
hele project wordt gedragen 
en uitgevoerd door enkel vrij-
willigers, die hier zonder eni-
ge vergoeding hard aan heb-
ben gewerkt en nog werken. 
Slechts de projectleider van 
Hartveilig Wonen wordt be-
taald door de gemeente. 
Met allen hetzelfde belang: 
een werkend netwerk voor 
Velsen te krijgen om indien 
nodig binnen 6 minuten te 
kunnen reanimeren en zo 
de kans van overlevingskans 
voor de slachtoffers te ver-
groten.

Laatste repetitie
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagavond heeft Zanggroep 
Voices voor de allerlaatste 
keer gerepeteerd in de Lau-
rentiuskerk. Meer dan 30 
jaar is het Fidelishof een ver-
trouwde plek geweest voor 
de leden van Voices. In deze 
kerk zijn de prachtigste num-
mers ingestudeerd en bij ver-
schillende concerten ten ge-
hore gebracht.  De laatste 

avond in de Laurentiuskerk 
was een nostalgische sfeer-
volle avond waar na de repe-
titie onder het genot van een 
glaasje glühwein werd te-
ruggeblikt op ‘de goeie ou-
we tijd’. 
Vanaf vrijdag 18 november 
repeteert Zanggroep Voi-
ces in de Linge, Lingestraat 
1 in Haarlem-Noord. Zie ook 
www.zanggroepvoices.nl.

Braam geeft 
lezing en 

signeert nieuw 
boek

Santpoort-Noord - De 
Stichting Cultuur in de 
Dorpskerk organiseert sa-
men met Brederode Boeken 
op vrijdag 18 november om 
20.00 uur een presentatie en 
signering door Conny Braam 
van haar nieuwe roman ‘Ik 
ben Hendrik Witbooi’ in de 
Dorpskerk Santpoort. Zij zal 
een lezing houden over de 
fascinerende zoektocht naar 
één van de grootste vrij-
heidsstrijders die Afrika heeft 
gekend. De honderden brie-
ven in het Kaaps-Hollands, 
die Witbooi naliet hebben 
Conny Braam een uniek in-
zicht gegeven in zijn leefwe-
reld, zijn liefde voor het oude 
volk van Khoisan, de lessen 
van zendeling Olpp, zijn ver-
ontrusting over het wester-
se kredietstelsel dat van zijn 
volk werkslaven zou maken. 
Dit zijn beweegredenen op 
tachtigjarige leeftijd nog-
maals een opstand te leiden 
tegen het Duitse koloniale le-
ger en zijn intense verdriet 
als hij begrijpt dat keizer Wil-
helm II uit is op de totale ver-
nietiging van de opstandige 
bevolking van de Duitse Ko-
lonie Zuyidwest-Afrika, het 
huidige Namibië. Kaarten à 
5 euro (inclusief drankje) zijn 
verkrijgbaar bij Bredero Boe-
ken en aan de zaal.

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Rooien bomen openbare ruimte
Straat    Plaats   Aantal   Soort    Reden 
Waterlandweg naast nr 16    Driehuis  1   Acacia     vitaliteit van de boom is zeer slecht 
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Hartveilig Wonen zoekt  
burgerhulpverleners

Velsen - De Hartveilig Wo-
nen en de Hartstichting wer-
ken aan een landelijk dek-
kend netwerk van AED’s en 
burgerhulpverleners. Dank-
zij dit netwerk kunnen slacht-
offers van een hartstilstand 
in héél Nederland binnen de 
noodzakelijke 6 minuten ge-
holpen worden. Jaarlijks kun-
nen zo 2500 levens worden 
gered. In totaal zijn er mini-
maal 170.000 burgerhulpver-
leners nodig. Om dit systeem 
in Velsen op te zetten is Hart-
veilig Wonen in opdracht van 
de gemeente Velsen ruim een 
jaar geleden begonnen met 
een projectgroep met vrijwil-
ligers. Zij zijn erin geslaagd 
om een dekkend netwerk aan 

