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Kermisterrein 
feestelijk overgedragen

Santpoort-Noord - Burge-
meester Frank Dales werd 
vorige week vrijdagmid-
dag in het ootje genomen 
tijdens de opening van de 
nostalgische kermis. De 
ballonnenclown overhan-
digde hem een schaar die 
niet wilde knippen. Ge-
lukkig zag de burgemees-
ter de humor er wel van in. 
En uiteindelijk knipte hij, 
samen met zijn dochter-
tje Anne, toch het touwtje 
door en gingen de ballon-
nen, onder luid gejuich van 
het publiek, de lucht in.

De nostalgische kermis werd 
gehouden ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan 
van Harddraverij Vereniging 

Santpoort en Omstreken. De 
opening was ook het moment 
om het kermisterrein offi cieel 
over te dragen van de ge-
meente Velsen naar de Hard-
draverij. Daarom hesen voor-
zitter Bas Kuntz en burge-
meester Dales samen de vlag 
van de Harddraverij omhoog. 
Al ging dat niet vlekkeloos, 
tot een oplettend persoon in 
het publiek riep dat de vlag 
op zijn kop hing. Ook dat was 
snel hersteld.
Bas Kuntz memoreerde in 
zijn speech dat hij elf jaar 
geleden, tijdens een andere 
kermis, tegen de toen kers-
verse wethouder Arjen Ver-
kaik zei dat hij de asfaltweg 
weg wilde die het kermister-
rein doorsneed. Hij noemde 

de weg ‘een foutje uit de vijf-
tiger jaren’. Dankzij het HOV 
en de uitmuntende samen-
werking tussen verschillen-
de partijen is dat nu hersteld. 
Het kermisterrein is weer een 
geheel en daarom werd er 
een weekend lang op nostal-
gische wijze gefeest. Er was 
een ouderwets leuke kermis, 
met een Kop van Jut en an-
dere zwaai- en zwierattrac-
ties. Alle winkels deden hun 
best voor een nostalgische 
uitstraling. De nostalgische 
markt ging helaas niet door 
omdat er slecht weer was 
voorspeld, maar verder kon 
men wandelen, fi etsen en op 
vele manieren genieten van 
prachtig en puur Santpoort. 
(Karin Dekkers)

Welkom in IJmuiden!
IJmuiden - De nieuwste 
sleepboot van Iskes Tugs, 
de Telstar, is zondagmid-
dag aangekomen in IJmui-
den. Dat gebeurde met het 
nodige ceremonieel. De Tel-
star  is een hybride sleepboot 
met een 360 graden draaiba-
re schroef aan de voor- en 
achterzijde. Daarmee wijkt 
het nieuwe schip af van tra-
ditionele sleepboten, want 
die hebben maar aan één 
kant schroeven. De 25 meter 
lange sleepboot wordt inge-
zet in het Noordzeekanaal-
gebied. De doop vindt begin 
2017 plaats. (foto: Machiel 
Kraaij)

Viering industriecultuur 
van vis, staal en water

IJmuiden - Vishal D vormt ko-
mend weekend het bijzonde-
re decor voor de gratis thea-
tervoorstelling ‘De Verhalen-
visser van IJmuiden’, een op 
maat gemaakte locatievoor-
stelling in het kader van Indu-
striecultuur IJmuiden en op-
gevoerd door theatergroep 
Prins te Paard. 
De verhalenvisser van IJmui-
den is een mythische fi guur 
die het midden houdt tus-
sen een visser en een jutter. 
Met zijn zeilkar duikt hij op op 
plaatsen waar oude verhalen 
ten prooi dreigen te vallen aan 
sloophamer, graafmachine of 
vergetelheid. Waar wijken ge-

sloopt worden, dijken wor-
den doorgestoken, land wordt 
drooggelegd of industrieter-
rein oprukt redt de verhalen-
visser dierbare herinneringen.
De verhalenvisser redt de ver-
halen en laat ze zien aan wie 
maar wil: zonder tekst met 
behulp van een projector. Hij 
koestert ze, wekt ze tot leven 
en poetst zijn eigen rol in het 
geheel graag wat op. In het 
ruim van zijn voertuig bewaart 
hij verhalen die hij in de zee 
gevangen heeft.
Er zijn vijf voorstellingen in Vis-
hal D op 7, 8 en 9 oktober. Gra-
tis reserveren kan via  www.in-
dustriecultuurijmuiden.nl.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft of bijzondere 
gebeurtenissen die plaats-
vinden.

