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Primeur in kerkelijk Santpoort

Vroeg opstaan deze dagen geen straf
IJmuiden - Voor vroege vogels is het de afgelopen dagen genieten geweest. Zo ook voor fotografen! De zonsopgang leidde bijna iedere dag 
tot sprookjesachtige taferelen. Erik Baalbergen maakte dit plaatje maandagochtend vanaf de Scheiberg aan de Heerenduinweg. Links zien we 
nog enkele �ats van Zeewijk. Verder kijken we uit over Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Santpoort - Voor het eerst in het 
87-jarige bestaan van de rooms-
katholieke kerk De Naald in Sant-
poort-Noord is op Kerstavond ge-
zamenlijk met de protestantse 
Dorpskerk uit die plaats het Kin-
derkerstfeest gevierd. De ‘pro-
telieken’ lopen tussen de buien 
door van kerk naar kerk. Natuur-
lijk is er het Kerstverhaal, onder-
steund door een zandtekenaar. 
De kinderen spelen op muziek-
instrumenten en dansen ter ere 
van het Kindeke. De kerk zit na-
genoeg vol en dat is een opste-
ker voor de organisatoren. (Foto: 
Guus Hartendorf )

Velsen - De kruiddampen zijn weer opgetrokken, de jaarwisseling is 
achter de rug en een nieuw decennium is aangebroken. De redactie 
van De Jutter/De Hofgeest wenst alle lezers een voorspoedig nieuw-
jaar en zet zich ook in 2020 natuurlijk weer in voor een aantrekkelijk 
en gevarieerd nieuwsaanbod in de krant en op onze website en face-
book-pagina. Suggesties? Mail naar redactie@jutter.nl. (Foto: Mardou 
van Kuilenburg)

Met Beethoven het nieuwe jaar in
Santpoort - Het nieuwjaarscon-
cert in ‘t Mosterdzaadje is op zon-
dag 5 januari om 15.00 uur in 
goede handen van de pianist Pa-
trick Hopper die zijn program-
ma aan Beethoven wijdt. Dit jaar 
wordt ook alom herdacht dat 
Beethoven 250 jaar geleden werd 
geboren. Uitgevoerd worden So-
nate opus 2 nr. 1, sonate opus 10 
nr. 3 en Sonate opus 57 (Appassi-
onata).
Patrick Hopper begon vorig jaar 
met de uitvoering van alle pia-
nomuziek van Beethoven en zal 
in de loop van dit seizoen er va-

ker mee op het programma staan. 
Behalve een meesterlijk pianist is 
Hopper ook organist. Als kerkmu-
sicus verbonden aan de H. Antho-
nius Abtkerk op Scheveningen en 
sinds kort de titulair organist van 
het Pierre Palla concertorgel in 
Hilversum. Hij dirigeert meerdere 
koren en componeert. Ook is hij 
al twintig jaar de webmaster van 
‘t Mosterdzaadje. Een echte dui-
zendpoot.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 

is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. (Foto: POPpictures - Mary-Ann 
Deuning)
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

OOK DIT JAAR
STAAN ONZE MONTEURS 

VOOR U KLAAR.
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Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Kruidbergerweg/Kerkerinklaan   

te Santpoort-Noord, 200 kranten

• Antillenstraat/Corantijnstraat       
te Santpoort-Noord, 300 kranten

• Krommeland/Torenstraat              
te Velsen-Zuid, 200 kranten



Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, 
beschikking geluidsontheffing Q1 (cluster 53)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde 
Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking 
ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene Plaatselijke Verordening 
van de gemeente Velsen heeft afgegeven.

De beschikking betreft het verlenen van een ontheffing op grond van 
het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten de reguliere werktijden 
(te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op 
zon- en feestdagen) voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in 
paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het akoestisch rapport (behorende bij de 
beschikking), voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2020, 
voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk 
West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost. 

Tevens verleent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een  
ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal de  
geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het 
akoestisch rapport (behorende bij de beschikking), voor de periode  
van 1 januari tot en met 31 maart 2020, voor de hoogst belaste  
woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk  
Midden en Kanaaldijk Oost. 

Het betreft een ontheffing voor geplande werkzaamheden ten behoeve 
van het in werking hebben van de betoncentrale en voor de bouw-
activiteiten betonwerk en damwanden en voor sloopactiviteiten.

Het betreft een beschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik 
van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis  
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, 
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaart-
functie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot 
deel van Noordwest-Nederland.

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 9263111

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van 
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland 
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het 
vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van 
Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten 
van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg 
dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 3 januari tot 
15 februari 2020, ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen 
en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via 

info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u binnen zes weken 
na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd een beroep-
schrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze 
tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, of goede 
redenen hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften 
moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw naam en adres, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep 
is gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een 
kopie van deze beschikking meesturen.

Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- 
en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat 
alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, 
en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld.

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep 
heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een 
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 
‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over 
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 
1400 (lokaal tarief).

 J u l i  2 0 1 8  w e e k  2 7  | 11
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EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin
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Giant
Entour E+ 1
Accu vanaf 300Wh,
7 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden,
Yamaha SyncDrive middenmotor

Sparta
Marathon Ltd
Accu vanaf 300Wh, 3 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden

vanaf €1.999,-

vanaf €1099,-
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 Vuurwerkafval: Ruim het op en 
gooi het veilig weg
De straat vol vuurwerkafval? Natuurlijk 
zien we het liefst dat iedereen zijn vuur-
werk weer zo snel mogelijk opruimt na 
het afsteken. 

Maar vuurwerk blijft ook gevaarlijk, bijvoor-
beeld omdat dat pijlen niet goed zijn afgegaan 
en/of dat vuurwerk nog smeult of gloeit van 
binnen. Wat is een veilige manier om van jouw 
overgebleven vuurwerk af te komen?

Pak het liefst niks met je handen op, gebruik 
een bezem plus sto� er en blik. Zet overgeble-
ven vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een 
emmer water of vul een zak met vuurwerkaf-
val vol water.
Laat het vervolgens uitlekken. Nadat het is uit-
gelekt doe je het in de restafvalbak of in een 
zak in de ondergrondse container. Let op: van-
wege explosiegevaar is het verboden om vuur-
werkafval bij het grof restafval op het afval-
brengstation achter te laten.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
Rond de jaarwisseling zijn de openings-
tijden van het gemeentehuis als volgt ge-
wijzigd: 

• Maandag 6 januari 2020 (i.v.m. 
nieuwjaarsbijeenkomst medewer-
kers) Open vanaf 10.00 uur. 

 Ga je zelf oliebollen of appelfl appen bak-
ken met oud en nieuw? Wist je dat je net 
als glas, papier en plastic ook gebruikt fri-
tuurvet en bakolie gescheiden kan inleve-
ren? Dat kan bij steeds meer supermarkten 
of bij het afvalbrengstation van HVC. 

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of toi-
let. Het leidt tot verstoppingen en het is moeilijk 
om het weer uit het rioolwater te zuiveren. Van 
frituurvet en bakolie kan bovendien biodiesel 
gemaakt worden. Per jaar gebruikt een gemid-
deld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. Van die 8 
kilo kan een auto 180 kilometer rijden.
 
Hoe?
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het is af-
gekoeld terug in de originele verpakking, in 
een oude plastic fl es, melkpak of pot. Sluit de 
verpakking weer goed af met de dop en neem 
deze mee naar het dichtstbijzijnde afvalbreng-
station of naar een gele bak bij de supermarkt. 
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met 
keukenpapier weg en gooi dat in de restafval-
bak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een 
verwerkingsfabriek. Daar wordt het groten-
deels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is 
geschikt om op te rijden. Een ander deel van 
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als 
biobrandstof voor energieopwekking. Meer 
informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.
nl.

Gebruikt frituurvet en bakolie? 
Lever het in!

Elke boom is geld waard
Lever je kerstboom in!
Op woensdag 8 januari kun je weer kerst-
bomen inleveren voor verbranding. Elke 
boom is 50 eurocent waard. Heb je er 
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden en het 
grasveld aan de Hagelingerweg (circus-
veld) in Santpoort-Noord. 