AED’s te hebben. De installa-
tie van deze AED’s in buiten-
kasten, die 24/7 bereikbaar 
zijn, is de afgelopen maand 
gestart. Op dit moment is de 
projectgroep bezig met het 
enthousiasmeren van nog 
meer inwoners om zich te re-
gistreren als burgerhulpverle-
ner (en zo nodig te laten op-
leiden) om eerste hulp bij re-
animatie te kunnen verle-
nen. Binnen elke woonkern 
van Velsen zijn inmiddels al 
een flink aantal burgerhulp-
verleners ingeschreven, maar 
nog lang niet voldoende om 
een dekkend aantal te heb-
ben. Op maandagavond 7 no-
vember heeft de eerste cur-
susavond plaatsgevonden 
om nog niet geschoolde bur-
gerhulpverleners op te leiden 
(of hulpverleners waarbij hun 
certificaat is verlopen). Het 
hele project wordt gedragen 
en uitgevoerd door enkel vrij-
willigers, die hier zonder eni-
ge vergoeding hard aan heb-
ben gewerkt en nog werken. 
Slechts de projectleider van 
Hartveilig Wonen wordt be-
taald door de gemeente. 
Met allen hetzelfde belang: 
een werkend netwerk voor 
Velsen te krijgen om indien 
nodig binnen 6 minuten te 
kunnen reanimeren en zo 
de kans van overlevingskans 
voor de slachtoffers te ver-
groten.

Laatste repetitie
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagavond heeft Zanggroep 
Voices voor de allerlaatste 
keer gerepeteerd in de Lau-
rentiuskerk. Meer dan 30 
jaar is het Fidelishof een ver-
trouwde plek geweest voor 
de leden van Voices. In deze 
kerk zijn de prachtigste num-
mers ingestudeerd en bij ver-
schillende concerten ten ge-
hore gebracht.  De laatste 

avond in de Laurentiuskerk 
was een nostalgische sfeer-
volle avond waar na de repe-
titie onder het genot van een 
glaasje glühwein werd te-
ruggeblikt op ‘de goeie ou-
we tijd’. 
Vanaf vrijdag 18 november 
repeteert Zanggroep Voi-
ces in de Linge, Lingestraat 
1 in Haarlem-Noord. Zie ook 
www.zanggroepvoices.nl.

Braam geeft 
lezing en 

signeert nieuw 
boek

Santpoort-Noord - De 
Stichting Cultuur in de 
Dorpskerk organiseert sa-
men met Brederode Boeken 
op vrijdag 18 november om 
20.00 uur een presentatie en 
signering door Conny Braam 
van haar nieuwe roman ‘Ik 
ben Hendrik Witbooi’ in de 
Dorpskerk Santpoort. Zij zal 
een lezing houden over de 
fascinerende zoektocht naar 
één van de grootste vrij-
heidsstrijders die Afrika heeft 
gekend. De honderden brie-
ven in het Kaaps-Hollands, 
die Witbooi naliet hebben 
Conny Braam een uniek in-
zicht gegeven in zijn leefwe-
reld, zijn liefde voor het oude 
volk van Khoisan, de lessen 
van zendeling Olpp, zijn ver-
ontrusting over het wester-
se kredietstelsel dat van zijn 
volk werkslaven zou maken. 
Dit zijn beweegredenen op 
tachtigjarige leeftijd nog-
maals een opstand te leiden 
tegen het Duitse koloniale le-
ger en zijn intense verdriet 
als hij begrijpt dat keizer Wil-
helm II uit is op de totale ver-
nietiging van de opstandige 
bevolking van de Duitse Ko-
lonie Zuyidwest-Afrika, het 
huidige Namibië. Kaarten à 
5 euro (inclusief drankje) zijn 
verkrijgbaar bij Bredero Boe-
ken en aan de zaal.

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