Hoewel de blauwe trucks met 
witte letters, gele grill en grijze 
trailer met rode velgen en blau-
we spatborden al zo’n twin-
tig jaar uit het straatbeeld ver-
dwenen zijn, ziet menigeen de 
combinaties van Overdorp in 
gedachten nog door de straten 
van IJmuiden en over de we-
gen daarbuiten rijden.
Het transportbedrijf is in 1917 
opgericht door Cornelis Over-
dorp en voortgezet door Jan 
Dirk Overdorp. In 1930 neemt 
diens zoon Machiel Overdorp 
het bedrijf over. Na de Twee-
de Wereldoorlog breekt er een 
periode van groei aan. Aanvan-
kelijk wordt er nog met voor-
malige legertrucks gereden 
maar uiteindelijk komen nieu-
we vrachtwagens van Hen-
schel, later Hanomag-Hen-
schel het wagenpark verster-
ken. In 1953 wordt de garage 
aan de Ampèrestraat geopend. 
Het bedrijf blijft groeien. Na-
dat het faillissement van Hano-
mag-Henschel, stapt Overdorp 
over op het merk MAN. In 1972 
wijzigt de naam in ‘Overdorp 
BV, Internationaal expeditie- 
en transportbedrijf, IJmuiden 
(Holland)’. Rond 1980 is Over-
dorp gegroeid tot een bedrijf 
met 150 medewerkers, 80 trek-
kers en 140 opleggers. Rond 
deze tijd schaft Overdorp Mack 

F700 trucks aan, vooral vanwe-
ge het gunstige brandstofver-
bruik. In 1998 wordt Overdorp 
overgenomen door Koops uit 
Bunschoten, later Almere. Het 
rijdend materieel krijgt daarbij 
een Koops outfit.
Maar Overdorp is niet uit het 
geheugen van de medewer-
kers en de IJmuidenaren ver-
dwenen. Zo is er onder andere 
een levendige facebookpagi-
na ‘Overdorp Transport  IJmui-
den Nostalgie’. Op zaterdag 24 
september hebben voormalige 
medewerkers en betrokkenen 
een reünie bijgewoond nabij de 
voormalige thuisbasis aan de 
Bronsstraat. Aandachts‘trek-
ker’ is de Mack truck met op-
legger in Overdorp-stijl. De 
zonen Maurice en René van 
voormalig Overdorp-chauffeur 
Klaas Schrooder vonden deze 
ex-Overdorp truck met Over-
dorp-code ‘T88’ op Markt-
plaats en restaureerden hem 
in 14 maanden. Hiermee re-
aliseerden zij hun jongens-
droom, aangewakkerd door de 
vrachtwagenritten met hun va-
der, hun eigen chauffeursver-
leden en hun passie voor het 
opknappen van vrachtwagens. 
Zij hebben de truck minutieus 
ontmanteld en elk onderdeel-
tje opnieuw gespoten. Daarna 
is de truck weer opgebouwd en 
van de oorspronkelijke Over-
dorpkleuren en -letters voor-
zien. Sinds maart 2016 is de 
truck rijklaar. Een originele, nog 
rijdende Overdorp ‘ribbeltrailer’ 
is onlangs na een tip in België 
gevonden en opgehaald. Deze 
trailer wordt nog verder opge-
knapt. Met deze vrachtwagen-
combinatie is weer een stukje 
typisch IJmuider geschiedenis 
tot leven gewekt!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Afscheid wijkhoofden 
KWF Kankerbestrijding
Velsen - In aanwezigheid 
van het plaatselijk bestuur 
van KWF Kankerbestrijding 
Velsen vond onlangs de jaar-
lijkse zogenaamde ‘afreken-
avond’ plaats, wat inhoudt 
dat op die avond de collec-
tegelden, die tijdens de col-
lecteweek zijn opgehaald, 
worden ingeleverd en ge-
teld. Na flink wat rekenwerk 
kon bestuurslid en penning-
meester Stineke Alsema uit-
eindelijk bekend maken dat 
door de bijna 300 vrijwilli-
gers in de gemeente Velsen 
een bedrag van ruim 31.000 
euro bijeengebracht was. 
In de tussentijd had be-
stuurslid Joske Haver de 
gelegenheid om afscheid 
te nemen van een aantal 
wijkhoofden die na vele ja-
ren van inzet vanwege per-
soonlijke redenen afscheid 
moesten nemen.
In warme, persoonlijke 
woorden werden Bertje van 
der Leek (na 47 jaar inzet), 
Anneke Verkade (18 jaar in-