Inleverplaatsen:
•  IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, 

Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
•  IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats 

van 12.30 tot 19.00 uur 
•  Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 

12.00 tot 15.30 uur 
•  Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot 

16.00 uur
•  Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne 

van 12.30 tot 15.30 uur
•  Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de 

kerk van 12.30 tot 15.30 uur
•  Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan 

naast het station van 12.30 tot 15.30 uur 
•  Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Bur-

gemeester Weertplantsoen van 12.30 tot 
15.30 uur

•  Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het 
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg 
van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en op woensdag 
8 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg 
(circusveld) in Santpoort-Noord.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.O£  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 

aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
nabij Kennemermeer (parkeerterrein ach-
ter Kennemerboulevard), verlengen (t/m ok-
tober 2025) van tijdelijk afwijken  bestem-
mingsplan voor plaatsen paviljoens en voor 
recreatief nachtverblijf (verlenging vergun-
ning 5859-2018 en 7284-2018) (20/12/2019) 
94442-2019
Dokweg ong., oprichten short-stay hotel 
(20/12/2019) 17536-2019
 

Velsen-Noord
nabij Velserkade 1 - kadastraal C-2520, 
uitbreiden bestaande expeditieruimte 
(20/12/2019) 83013-2019

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, legaliseren voor-
gevelwijziging en plaatsen frans balkon 
(19/12/2019) 101105-2019
Ranonkelstraat 12, plaatsen dakopbouw 
(19/12/2019) 93988-2019
Hagelingerweg 149, vergroten kap 
(23/12/2019) 105466-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60 (kadastraal 
G-1004), plaatsen antenne-installatie 
(24/12/2019) 104857-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozijnen 
(24/12/2019) 104019-2019 (Gemeentelijk 
monument)

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning geweigerd voor: 

Velserbroek
Liniepad 43, legaliseren omheining parkeer-
plaats (19/12/2019) 95736-2019

Buiten behandeling stellen standplaats-
vergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een aanvraag 
standplaatsvergunning buiten behande-
ling gesteld voor: 

Santpoort-Noord
Chicken Queen, locatie: Burge meester Weer-
tsplantsoen, verlenging vergunning 22456-
2018 per 05-01-2020  (20/12/2019) 100646-
2019

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Maan Bastion 18, 1991 RA  VELSER-
BROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 19 december 2019 tot en met 
27 december 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Oosterduinplein 20 t/m 33B, wijzigen buiten-
gevel (24/12/2019) 113797-2019 

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, plaatsen dakraam 
(noordzijde) (20/12/2019) 112998-2019 
(Rijksmonument)
Genieweg 36, plaatsen van 15 verblijfsunits 
(20/12/2019) 113019-2019

Velsen-Noord
Noordersluisweg 75, leggen mantelbuizen 
(16/12/2019) 111350-2019

Santpoort-Noord
Terrasweg 44, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(20/12/2019) 113000-2019  
Molenveltlaan 24, verhogen kap, plaatsen er-
ker (voorzijde), plaatsen dakkapel (voorzijde), 
kappen boom (23/12/2019) 113595-2019
Pastorieweg 1, kappen 2 bomen (27/12/2019) 
114058-2019

Velserbroek
Broekeroog ong., plaatsen 3 tijdelijke wonin-
gen (15 jaar) (20/12/2019) 112846-2019 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Egmondstraat 2, legaliseren gebruik voor ho-
reca (20/12/2019) 93524-2019
Orionweg 343, legaliseren erfafscheiding 
(24/12/2019) 87531-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bijge-
bouw (19/12/2019) 93524-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Kennemerlaan 19, wijzigen gebruik van kan-
toor naar (mantelzorg)woning (19/12/2019) 
96655-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
Prijzenrad Staatsloterij, op 29 februari en 14 
maart 2020, van 09:00 tot 19:00 uur, locatie 
Plein1945 (18/12/2019) 
112208-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 
19 december 2019 tot en met 27 decem-
ber 2019 de volgende aanvragen voor een 
evenementenvergunning heeft ontvan-
gen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen
30 van Zandvoort, op 28 maart 2020 van 08:30 
tot 14:15 uur, locatie: door gemeente Velsen 
(23/12/2019) 113432-2019
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Twee winterkampioenen 
bij RKVV Velsen
Driehuis - Nog net voor kerst en 
aan het begin van een verdien-
de winterstop zijn twee Velsen 
jeugdteams winterkampioen ge-
worden: JO10-3 en de JO9-1 be-
wezen in hun poule de sterkste 
te zijn. De ouders en alle verdere 
supporters zijn ontzettend trots 
op deze jongens na deze gewel-
dige prestatie. Gefeliciteerd man-

nen! Goed ook om te vermelden 
is dat RKVV Velsen de lijst van top 
200 van hoogst spelende ama-
teurvoetbalverenigingen in Ne-
derland heeft bereikt. De meting 
vindt plaats op de jeugdafdeling 
en senioren. RKVV Velsen wil al 
haar trainers bedanken voor en 
gelukwensen met deze mooie 
prestatie. (foto’s: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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COLOFON

V&D (Vroom en Dreesmann) is al 
bijna dertig jaar uit IJmuiden ver-
dwenen, maar het warenhuis aan 
de Lange Nieuwstraat heeft zich 
goed weten te nestelen in het col-
lectieve geheugen van de IJmui-
denaar. Dat blijkt wel uit het gro-
te aantal reacties op mijn oproep 
op plaatselijke facebookpagina’s 
om herinneringen te delen! Ve-
len hebben er in de loop der jaren 
vast of parttime gewerkt en heb-
ben daar over het algemeen po-
sitieve herinneringen aan. Voor 
kinderen was het een ware speel-
plaats met een ritje op het paard, 
het apenorkestje, van de trapleu-
ning glijden en de sinterklaas- en 
kerstetalages. Voor jongeren was 
het een ontmoetingsplaats. Maar 
verreweg de meesten kennen 
het warenhuis als klant. Je kwam 
er voor kleding, snoepgoed, pla-
ten luisteren en kopen, de weke-
lijkse top 40, de supermarkt, de 
smikkelbar, de schoolcampus, de 
kerstmarkt, het prijzencircus, het 
posterrek, het fotohokje en de 
eerste generaties huiscomputers.

We duiken even in de geschiede-
nis. De meeste �ats en winkelga-
lerijen aan de Lange Nieuwstraat 
worden tussen 1950 en 1955 ge-
bouwd. Het pand van V&D volgt 
in 1962. IJmuidenaren hebben in-
tussen al kennis gemaakt met het 
warenhuis in onder meer Bever-
wijk, Haarlem en Amsterdam. Al 
begin 1958 wil Vroom en Drees-
mann Haarlem grond aan de Lan-
ge Nieuwstraat kopen voor de 
bouw van een winkelpand met 
een gevelbreedte van 100 m. Het 
ontwerp is van de architecten E. 
en H.M. Kraayvanger. Het waren-
huis bevindt zich op de begane 
grond en in het souterrain. In de 

gevel komen twee ingangpartij-
en. Tussen de begane grond en 
het souterrain komen voorin een 
vaste trap en achterin roltrap-
pen. De roltrappen kunnen even-
tueel doorgetrokken worden tot 
de eerste verdieping, die als ex-
tra winkelruimte kan dienen. 
Vooralsnog biedt deze verdie-
ping ruimte aan dertien wonin-
gen, waarvan er een wordt inge-
richt als personeelskantine. Aan 
beide zijstraten bevinden zich in-
gangen naar trappenhuizen met 
toegang tot een galerij aan de 
achterzijde van de woningen. De 
winkel wordt ingericht ‘naar Ame-
rikaans model met Nederland-
se gezelligheid’. Het �liaal zal zo’n 
honderd mensen werk bieden. 
De bouw moet nog in 1958 be-
ginnen zodat het warenhuis een 
jaar later haar deuren kan ope-
nen. Maar het rijk verleent nog 
geen toestemming voor de bouw 
omdat ‘de bouwactiviteit in Vel-
sen alweer ernstig is overtrok-
ken’. In 1961 zijn de vergunnin-
gen binnen en start de bouw. Op 
29 maart 1962 wordt de vijftig-
ste naoorlogse vestiging van het 
warenhuisconcern feestelijk ge-
opend.

V&D wordt een echte publieks-
trekker voor de Lange Nieuw-
straat. Jarenlang koopt menig 
IJmuidenaar daar zijn of haar kle-
ren, kantoorartikelen en andere 
waren. Maar na ruim vijfentwin-
tig jaren winkel-, kijk- en eetple-
zier komen er zwarte wolken aan 
de horizon. In november 1989, 
terwijl de etalages al vol zijn van 
Sinterklaas, wordt het personeel 
door de hoofddirectie via een te-
levisie-uitzending voor de eigen 
werknemers op de hoogte ge-

bracht over de krimpplannen van 
V&D. Naast het afstoten van de 
meeste supermarkten zal het wa-
renhuis in IJmuiden per 1 februari 
1990 moeten sluiten. De sluiting 
past in het in 1988 aangekondig-
de reorganisatieplan om het con-
cern binnen drie jaar uit de rode 
cijfers te trekken. Het IJmuidense 
�liaal is al enkele jaren niet meer 
rendabel, hoewel het nooit met 
verlies heeft gedraaid. Niet alleen 
voor de werknemers en de klan-
ten, maar ook voor de gemeen-
te, die juist bezig is om de Lan-
ge Nieuwstraat een nieuwe im-
puls te geven met onder meer 
de bouw van de Velserhof, is de 
aangekondigde sluiting van de 
publiekstrekker V&D een �inke 
domper.

De gemeente verzoekt de V&D-
directie dringend om haar besluit 
te herzien. Ook de Dienstenbond 
FNV is tegen de sluiting. Maar al-
le protesten ten spijt is de IJmui-
dense V&D het eerste naoorlog-
se �liaal dat moet sluiten. De aan-
gekondigde datum van 1 februa-
ri wordt niet gehaald; de onder-
nemingsraad heeft uitstel bedon-
gen, iets waar het personeel ei-
genlijk niet zo op zat te wachten. 
De IJmuidense werknemers we-
ten dan al hun nieuwe bestem-
ming: de �lialen in onder meer 
Beverwijk, Haarlem-Schalkwijk, 
Alkmaar, Amsterdam en Amstel-
veen. 

Uiteindelijk is V&D IJmuiden op 
24 maart 1990 voor het laatst 
open. Het warenhuisgedeelte 
wordt opgesplitst in meerdere 
winkels. In het stuk met de vaste 
trappen komt kledingzaak Kien, 
later overgenomen door Vögele. 
Dit deel staat al weer enige tijd 
leeg en er zijn plannen om hier 
een Cultuurwarenhuis, een cen-
trum voor kunst, cultuur, zorg en 
welzijn, te vestigen. Maar het ech-
te warenhuis leeft nog voort in de 
hoofden van vele IJmuidenaren.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor de voor-
malige V&D aan de Lange Nieuwstraat.

Acupunctuur en 
neurologische 
aandoeningen

Santpoort - Omdat er binnen de 
Westerse geneeskunst vaak wei-
nig te behandelen valt bij neuro-
logische aandoeningen heeft An-
nemarie van Tao Dao Acupunc-
tuur zich hier als acupuncturist in 
verdiept en gespecialiseerd om 
zo de levenskwaliteit voor men-
sen met neurologische aandoe-
ning te verbeteren.

Zo kan met acupunctuur het 
herstel bevorderd worden na 
een doorgemaakt herseninfarct 
(CVA), verlammingsverschijnse-
len zijn met acupunctuur te be-
handelen maar zijn vaak niet he-
lemaal terug te draaien. Een kou-
de lichaamshelft of doof aanvoe-
lende lichaamshelft, spraakstoor-
nissen (afasie) na een hersenin-
farct zijn te behandelen met acu-

punctuur.
Het is noodzaak om zo snel mo-
gelijk na het doorgemaakt her-
seninfarct te beginnen met acu-
punctuur, al dan niet aangevuld 
met schedelacupunctuur, neuro-
punctuur of ooracupunctuur.
Ook is aangezichtsverlamming 
te behandelen met acupunctuur, 
voordat de behandeling begint 
wordt gekeken welke spiertjes 
hun functie hebben verloren. De-
ze spiertjes worden aangeprikt en 
voor het algehele welbevinden 
wordt ook lichaamsacupunctuur 
toegepast. 
Voor meer informatie: Tao Dao 
Acupunctuur Santpoort-Noord, 
06-42851717, www.acupunctuur-
annemarie.nl, of stuur een e-mail 
naar taodao@hotmail.com. (foto: 
aangeleverd)

De behandelruimte van Tao Dao Acupunctuur

Nieuwe vestiging van Personal 
Fitness Nederland in IJmuiden
IJmuiden- In januari opent Per-
sonal Fitness Nederland een nieu-
we personal �tness studio in 
IJmuiden. De formule telt inmid-
dels meer dan 80 studio’s in Ne-
derland in onder andere Eindho-
ven, Hilver-sum en Roermond en 
nu wordt er een studio geopend 
in IJmuiden. De studio is gele-
gen aan Marktplein 48. Een sfeer-
volle studio, waar iedereen in al-
le privacy kan trainen. De perso-
nal trainers, lifestylecoaches en 
voedingsdeskundigen van Perso-
nal Fitness Nederland gaan samen 
de uitdaging aan om iedereen in 
IJmuiden en omgeving weer �t, 
gezond en slank te krijgen.

Coach Mitchel Bosch heeft de 
overtuiging dat mensen door de 
‘snelle maatschappij’ de komen-
de jaren verhoogd aandacht gaan 
besteden aan �tness, conditie en 
gezondheid, zowel fysiek als men-
taal. ,,Men zal hier bewust iets aan 
gaan doen! Bij de keuze van de 

activiteit zullen bele-ving, passie, 
plezier, professionaliteit en per-
soonlijke aandacht een beslissen-
de rol spelen”, aldus de enthousi-
aste coach. 

Professionele begeleiding en 
coaching
In de studio wordt iedereen ge-
traind en begeleid door erkende 
personal trainers, lifestylecoa-ches 
en voedingsdeskundigen. Mitchel 
vervolgt: ,,Onze specialisatie is 
functionele training, ge-dragsver-
andering, krachttraining en per-
soonlijke begeleiding op het ge-
bied van levensstijl en gewichts-
verlies. Ik beloof iedereen die met 
ons gaat trainen dat we samen 
voor het beste resul-taat gaan!”

Mitchel vertelt: ,,Door de verschil-
lende specialiteiten binnen ons 
team zorgen we ervoor dat ieder-
een 100% gegarandeerd zijn doel-
stellingen zal behalen. Dit kan va-
riëren van 10 tot 20 kilo afvallen, 

het verhelpen van rugklachten, �t-
ter worden of het voorkomen van 
mentale proble-men zoals een 
burnout. Wat iemand zijn doelstel-
ling ook is, samen gaan we er voor! 
Ook in het natraject blijven wij de 
mensen volgen. Niemand zal te-
rugvallen in oude gewoonten. De 
resul-taten zijn dus voor de rest 
van je leven!”

Gratis intakegesprek, proe�es 
en advies op maat
,,Wij nodigen iedereen uit voor 
een vrijblijvend en gratis intake in 
de studio. Je ontvangt dan direct 
advies over hoe je jouw persoon-
lijke doelen 100% gaat behalen”, 
aldus Mitchel Bosch.

Aanmelden kan via de website 
www.personal�tnessnederland.nl 
of mailen naar ijmuiden@perso-
nal�tnessnederland.nl.
Personal Fitness Nederland - 
Marktplein 48, 1972 GC IJmuiden 
- 06-83222401.

Thuis in Santpoort
Een heel oude straat
Santpoort - De Vlugthovenstraat 
is een van de oudste straten van 
Santpoort. De straat was onder-
deel van de eeuwenoude verbin-
dingsweg tussen het kasteel Bre-
derode naar de Heereweg (huidi-
ge Hoofdstraat).  Op een kaart uit 
1631 is de Vlugthovenstraat te 
zien met enkele huisjes. Die zijn 
er niet meer. De straat vormde de 
grens van voormalige bleekvel-
den, later van de tuin van de bui-
tenplaats Vlugthoven. 
De oudste huizen (rechts op de 
afbeelding) van de Vlugthoven-
straat zijn gebouwd aan het eind 
van de 18e eeuw. In het jaar 1767 
liet de eigenaar van een timmer-
mansbedrijf en van de voorma-
lige herberg ‘De Wildeman’ een 
eerste huisje bouwen. Vervol-

gens werden er nog drie tegen-
aan gebouwd. De huisjes werden 
verhuurd.
Begin negentiende eeuw wer-
den de huizen aangekocht door 
de Rooms-Katholieke Armenva-
ders van Velsen. Zij maakten er 
een R.K. Armhuis van, waar jonge 
wezen onderricht kregen en vol-
wassen bedeelden moesten wer-
ken voor de kost. Later werden 
ze door het R.K. Armbestuur ver-
huurd als arbeiderswoningen.
Wegens de bouwvallige staat zijn 
ze herbouwd in 1975. De inde-
ling is daarbij teruggebracht naar 
drie woningen. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst

Ook kerststollen van 
De Haarlemse Bakker
Velsen - In het artikel vorige week 
op de voorpagina van De Jutter/
De Hofgeest over de kerstbrode-
nactie van de KNRM in de anker-
gebieden voor de Hollandse kust 
is een foutje geslopen. 
De KNRM is in haar persbericht 

vergeten te vermelden dat ook 
De Haarlemse Bakker meegedaan 
heeft aan de actie door kerststol-
len beschikbaar te stellen voor de 
scheepsbemanningen die kerst 
aan boord moesten doorbren-
gen.













ENKEL BLOK: € 19.50
DUBBEL BLOK: € 24.50 IS MOGELIJK

TERRASWEG 24 - SANTPOORT - TEL/FAX 023-537 69 78

uw echte warme bakker

Ben Vreman
ook voor al uw vers gebak
WeekreclameREKLAME geldig van 03-01-2020 t/m 16-01-2020

De lekkerste tompoucen!
Gevuld met een ouderwets lekkere room.

van € 2,20  voor € 1,75
Roombotersprits

Bereid met 100% zuivere roomboter

van € 5,20 voor € 4,45
Eet je slank met Fjordenbrood! 

Het Superfood van Bakker Ben Vreman
- remt het hongergevoel - 40% minder koolhydraten - geeft langdurige energie - zorgt voor een 

stabiele bloedsuikerspiegel - boordevol zonnepitten, lijnzaad en stukjes soja - smaakt super!!!