zet) en Marga Tuin (28 jaar 
inzet) door Joske bedankt 
voor hun betrokkenheid en 
inzet voor dit goede doel.
Fred van Dam, voorzitter van 
het bestuur, sprak tenslot-
te zijn grote dank uit voor 
de geweldige inzet van alle 
betrokkenen die dit allemaal 
op vrijwillige basis doen voor 
dit bijzonder goede doel. 
,,Maar buiten de organisatie 
van de collecteweek zullen 
we komend jaar weer het 
wandelevenement Vissen-
loop op de kaart zetten’’ ,al-
dus Van Dam. 
En Yvonne Peters, secreta-
ris van het bestuur, vult aan: 
,,Op zondag, 21 mei 2017, or-
ganiseren wij voor de derde 
keer de Vissenloop en ook 
hiervan komt de opbrengst 
ten goede van KWF Kan-
kerbestrijding’’.  De website, 
www.vissenloopijmuiden.nl, 
verzorgd door Pascal Wol-
terman, geeft alle informa-
tie over dit komende wande-
levenement. 

Velsen - Wisselende stem-
mingen, prikkelbaarheid, 
lichte irritatie of boos-
heid, daar hebben we alle-
maal wel eens last van. En 
meestal weten we ook wel 
waar dat van komt.
Toch zijn er ook veel men-
sen die er meer last van 
hebben dan een ander en 
zich er vaak ook door over-
vallen voelen en niet zo 
goed weten waar het van-
daan komt.
Voor die groep organiseert 
Indigo een gratis workshop 
waar dit onderwerp meer 

uitgediept wordt onder de 
titel : (meer) grip op emotie.
Het doel is meer zicht te 
krijgen op het ontstaan van 
het eigen gevoel en het 
toepassen van enkele vaar-
digheden om dit desge-
wenst wat meer onder con-
trole te krijgen. 
Wanneer: donderdag 20 
oktober van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Waar: Leeghwa-
terweg 1a, kamer 2.16 in 
Velsen-Noord. Aanmelden 
kan via 088-3571100 of se-
cretariaatindigo@indigo-
noordholland.nl. 





 
 4   6 oktober 2016

Vita Vera biedt rustpunt
Velsen-Zuid - Op woens-
dag 12 oktober om 19.30 uur 
is er een open avond bij Lo-
ge Vita Vera aan Torenstraat 
2 in Velsen Zuid. 
Veel vrouwen zoeken naar 
balans in hun hectische be-
staan. Loge Vita Vera biedt 
een rustpunt in de week. Een 
moment om geestelijk op te 
laden en te refl ecteren over 
het leven, met als doel te ko-
men tot geestelijke verdie-
ping en persoonlijke groei.
De werkwijze met inwijdin-
gen komt voort uit het ge-
dachtegoed van de Vrijmet-