Houden van je! Jenneke, je dochters, 
schoonzoons en kleinkinderen

Dikke kus Jesse en Jasper

  Co en 
Sonja

Mirjam 
   en Bob

SonjaSonjaSonja
08-01-2020

50 JAAR GETROUWD

Hartelijk gefeliciteerd Jos - Marga
Ruud - Anita
Peter en Irma

Onze lieve papa en mama zijn 
12 1/2 jaar getrouwd

Dikke kus Jesse en JasperDikke kus Jesse en Jasper

   en Bob   en Bob
12 1/2  jaar getrouwd

Dikke kus pap en mam
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SonjaSonjaSonja
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50 JAAR GETROUWD

Hartelijk gefeliciteerd Jos - Marga
Ruud - Anita
Peter en Irma

Onze lieve papa en mama zijn 
12 1/2 jaar getrouwd

Dikke kus Jesse en JasperDikke kus Jesse en Jasper

   en Bob   en Bob
12 1/2  jaar getrouwd

Dikke kus pap en mam

Hoofdstraat 204, 2071 EN, Santpoort-Noord, tel. 023-5379764, www.meierijsantpoort.nl

Maandm enu €32,50
Drieluik; Coppa van wild zwijn- truffelkroketje-zuurkoolsoepje

---
Eendenborst op een pompoenpuree met spruitjes en een jus 

van rode wijn, venkelzaad en laurier---
Mocca cappuccino-ijstaartje met een slagroomsoesje en koffi eliquer

De Bokkesteeg
Weekschotel €14,50

Stoverij van hert & bockbier met puree en rode kool

John en Simone Gozeling

Frogerstraat 18C
1975 BV  IJmuiden
Tel.: 0255 - 51 98 28
Fax: 0255 - 51 74 96
E-mail: johngozeling@ johngozeling.nl
www.johngozeling.nl

AANLEG en onderhoud van tuinenJohn en Simone Gozeling

Frogerstraat 18C
1975 BV  IJmuiden
Tel.: 0255 - 51 98 28
Fax: 0255 - 51 74 96
E-mail: johngozeling@ johngozeling.nl
www.johngozeling.nl
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Kumaro, 
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TERRASOVERKAPPINGEN  

• Kunststof Kozijnen • Ramen en Deuren 
• Dakkapellen • Terrasoverkappingen • Beglazing

CHRIS HARDENDOOD WITGOED
Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

Behangersbedrijf
E. Fictoor 

Rollandstraat 55 rd., Haarlem, tel. 023 - 537 95 90
06 - 28 25 50 55

Voor al uw wand- en 
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                           Vrijblijvend prijsopgave 
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APK zonder afspraak  
(Benzine en Diesel € 37,50 
–  Roetmeting € 12,00)

Uitlijnen 

Onderhoud en reparatie 
(alle merken)  

Aircoservice 

Banden (tevens opslag)

Uitlezen (met de meest 
moderne apparatuur) 

Kentekenloket 

Geopend van maandag tot 
en met vrijdag:  08:00-17:00 
uur (op zaterdag aangepaste 
tijden).

www.robnobelsautoservice.nl    
Kromhoutstraat 46 IJmuiden     

0255 - 522500

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Te koop:
Etna afzuigkap 90 cm breed, weinig 
gebruikt ivm renovatie keuken, incl. 
Metalen afvoerslang, 45,-. Tel. 0251-
222401

Te koop:
Meerdere antieke kerstballen, is 
deukkerstbal ster van bethlehem 
10,-, witte deukkerstbal 5,-, vogel 5,-. 
Tel. 0255-531291
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Honderden Velsenaren 
gaan fris het nieuwe jaar in
Voor de 
35ste keer 
besloten en-
kele honder-
den Velsena-
ren het nieu-
we jaar fris 
te beginnen 
door mee te 
doen aan de 
Nieuwjaars-
duik. Eerst 
een warming 
up om daar-
na in zwem-
broek, badpak of bikini of juist in een carnavalsout� t de zee met een tempe-
ratuur van negen graden in te lopen. Gelukkig konden de sportievelingen na 
de duik opwarmen in paviljoen Noordzee met erwtensoep, warme chocola 
of een ander verwarmend drankje. De Nieuwjaarsduik trok ruim 650 deelne-
mers. (fFoto: Erik Baalbergen) 

Brian Burggraaf nationaal 
kampioen baanwielrennen
Begin februari kwam 
een droom uit voor 
Velserbroeker Bri-
an Burggraaf. Voor 
het eerst in zijn wie-
lercarrière won hij 
de nationale titel bij 
een baanwedstrijd 
van de Koninklijke 
Nederlandse Wieler 
Unie. Hij deed dat in 
de categorie Masters 
45+.
De in Velsen-Noord 
wonende toen 46-ja-
rige wielrenner staat 
al bijna vijftien jaar 
aan de top van de 
Nederlandse amateurklasse, maar presteerde vorig jaar opeens veel minder 
goed. De oorzaak bleek de ziekte van Pfei� er. Burggraaf bewijst met het win-
nen van het NK dat hij op de goede weg terug is. (Foto: aangeleverd)

Grote fraudezaak in Velsen 
komt aan het licht

De Velser Omroep 
Stichting, het bestuur 
van onze lokale om-
roep RTV Seaport, is 
het slachto� er gewor-
den van jarenlange, 
grootscheepse frau-
de van de penning-
meester. Daarnaast 
heeft dezelfde 56-ja-
rige Santpoorter in 
ieder geval twee an-
dere maatschappe-
lijke organisaties ge-
dupeerd: Rotary Vel-
sen en de Oranjever-
eniging in Santpoort-

Noord. Op verzoek van de Oranjevereniging, de Velser Omroepstichting en de 
Rotary bereidt advocaat Michel Moeijes momenteel een uitgebreide aangifte 
voor. De fraudeur heeft gezegd dat hij ‘de intentie’ heeft om zoveel mogelijk te-
rug te betalen. (Foto: aangeleverd)

Ed Geels gekozen tot 
IJmonder van het jaar 2018
Fotograaf Ed Geels 
heeft de titel ‘IJmon-
der van het Jaar 2018’ 
gewonnen. In een 
spannende eindstrijd 
bleef hij de vijf ande-
re � nalisten voor. De 
jury, die het moeilijk 
vond om tot een keu-
ze te komen, roemt 
Geels om zijn ‘belan-
geloze, lokaal over-
stijgende en duur-
zame inzet voor de 
maatschappij.’
De IJmuidenaar werd 
genomineerd van-
wege de Velsen Ka-
lender, die hij samen met Je�  Folkerts maakte. Het grootste deel van de op-
brengst van deze kalender, zo’n 16.000 euro, is naar hospice De Heideberg in 
Santpoort-Noord gegaan. Ed Geels droeg zijn prijs op aan de vrijwilligers van 
de hospice, die in zijn ogen ‘de echte helden zijn’. (Foto: Ton van Steijn)

Route sluizen gaat 
voorlopig nog niet open

R i j k s w a t e r s t a a t 
maakt bekend dat de 
geplande openstel-
ling van de sluisrou-
te in april van dit jaar 
niet door kan gaan. 
De veiligheid op de 
sluisroute kan door 
de vele bouwactivi-
teiten aan de nieu-
we zeesluis nog on-
voldoende worden 
gewaarborgd. Het is 
op dit moment nog 
niet bekend wanneer 
de route weer open 
gaat.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in een reactie aan teleurge-
steld te zijn in Rijkswaterstaat. Wel heeft het college begrip voor het argument 
dat de route niet open kan op een verkeersveilige manier. (Foto: Raimond Bos)

Velsenaar wint met team 
roeiwedstrijd van 5000 km

IJmuidense kinderen 
helpen kinderen in Jemen

 hebben in januari 
1500 euro bijeen ge-
haald voor de hulp-
behoevende kinde-
ren in Jemen. Naast 
de leerlingen hebben 
ook de kleuters en de 
werkgroep meisjes 
van de Kuba moskee 
aan het project deel-
genomen. Alle kinde-
ren hebben in het ka-
der van ‘Help de kin-
deren in Jemen’ schil-
derijen op canvas ge-
maakt. Deze schil-
derijen zijn door de 
leerlingen verkocht. 

De opbrengst hiervan is zondag aan penningmeester Mustafa Yigit van de Is-
lamitische Stichting Nederland overhandigd. In totaal is meer dan 300.000 eu-
ro door de bij Islamitische Stichting aangesloten moskeeën voor Jemen opge-
haald. Het geld zal door hulporganisaties in Jemen aan de hulpbehoevenden 
worden gegeven. (Foto: aangeleverd)

De Talisker Whisky At-
lantic Challenge staat 
bekend als de zwaar-
ste roeirace ter we-
reld. Een tocht van 
5000 kilometer van 
de Canarische eilan-
den naar het Caribi-
sche Antiqua.
Een van de deelne-
mers van deze race 
die begin decem-
ber van start ging 
was Velsenaar Erik 
Koning. Samen met 
drie clubgenoten van 

Sloeproeivereniging Haarlem, Bart Adema, Marcel Ates en David de Bruijn, vol-
bracht hij de tocht in 34 dagen, 12 uur en 9 minuten. Storm, te weinig wind, 
blaren op handen en voeten hebben de ‘Dutch Atlantic Four’ getrotseerd om 
uiteindelijk als winnaar over de � nish te gaan. Het is voor het eerst dat een 
Nederlands team deze waanzinnige race wist te winnen. (Foto: aangeleverd)

Westbroekerweg 2 wint 
Stratentoernooi Velserbroek
Wat een prachtige � -
nale-avond, zater-
dag 26 januari in het 
Polderhuis. in Velser-
broek. Een histori-
sche overwinning in 
het Rabobank Stra-
tentoernooi Velser-
broek werd geboekt 
door het tweede 
team van de West-
broekerweg. In een 
zeer spannende en 
sportieve � nale te-
gen het Ossenland 
grepen zij de over-
winning, 3-2 was de 
eindstand. Ruim 700 
bezoekers hebben de � naledag bijgewoond en dit resulteerde in een mooi 
geldbedrag van 1300 euro dat de organisatie heeft gedoneerd aan Stichting 
Paardrijden gehandicapten Kennemerland. Het was het 25ste toernooi dat 
Peter Geldof en Rob Tousain samen organiseerden. (Foto: aangeleverd)





Velsense sportkampioenen 
gehuldigd tijdens Sportgala

Voor de dertigste 
keer werd vrijdag 8 
maart Sportgala Vel-
sen georganiseerd. 
Baanwielrenner Mat-
thijs Büchli werd uit-
geroepen tot sporti-
coon van de gemeen-
te Velsen. Scott van 
Polen (rolstoelrugby) 
won de prijs in de ca-
tegorie gehandicap-
te sporters. De sport-
ploeg van het jaar 
werd het open water 
zwemteam van VZV 
en Tessa Dijksman 
(wielrennen) werd 

sportvrouw van het jaar. Jason Lijnzaat (skateboarden) is het sporttalent van het 
jaar geworden en zwemmer Lars Bottelier de sportman van het jaar. Als laatste 
mocht Judith Porsch (handboogschieten) het podium betreden, zij won de prijs 
in de categorie ‘sport masters’. (Foto: Reinder Weidijk Fotogra� e)

Onderwijsstaking 
op Plein 1945
Ongeveer 150 men-
sen kwamen vrijdag-
ochtend 15 maart 
bijeen op Plein 1945 
om te demonstre-
ren voor betere ar-
beidsomstandighe-
den in het onder-
wijs. Leraren, ouders 
en leerlingen gaven 
daarmee gehoor aan 
de oproep van leer-
kracht Dedy Plug om 
in IJmuiden een loka-
le versie van de on-
derwijsstaking te or-
ganiseren. De harde 
wind maakte de omstandigheden voor het organiseren van een demonstratie 
niet ideaal, maar ten tijde van de demonstratie, die om 10.00 uur begon, was 
het in elk geval wel droog. Wethouder Marianne Steijn richtte kort het woord 
tot de aanwezigen. Ze zegde toe het signaal van de betogers aan Den Haag 
door te zullen geven. (Foto: aangeleverd)

Ook in Velsen monsterzege 
voor Forum voor Democratie

Forum voor Demo-
cratie heeft bij de 
verkiezingen in Vel-
sen veruit de mees-
te stemmen binnen-
gesleept. Baudet 
schaarde meer dan 
6000 Velsenaren ach-
ter zich, goed voor 
21,3% van alle uitge-
brachte stemmen. De 
VVD kreeg 13,4% van 
alle stemmen, tegen 
16,2% bij de verkie-
zingen voor de Pro-
vinciale Staten 4 jaar 
geleden. GroenLinks 
steeg wel, van 1000 

naar 3000 stemmen (10,4%). PvdA daalde licht (van 10,3 naar 9,5%), PVV fors 
(van 15,4 naar 8,1%), D66 ging van 13,9 naar 8% en CDA kon nog maar 6% van 
de stemmers achter zich scharen, tegenover 9,7% in 2015. SP ging van 12 naar 
5,7 procent. 55,1 procent van de 52.482 stemgerechtigden in Velsen nam de 
moeite om naar de stembus te gaan. (Foto: Guus Hartendorf )

Weer overval op Scapino 
Lange Nieuwstraat

Wandelroute door IJmuiden 
geactualiseerd

Het regent lintjes

Voor het eerst ook 
jeugdlintjes in Velsen
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Wereldkampioen Matthijs 
Büchli gehuldigd
Na felicitaties van 
het Koninklijk Huis 
en minister-presi-
dent Mark Rutte was 
het dinsdagavond 5 
maart de beurt aan 
Velsen om de kers-
verse wereldkam-
pioen baanwielren-
nen Matthijs Büchli 
te huldigen. Dat ge-
beurde in De Wilde-
man in Santpoort in 
aanwezigheid van 
burgemeester Frank 
Dales en de wethou-
der Sport Bram Diep-
straten. Büchli ver-
overde in het Poolse Pruszkow goud op de onderdelen teamsprint en keirin. 
De wielrenner uit Santpoort-Zuid veroverde bij de Spelen van Rio 2016 al zil-
ver op de keirin. Daarvoor was hij al twee keer derde geweest op een WK: in 
2013 en 2014. (Foto: Reinder Weidijk Fotogra� e)

Een wandeling door 
het IJmuiden van 
Dudok; deze fol-
der kreeg wethou-
der Jeroen Verwoort 
maandag 8 april van 
Siem Schaafsma van 
de stichting Dudok 
in Velsen. Jeroen Ver-
woort is blij met de-
ze prachtige folder: 
“de wederopbouw 
van IJmuiden en de 
stijl van Dudok is 
in deze wandeling 
goed te zien”. In de 
folder staat een wan-
deling van 5 kilome-

ter door het IJmuiden van Dudok. De folder is op te halen bij het Klantcontact 
Centrum van de gemeente Velsen. Op de foto staan van links naar rechts: de 
vormgeefster Corine van Luijken,  auteur Siem Schaafma van Stichting Dudok 
in Velsen en  wethouder Jeroen Verwoort. (Foto: Bos Media Services)

Tegelijk met de uitrei-
king van de Koninklij-
ke onderscheidingen 
werden vrijdagoch-
tend in het gemeen-
tehuis ook twee 
jeugdlintjes uitge-
reikt. Een nieuw initi-
atief van de gemeen-
te, bedoeld om ook 
jeugdige inwoners 
een blijk van waarde-
ring te kunnen geven 
als ze zich op bijzon-
dere wijze verdien-
stelijk maken voor de 
maatschappij. Twee 

meisjes ontvingen dit bijzondere lintje. Kayleigh de Bruin (16) uit IJmuiden 
kreeg een lintje vanwege haar vrijwilligerswerk op de kinderboerderij in Vel-
serbeek. Demi van Straaten (11) uit Velserbroek trekt als actief lid van Bees-
tenbende regelmatig ten strijde tegen zwerfafval en al zolang ze zich kan her-
inneren is ze bezig met het creëren van meer bewustwording over diabetes 
type 1, omdat haar oudere broer aan deze ziekte lijdt.  (Foto: Reinder Weidijk)

In de burgerzaal van 
het gemeentehuis 
heeft burgemeester 
Frank Dales aan vijf 
inwoners van de ge-
meente Velsen een 
Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt. 
Christa van Dam uit 
Velsen-Zuid werd ge-
decoreerd vanwege 
haar inzet voor Ko-
ningsdag in Driehuis.  
Gerald Hofstra om-
dat hij zich al ruim 25 
jaar inzet voor de vrij-
willige brandweer. 
Theo Rienstra uit 
Santpoort-Zuid zet zich al een halve eeuw in voor de parochie van de Hei-
lige Sacramentskerk in Bloemendaal. IJmuidenaar Jan Pieter Schoon werd 
geëerd voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de Oud-Katholieke pa-
rochies Heilige Adelbertus en Heilige Engelmundus in zijn woonplaats. Ben 
Wellink uit Velsen-Noord tenslotte is al een halve eeuw betrokken bij het 
werk van de Odd Fellows. (Foto: Reinder Weidijk)

Voor de tweede maal 
in korte tijd is de Sca-
pino in IJmuiden het 
doelwit van een over-
val geweest. Na de 
overval is de politie 
direct een grote zoek-
actie gestart.
Meerdere politie-een-
heden waren snel ter 
plaatse. Via burgernet 
werd gevraagd uit te 
kijken naar een man 
van circa 1,80 meter 
lang, zwart bomber-
jack, zwarte schoenen 
en zwarte pet. Voor 
zover bekend bij onze 
redactie heeft deze oproep geen dader opgeleverd. De politie is meteen een 
onderzoek gestart en een gedeelte rondom de winkel was lange tijd afgezet. 
De winkel op de Lange Nieuwstraat was op 8 februari ook al het doelwit van 
een overval. (Foto: Michel van Bergen)





Wandelevenement 
Vissenloop breekt records

RKVV Velsen voor het eerst 
naar de Hoofdklasse
RKVV Velsen schrijft 
geschiedenis. Voor 
het eerst in haar 
bestaan promo-
veert de club naar 
de Hoofdklasse. 
Honderden Velsen-
supporters bege-
leidden hun hel-
den naar de velden 
van Legmeervogels 
op sportpark Rand-
meer in Uithoorn. 
Velsen heeft aan 
een gelijkspel vol-
doende maar komt 
in de eerste helft al 
snel op een 2-0 achterstand te staan. De rust wordt met een 2-1 (doelpunt Pa-
trick Castricum) achterstand ingegaan. De wedstrijd blijft ook na rust spannend 
maar na de verlossende gelijkmaker van Giovanni Dors kunnen de toeschou-
wers opgelucht ademhalen en dankzij nog twee doelpunten van Giovanni Dors 
en Zeno van Ooijen wordt de uitslag 2-4 en kan het feest beginnen. (Foto: Frans 
van der Horst)