selarij. Symbolen en ritue-
len spreken rechtstreeks tot 
het gevoel. Naast de rituelen 
kent de loge avonden met 
een gedachtewisseling over 
levensbeschouwelijke on-
derwerpen zonder dogma’s.
Vita Vera is al 25 jaar spring-
levend en trekt jaarlijks nieu-
we leden aan.
De open avond is bedoeld 
voor vrouwen die willen we-
ten wat inwijding tegen-
woordig kan betekenen. 
Gratis toegang. Aanmelden 
bij vitavera@ordevanweef-
sters.nl.

Velserbroek – Afgelopen za-
terdag was het gezellig druk 
op het tennispark van LTC 
Hofgeest. Op feestelijke wij-
ze werd de samenwerkings-
overeenkomst tussen Tennis-
school Muller&vanDijk en LTC 
Hofgeest ondertekend. 
Op het park waren allerlei leu-
ke activiteiten; zo kon ieder-
een zijn of haar racket gratis 
laten bespannen, er was een 
attentie voor alle bezoekers 
en ook kreeg iedereen een 
gratis consumptie. Naast de 
drukte van de externe compe-
titie gaven Bas en Danny van 
de nieuwe tennisschool cli-
nics aan zowel de jeugd als 
de volwassenen. ,,We hebben 
er veel zin in”, vertelt Danny 

van de nieuwe tennisschool; 
,,Het is gewoon lekker om op 
‘all weather’ banen van de-
ze vereniging het hele jaar 
door in de buitenlucht ten-
nisles te kunnen geven. Daar-
naast spreekt de gezelligheid 
en laagdrempeligheid van LTC 
Hofgeest ons bijzonder aan. 
Voor ons geldt dat er geen 
slecht weer bestaat, alleen 
slechte tenniskleding!” 
De nieuwe tennisschool gaat 
veel tennisactiviteiten orga-
niseren, onder andere koffi e-
tennis, thema– en competi-
tietrainingen, tenniskampen 
voor junioren en senioren. 
Kortom, het is en blijft feest 
om te tennissen bij LTC Hof-
geest.

Leidinggevenden 
op non-actief

Velsen – Raadslid Marian-
ne Vos van Velsen Lokaal 
heeft het college vragen ge-
steld over de verschillen-
de leidinggevenden die het 
laatste half jaar op non-ac-
tief zijn gesteld. Het gaat 
om de organisaties HVC, 
IJmond Werkt, Recreatie-
schap Spaarnwoude, Stads-
schouwburg/ Kunstencen-
trum en Stichting Welzijn 
Velsen (SWV).
Het college heeft geant-
woord dat de gemeente Vel-
sen bij HVC, IJmond Werkt 
en Recreatieschap gedeeld 
eigenaar is. Bij het Recrea-
tieschap wordt waarschijn-
lijk de situatie van Recrea-
tie Noord-Holland NV be-
doeld, waarvan provincie 
Noord-Holland eigenaar 
is. Bij Stadsschouwburg/ 
Kunstencentrum en Stich-
ting Welzijn Velsen gaat het 
om organisaties waaraan 
de gemeente Velsen wel-
iswaar subsidie verstrekt 
maar waar zij niet verant-
woordelijk zijn voor het per-
soneelsbeleid. Wel is het 
college bij het op non-ac-
tief stellen van de directeu-
ren van Stadsschouwburg/
Kunstencentrum en ander-
zijds bij SWV op de hoog-