Staking pontpersoneel 
levert geen problemen op

De pont bij Velsen 
hoefde dinsdag 28 
april tijdens de lan-
delijke staking in het 
openbaar vervoer 
niet uit te varen. Dat 
heeft de rechtbank 
in Haarlem beslo-
ten. De gemeente 
Velsen spande een 
kort geding aan te-
gen de stakers, om-
dat de pont de eni-
ge plek is waar voet-
gangers en � etsers 
het Noordzeekanaal 

kunnen oversteken. Op de dag van de staking bleek dat de meeste mensen 
goed op de hoogte waren van de staking. De speciaal ingezette bus om men-
sen van Velsen-Zuid naar -Noord en vice versa te brengen had maar weinig 
klandizie. Ook bij de tunnel(s) ontstonden geen extreme problemen. (Foto: 
Erik Baalbergen)

Avond4daagse in IJmuiden 
houdt het droog
Hoewel in de week 
van de IJmuiden-
se Avond4daagse re-
gelmatig zware on-
weersbuien over de 
regio trokken, heb-
ben de wandelaars er 
totaal geen last van 
gehad. Op alle vier 
de avonden was het 
prachtig wandelweer 
en de 760 deelne-
mers hebben dus on-
bezorgd kunnen ge-
nieten van het jaar-
lijkse wandelevene-
ment. Voor het eerst 
lag de organisatie van de IJmuidense Avond4daagse in handen van Rotary Vel-
sen. In de nieuwe opzet van het evenement kwamen de wandelaars langs bij 
verschillende sportverenigingen in de gemeente. Daar werd een korte pauze 
gehouden. De verenigingen konden deze tussenstop benutten om de bezoe-
kers te informeren over de sportmogelijkheden. (Foto: Erik Baalbergen)

Stichting waarschuwt strand-
gangers voor zeehond Bob

Stichting Reddings-
team Zeedieren Vel-
sen waarschuwt 
strandgangers voor 
een boze zeehond 
bij IJmuiden. Zee-
hond Bob lijkt het er 
namelijk niet mee 
eens te zijn dat hij 
het strand moet de-
len met andere be-
zoekers. De stichting 
kreeg in de afgelopen 
weken meerdere mel-
dingen over de zee-
hond, die afkomstig is 
uit Schotland. Er werd 

onder meer gemeld dat hij mensen achternazit als ze te dichtbij komen. ,,Hij lijkt 
zo lief, maar heeft tanden en bijt graag’’, aldus Dave de Koning van de stichting. 
Strandgangers krijgen het advies om uit de buurt van Bob te blijven. Ook kun-
nen honden beter aangelijnd worden, is het advies. Bob blijft de hele zomer in 
IJmuiden, maar overlijdt in het najaar. (Foto: aangeleverd)

Moestuin de Dwarsligger 
offi ieel eo end

Vrijheid geef je door, 
zo luidt de slogan die 
door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei al 
enkele jaren wordt 
gehanteerd. Hetzelf-
de geldt natuurlijk 
voor het bevrijdings-
vuur, dat sinds 1948 
elk jaar vanuit Wage-
ningen door vrijwil-
ligers van diverse or-
ganisaties wordt ver-
spreid over het he-
le land. 
Voor de negende 
keer hebben de es-
tafettelopers van at-
letiekvereniging Suomi uit Santpoort-Noord er voor gezorgd dat het bevrij-
dingsvuur ook in IJmuiden terecht kwam. Na een grotendeels nachtelijke 
tocht over een afstand van 125 kilometer kwam het vuur zondag aan op Plein 
1945. (Foto: Erik Baalbergen)

Werken atelier Van Lieshout 
verrijzen rond de jachthaven

De eerste stappen 
voor de gebiedsont-
wikkeling rond de 
jachthaven in IJmui-
den aan Zee worden 
zichtbaar. De kunst-
werken - Domesti-
kator, Refter, Bikini-
bar en Tribal Tower - 
van Atelier Van Lies-
hout zijn bijna op-
gebouwd en van-
af half juni te bezoe-
ken. Tegelijk verrij-
zen er diverse Tiny 
Houses die het begin 
van de Campsite vor-

men. De kunstwerken en Campsite markeren het begin van de experimentele 
voorloopfase, voorafgaand aan de de� nitieve gebiedsontwikkeling. De wer-
ken van Atelier Van Lieshout symboliseren volgens de makers het spannings-
veld tussen mens en natuur. (Foto: Erik Baalbergen)JA

A
R 

ov
er

zi
ch

t
ja

nu
ar

i

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

fe
br

ua
ri

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

m
aa

rt

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

ju
ni

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

ap
ri

l

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

oooo
m

ei

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

ja
nu

ar
i

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

fe
br

ua
ri

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

m
aa

rt

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

oo
ju

ni
2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

ap
ri

l

2019

JA
A

R 
ov

er
zi

ch
t

m
ei

2019

Atleten Suomi brengen 
bevrijdingsvuur naar Velsen

Zondag 19 mei vond 
voor de vijfde keer, 
een lustrum dus, het 
wandelevenement 
Vissenloop plaats, 
georganiseerd door 
het afdelingsbestuur 
KWF Kankerbestrij-
ding Velsen. Wat was 
het weer een gewel-
dig evenement! De 
lustrum-editie van 
de Vissenloop lever-
de diverse records 
op. Het aantal deel-
nemers was nog 
nooit zo groot, maar 
dat gold ook voor de 

opbrengst voor KWF. De organisatie kon een bedrag van ruim 60.000 euro do-
neren! De volgende editie van het succesvolle wandelevenement is gepland 
op zondag 17 mei 2020. (Foto: Joop Waijenberg)

Bij buurtcentrum De 
Dwarsligger is het 
vernieuwde buiten-
terrein o�  cieel her-
opend. Tegelijk werd 
ook de naam van de 
nieuwe moestuin 
onthuld: Kweek aan 
Zee. Mensen met el-
kaar in contact bren-
gen is een belang-
rijk uitgangspunt in 
het concept, met de 
achterliggende ge-
dachte dat vooroor-
delen vaak ontstaan 
door gebrek aan ken-
nis over elkaars leef-
wijze. Gehoopt wordt daarom dat ook mensen met een migratieachtergrond 
hun gezicht in de tuin zullen laten zien. In aanwezigheid van genodigden en 
buurtbewoners werd de naam van de moestuin vorige week o�  cieel ont-
huld. Ook de bijbehorende website www.kweekaanzee.welzijnvelsen.nl werd 
voor het eerst bekendgemaakt. (Foto: aangeleverd)





Nieuwe trainer Andries 
Jonker aan de slag bij Telstar

Telstar hervat de trai-
ningen onder leiding 
van een nieuwe oe-
fenmeester: Andries 
Jonker. Jonker is niet 
alleen de oefenmees-
ter, maar ook Tech-
nisch Directeur. ,,Dat is 
een bewust keuze ge-
weest”, vertelt Jonker. 
,,In samenspraak met 
de club heb ik beslo-
ten, dat ik mijn volle-
dige voetbalvisie over 
de club wil ‘uitsme-
ren’. Dus niet alleen 
het eerste elftal. Maar 

ook het vrouwenelftal en de jeugdteams hier in de buurt.” Want Jonker kent deze 
voetbalregio op z’n bekende Amsterdamse ‘duimpie’. Hij is zelf begonnen in Sant-
poort. Daarna werd hij beïnvloed door het evangelie van Cruij�  en Michels. ,,Ik 
ben opgegroeid met hun voetbalvisie. Dus dat betekent: sprankelend willen voet-
ballen, en het publiek met een goed gevoel naar huis willen gaan.” (Foto: Telstar)

.IJmuiden-letters onthuld
Kapitein Andrew Wil-
lard van het cruise-
schip Ventura heeft 
samen met wethou-
der Jeroen Verwoort 
en Bas Kuntz, voor-
zitter van de Stich-
ting Citymarketing 
Velsen, de .IJmuiden-
letters onthuld. Dat 
gebeurde op de ka-
de voor de Felison 
Cruise Terminal, waar 
dit jaar meer dan 60 
cruiseschepen aan-
meren.

De letters zijn een 
knipoog naar Amsterdam. Bas Kuntz: ,,We willen impact en dankzij de letters 
kan het niemand ontgaan waar ze zijn. Terwijl Amsterdam de letters heeft 
weggehaald van het Museumplein en het toerisme aan banden probeert te 
leggen, laten wij juist zien dat ze hier van harte welkom zijn. We hebben zo 
veel moois te bieden. Niet alleen strand en havens, maar ook prachtige land-
goederen en een nationaal park. Dat zetten we graag in de etalage.’’ (Foto: Ko 
van Leeuwen)

Werkhond Aikido weer 
Nederlands kampioen

Vorig jaar was het al 
heel uniek toen de 
nog heel jonge hond 
van Manon en Sico 
Dil lenius-Goedhar t 
uit IJmuiden Neder-
lands Kampioen werd 
en nu heeft hij in het 
eerste volle weekend 
van juli opnieuw laten 
zien waar zijn kwali-
teiten liggen. Aikido is 
een Belgische herders-
hond die wordt ge-
traind binnen de werk-
hondensport. Samen 
met zijn trainers Ma-

non en Sico wordt er 5 dagen per week intensief getraind op de drie onderde-
len die de sport kent: speuren, ‘dressuur’ en ‘pakwerk’. Aikido scoorde 285 van 
de 300 te behalen punten en werd daarmee opnieuw ‘Nederlands Kampioen 
Werkhonden Alle Rassen’. (Foto: Maatwerk Fotogra� e)

Zeer geslaagde editie  
Dorpsfeest Santpoort
De 260ste editie van 
Dorpsfeest Sant-
poort kan worden 
bijgeschreven als 
een groot succes. 
Mede dankzij het 
weer, dat over het al-
gemeen prima was 
voor de festiviteiten. 
En dat waren er heel 
wat want binnen 
acht dagen organi-
seerde de Harddra-
verij Vereniging meer 
dan veertig evene-
menten, groot en 
klein, voor verschil-
lende doelgroepen. 
Met natuurlijk als hoogtepunt de kortebaan draverij, die donderdag een ex-
tra feestelijk tintje kreeg door de toewijzing van het Nederlands Kampioen-
schap. Zaterdag werd het feest afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 
(Foto: Joost Wouters)

Studentenhuisvesting Nova 
College Maritiem opgeleverd

De huisvesting die 
het Nova College 
Maritiem in IJmuiden 
voor de studenten 
mbo zeevaart en bin-
nenvaart realiseert, is 
1 augustus opgele-
verd door De Groot 
en Vroomshoop. Ko-
mend schooljaar 
kunnen daar op het 
terrein van de school 
in IJmuiden zo’n 40 
studenten begeleid 

wonen. Inmiddels hebben zich 20 studenten hiervoor ingeschreven. Het gaat 
om studentenwoonruimtes ter vervanging van woonruimtes die het Nova Colle-
ge tot nu toe huurt in de buurt van de school. De studentenhuisvesting bestaat 
uit twee etages met daarin totaal 31 kamers van 20 vierkante meter. Er zijn ook 
twee gezamenlijke huiskamers en er is een ruimte voor de begeleider. Op de foto 
krijgen locatiebeheerder Gea Meems en hoofdconciërge Ella Groeneveld de 
sleutel. (Foto: aangeleverd)

VZV wint driemaal goud 
op NK Open Water
Tijdens het Open Ne-
derlands Kampioen-
schap Open Water 
Zwemmen van 10 en 
11 augustus in Heer-
jansdam hebben 
Lars Bottelier (2x) en 
René Janssen goud 
gewonnen. Lars Bot-
telier deed dat op 
de 5 en 10 kilome-
ter in respectievelijk 
1 uur, 2 minuten en 
6 seconden en 2 uur, 
3 minuten en 13 se-
conden.  René Jans-
sen pakte de titel op 
de 3 kilometer mas-
ters (60+) in een tijd van 47 minuten en 25 seconden. Voor zowel René als 
Lars was het de tweede keer op rij dat ze de titels wonnen. Vorig jaar waren zij 
ook al de snelste op deze afstanden. (Foto: aangeleverd)

Fantastisch Festival-
weekend in Spaarnwoude

Duizenden feestgan-
gers hebben genoten 
van de twee festivals, 
die Spaarnwoude 
omtoverden tot een 
enorme feestlocatie. 
Dance Valley was za-
terdag 10 augustus 
vrijwel uitverkocht 
met 25.000 feest-
gang-ers. Het was 
een winderig feest-
je maar dat mocht 
de pret niet drukken. 
Tijdens deze editie 
traden onder ande-
re David Guetta, Fed-

de Le Grand, Bizzey, Vato Gonzales, Jody Bernal en Kriss Kross Amsterdam op. 
Zondag was het heel wat rustiger gesteld met het weer tijdens Dutch Valley, 
het festival van de Nederlandse artiesten. Meer dan honderd artiesten betra-
den de podia waaronder Davina Michelle, Lil Kleine, Ali B, YNielson, Gerard Jo-
ling, Roy Donders, Sieneke en Jan Smit. (Foto: Michel van Bergen)JA
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IJmuiden is Nederlands 
kampioen rijker

Jens Dekker voetbalt 
al jaren bij SVIJ in de 
jeugdselecties. Dat 
is voor de dertienja-
rige al een hele pres-
tatie, aangezien bij 
hem in 2013 Diabe-
tes type 1 is geconsta-
teerd. Nu heeft hij de 
Bas van de Goor Dia-
betescup - NK Voet-
bal 2019 voor 10- tot 
14- jarigen gewonnen 
met het voetbalteam 
uit Noord-Holland.
In april is Jens tijdens 
een selectiedag in on-

ze provincie geselecteerd om tijdens de � naledag Noord-Holland te verte-
genwoordigen tijdens de Bas van der Goor Diabetescup - NK voetbal 2019. 
Die strijd werd gestreden in tropische temperaturen in Zwolle. Noord-Hol-
land bereikte de � nale en was daarin te sterk voor Noord-Brabant, ze wonnen 
met 2-0. (Foto: aangeleverd)





Jarno Braam (11) 
domineert op NK karten
Na een fraaie zege 
in Venray (begin ju-
li) reed karter Jarno 
Braam opnieuw naar 
het podium. Er werd 
voor de 5e NK-wed-
strijd gereden op 
het korte en bochti-
ge circuit van Strij-
en in Zuid-Holland. 
De klassementslei-
der deed het gehele 
weekend mee om de 
koppositie.
Op 12-13 oktober zal 
er gestreden wor-
den tijdens de grote 
seizoens� nale op Circuit De Landsard in Eindhoven. Jarno wil daar opnieuw 
voor de winst gaan maar heeft aan een top-10 � nish voldoende om zich als 
Nederlands kampioen te laten huldigen. In de Jutter/Hofgeest van half okto-
ber zal blijken dat het Jarno gelukt is om de titel binnen te slepen. (Foto: Pro-
jectOne Racing)

Sfeer Pierloop ondanks 
regen opperbest

De 27e editie van de 
Pierloop is een klets-
nat evenement ge-
worden. Tijdens de 
jeugdlopen, die eer-
der in de ochtend 
werden gehouden, 
bleef het op wat los-
se spetters na nog 
droog. Maar bij het 
startsein voor de loop 
over 15 kilometer, dat 
om 11.15 uur werd 
gegeven, regende 
het al behoorlijk. De 
uit Egmond afkom-
stige Ronald Schröer 

Legde de loop over 15 kilometer het snelst af in 47:59. Naast de loop over 15 
kilometer waren er ook lopen over 10 en 5 kilometer, die respectievelijk door 
Jurriën Ho� er uit Haarlem en Matthijs Wiggers uit Hoofddorp werden gewon-
nen. (Foto: Raimond Bos)

Bosbeekschool viert 
150-jarig bestaan
Begin september-
viert de Bosbeek-
school feest. De on-
derwijsinstelling be-
staat 150 jaar en viert 
dat uitbundig. Oud-
leerlingen en oud-
collega’s van School 
F/School 8 (1869-
1945), de Adolf van 
Nassauschool (1945-
1974) en de Bosbeek-
school (1974-heden) 
luidden maandag-
ochtend de school-
bel samen met Jake 
Werkhoven uit groep 
1/2C, de jongste leer-
ling van de Bosbeekschool op dit moment. Met een tentoonstelling over 150 
jaar openbaar onderwijs, oude lessen, een dansvoorstelling en een reünie 
staat de school stil bij het bijzondere jubileum. (Foto: Reinder Weidijk Foto-
gra� e)

Rob Christiaans 
Koninklijk onderscheiden

Feest in de brand-
weerpost in de Een-
hoornstraat in IJmui-
den. Burgemeester 
Frank Dales kwam 
op bezoek om Rob 
Christiaans in het 
zonnetje te zetten. 
De brandweerman 
kreeg een koninklij-
ke onderscheiding 
opgespeld. Christi-
aans is eind jaren ‘90 
als vrijwilliger ge-
start bij de toenma-
lige Gemeentelijke 
Brandweer Velsen, 
die toen nog alleen 

bestond uit de post in Velsen-Zuid. Toen in 2001 de vrijwillige post in IJmui-
den werd gelanceerd, notabene in de straat waar Christiaans woonde, was 
het niet vreemd dat hij in IJmuiden de eerste ploegchef werd. (Foto: aangele-
verd door Veiligheidsregio Kennemerland)

Militairen beëdigd op 
buitenplaats Beeckestijn
Een belangrijke 
plechtigheid, don-
derdag 3 oktober 
op de buitenplaats 
Beeckestijn. Onder 
het toeziend oog van 
familieleden werden 
zestig militairen van 
het regiment Huza-
ren van Boreel be-
edigd. De beëdiging 
van een militair vindt 
zo spoedig moge-
lijk na de aanstelling 
en voltooiing van 
de opleiding plaats 
en dient in beginsel 
voor het front van de 
troepen plaats te vinden. De locatie Beeckestijn was niet toevallig gekozen, 
het landgoed was in vroeger tijden het domicilie van oprichter Jhr. W.F. Bo-
reel. (Foto: Ton van Steijn)

Voor de tweede keer 
ernstige vernielingen

In het weekeinde 
van 12 en 13 oktober  
constateerden de 
boswachters tot hun 
grote verbijstering 
dat iemand met grof 
geweld een boom 
op Beeckestijn heeft 
omgezaagd. Het gaat 
om een eik van ruim 
60 jaar oud, die on-
derdeel uitmaakt van 
de monumentale la-
nenstructuur van de 
buitenplaats. 
Natuurmonumenten 
heeft aangifte van 

deze vernieling gedaan. Een paar maanden geleden werden ook al ernstige 
vernielingen gepleegd in de lanen rondom het landgoed. Mensen die vernie-
lingen constateren worden te allen tijde verzocht dit te melden via beeckes-
tijn@natuurmonumenten.nl. (Foto: aangeleverd)

Straatprijs Postcode Loterij 
valt in Velserbroek
Achttien deelne-
mers van de Postco-
de Loterij aan de Flo-
raronde zijn verrast 
door Gaston Star-
reveld. Op postco-
de 1991 HK is name-
lijk de Straatprijs van 
612.500 euro geval-
len. De deelnemers 
verdelen dit bedrag 
met elkaar.
Zeven personen 
wonnen een bedrag 
van 50.000 euro, tien 
winnaars mochten 
25.000 euro in ont-
vangst nemen en 
voor één winnaar had Starreveld een cheque van 12.500 euro meegenomen. 
Onder deze achttien winnaars werd ook een splinternieuwe BMW verloot, de 
44-jarige Yvonne was de gelukkige, zij mocht de sleutels van deze auto in ont-
vangst nemen. (Foto: Postcode Loterij)

Week van de Industrie-
cultuur weet te verbinden

Met ongeveer tien-
duizend bezoekers 
en vele enthousias-
te reacties mag de in 
oktober gehouden 
‘Week van de Indu-
striecultuur’ een suc-
ces genoemd wor-
den. Er waren meer 
dan honderd activi-
teiten in de regio’s 
IJmond en Zaan-
streek, waaronder 
een groot aantal be-
drijfsbezoeken.
In totaal namen veer-
tig lokale bedrijven 
en partijen deel aan 

het programma dat sinds 2015 in samenwerking met de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Zaanstad tot stand komt. Een 
week van verbinding tussen industrie en cultuur die in 2020 weer zal plaats-
vinden tijdens de herfstvakantie. (Foto: Ton van Steijn)JA
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Weer opnames eindejaars-
commercial in IJmuiden
Het Edisonplein en 
omliggende straten 
vormen dit jaar op-
nieuw het decor voor 
de eindejaarscom-
mercial van de Post-
code Loterij.
Voor het vierde jaar 
op rij werden de hui-
zen in IJmuiden voor-
zien van kerstverlich-
ting, reed de felro-
de Postcode Loterij-
vrachtwagen de wijk 
binnen en liepen be-
kende Nederlanders 
af en aan. 
De commercial werd 
deels binnen opgenomen, maar het eindshot werd traditiegetrouw in de be-
sneeuwde straat gemaakt. Uiteraard met Gaston in de hoofdrol. (Foto: Erik 
Baalbergen)

Naar verwachting 1500 
banen weg bij Tata Steel

Het banenverlies bij 
Tata Steel is het ge-
sprek van de dag. De 
staalproducent heeft 
aangekondigd dat in 
Europa tot driedui-
zend banen zullen 
verdwijnen. De Cen-
trale Ondernemings-
raad van Tata Steel in 
Nederland vreest dat 
zeker de helft hiervan 
voor rekening van de 
vestiging in Velsen 
zal komen. Een ver-
lies van vijftienhon-
derd banen is vol-

gens Frits van Wieringen van de Centrale Ondernemersraad buiten alle pro-
porties. Hij wijst op het feit dat Tata Steel Nederland een gezond bedrijf is en 
wijst een reorganisatie van dergelijke omvang met kracht af. Tata Steel neemt 
de maatregel omdat het bedrijf last heeft van goedkoop staal uit China, dat in 
Europa op de markt wordt gedumpt. (Foto: archief )

Zestien verstekelingen 
aangetroffen in vrachtwagen
Bij de toegangspoort 
voor de veerboot 
naar Newcastle wor-
den zestien perso-
nen aangetro� en in 
een trailer. Niet eer-
der werd zo’n gro-
te groep verstekelin-
gen in IJmuiden ge-
vonden. De Turkse 
vrachtwagenchauf-
feur is door de politie 
meegenomen voor 
verhoor. Ook de zes-
tien mensen, twaalf 
volwassenen en vier 
kinderen, zijn door 
de politie opgevan-
gen. De vrachtwagenchau� eur maakte bij aankomst melding van het feit dat 
hij geluiden had gehoord in de trailer. Daarop werd door medewerkers van 
de Koninklijke Marechaussee besloten om het voertuig te doorzoeken. (Fo-
to: nh.nieuws.nl)

Het doek valt defi nitief 
voor COV IJmuiden

In de Nieuwe Kerk 
in IJmuiden vond 
het allerlaatste con-
cert van COV IJmui-
den plaats. De ver-
eniging, die 105 jaar 
heeft bestaan, kent 
veel liefhebbers, met 
name vanwege de 
sfeervolle uitvoerin-
gen in het voorjaar 
van de Matteüs Pas-
sion. Toch is de laat-
ste jaren de kerk niet 
meer vol te krijgen. 
Het bestuur heeft 
ook geconstateerd 

dat het aantal leden jaarlijks terugloopt en dat de gemiddelde leeftijd van de 
zangers en zangeressen steeds hoger wordt. Het aangekondigde vertrek van 
dirigent Piet Hulsbos is voor een aantal (oudere) leden aanleiding om dan ook 
te stoppen. Het ledenaantal daalt onder het minimum dat vereist is om kwali-
tatief goede concerten te blijven geven. (Foto: Arita Immerzeel)

Telstar verliest beker-
thriller tegen Ajax nipt
De 5000 aanwezi-
gen zullen enorm ge-
noten hebben van 
de beker-thriller te-
gen Ajax in het Ra-
bobank IJmond Sta-
dion. Landskampi-
oen en koploper Ajax 
werd het vuur aan de 
schenen gelegd en 
moest alle zeilen bij-
zetten om de Witte 
Leeuwen van zich af 
te houden. In de eer-
ste helft kwam Ajax 
met 0-2 voor maar 
captain Frank Kor-
pershoek zorgde voor de ruststand 1-2. Na een 1-4 achterstand knokten de 
Witte Leeuwen zich nog terug naar 3-4, maar dat was ook de eindstand. Met 
deze eindstand was het publiek de grote winnaar, maar vond Telstar wel zijn 
Waterloo in de Toto KNVB Beker. (Foto: Ton van Steijn)

Boeren en bouwers blokkeren 
hoofdingang Tata Steel

Actievoerende boe-
ren en bouwers heb-
ben woensdag 18 
december de hoofd-
ingang van Tata Steel 
geblokkeerd. On-
geveer vijftig boe-
ren met tractoren en 
bouwers met bestel-
busjes stonden zo-
danig opgesteld dat 
niemand er meer 
door kwam. De boe-
ren en bouwers had-
den voor Tata geko-
zen omdat ze vinden 
dat zij niet de eni-
ge boosdoeners zijn, 

maar het kabinet ook naar andere vervuilers moet kijken.
 ,,Tata mag wel giftige sto� en lozen, terwijl de boeren niks mogen”, klaagde 
een van de boeren.  (Foto: Ton van Steijn)

Kerstpakkettenactie voor 
de Voedselbank succes
De Kerstpakketten-
actie voor de Voed-
selbank Velsen is 
weer een groot suc-
ces geworden. Men-
sen die hun pakket 
af wilden staan kon-
den het nieuwe in-
leveradres, het kan-
toor van De Jutter en 
De Hofgeest op de 
Zeeweg in IJmuiden, 
moeiteloos vinden. 
Het was een feeste-
lijke variatie van heel 
mooi samengestelde 
pakketten. Zo was er een doos samengesteld door kinderen die de buiten-
kant helemaal beschilderd hadden. Ook waren er twee dames die zelf een 
pakket hadden samengesteld voor een gezin met daarin onder andere kin-
derwijn. Een man kwam maar liefst acht pakketten brengen. Zo kregen de 
klanten van de Voedsel ook iets bijzonders voor de feestdagen. (Foto: Jutter/
Hofgeest)

Streep door hotelplan 
in pand Witte Theater

De verkoop van het 
pand aan de Kanaal-
straat 257 gaat niet 
door. Nadat eerder 
vastgoedbeheerder 
Bik & Arnold BV zich 
al terugtrok, heeft nu 
ook projectontwikke-
laar JSB Stolk Bouw 
en Ontwikkeling BV 
de handdoek in de 
ring gegooid. Op de 
laatste dag voor het 
verstrijken van de 
deadline heeft men 
het college laten we-
ten af te zien van de 

aankoop van het pand. Het college van burgemeester en wethouders laat we-
ten teleurgesteld te zijn over het feit dat het de koper niet is gelukt om de � -
nanciering rond te krijgen voor het plan op basis waarvan de verkoopproce-
dure werd gewonnen. In januari gaat men zich buigen overde vervolgstap-
pen en de � nanciële consequenties van de nu ontstane situatie. (Foto: archief )JA
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