te gesteld door het bestuur. 
Ook bij HVC heeft het col-
lege geen bevoegdheden in 
de bedrijfsvoering, boven-
dien heeft de directeur hier 
zelf ontslag genomen. 
Bij IJmond Werkt breekt een 
nieuwe periode aan. Be-
stuur en directie waren het 
er over eens dat deze fa-
se om een andere vorm van 
leiderschap vraagt. 
Wat betreft de fi nancië-
le consequenties laat het 
college weten dat Stads-
schouwburg/Kunstencen-
trum nu een interim-direc-
teur hebben die extra kost, 
maar het bestuur heeft 
(nog) geen verzoek voor 
een extra bijdrage gedaan. 
Bij SWV is er ook een inte-
rim-directeur aan het werk 
gegaan, daarnaast zijn er 
meer fi nanciële vraagstuk-
ken die moeten worden op-
gelost. Het college is met 
SWV in gesprek of aanvul-
lende bijdragen van de ge-
meente op zijn plaats zijn. 
Er wordt nu nog onderzoek 
gedaan naar de oorzaken. 
Bij HVC heeft het vertrek 
van de directeur geen fi nan-
ciële gevolgen. Over de situ-
atie van IJmond Werkt wordt 
later meer bekend gemaakt.

Santpoort-Noord - Heeft u 
het elke keer maar weer voor-
uit geschoven om een sport te 
gaan beoefenen na de vakan-
tie? Misschien heeft u in het 
verleden iets met volleyballen 
gehad en wilt u dan de stap 
nemen naar dit clubje. Set-
Up2000 is op zoek naar wat 
nieuwe leden op recreatieni-
veau. De groep bestaat uit al-
le leeftijden, vanaf 18 jaar. Er 
wordt op maandagavond ge-
speeld van 19.30 uur tot 21.00 
uur in de gymzaal van de Par-
nassiaschool in Santpoort-
Noord, deze ligt aan de Ter-
rasweg. Voor meer informa-
tie kunt u bellen naar Michel, 
06-54300301 of 0255-540038. 
Zie ook www.setup2000.free-
servers.com

Volleyballers 
gezocht

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft positief gereageerd op 
het ontwerp Rijksstructuurvisie 
Windenergie. Het gaat dan om 
windturbines op zee. De ge-
meente Velsen wil in het jaar 
2020 minimaal 14 procent van 
de energie voor haar bewoners 
duurzaam opwekken. Daarom 
past de genoemde visie prima 
in de doelstellingen van Velsen. 
In haar reactie op de structuur-
visie laat Velsen het Rijk weten 
kansen te zien in het toestaan 
van medegebruik in windpar-
ken. Ze denken dan aan vis-
serij, het kweken van vissen en 
gewassen. Zelfs zien zij dag-
tochtjes met toeristen in het 
verschiet, waarmee het draag-
vlak voor deze energieopwek-
king kan worden verhoogd. 
Ook op het gebied van bouw 
en onderhoud van windturbi-
nes op zee ziet Velsen grote 
economische kansen. 

Windturbines 
op zee

Meer laaggeletterden
Velsen – Raadslid Annekee 
Eggermont van CDA Vel-
sen heeft het college vra-
gen gesteld over laaggelet-
terdheid. De Algemene Re-
kenkamer heeft onlangs be-
rekend dat 2,5 miljoen Ne-
derlanders niet goed ge-
noeg kunnen lezen, schrij-
ven, rekenen of omgaan met 
alledaagse technologie. Dat 
komt deels door de vergrij-
zing, maar ook zijn er jonge-
ren die met een te laag ni-
veau van school komen en 
zich dan niet kunnen red-
den door deze laaggelet-
terdheid. De Stichting Lezen 
en Schrijven heeft gemeen-
ten opgeroepen om te hel-
pen de stijging stop te zet-
ten. 
Annekee Eggermont wil nu 
weten wat Velsen hieraan 
doet. Het college heeft la-
ten weten dat zij samen met 
acht gemeenten uit de regio 
een speerpunt hebben ge-
maakt van deze laaggelet-
terdheid. Zij vinden dat de-
ze basisvaardigheden no-
dig zijn om mee te kunnen 
doen in de maatschappij. De 

stichting Lezen en Schrijven 
heeft daarom een subsidie 
gekregen om drie jaar met 
het landelijk actieprogram-
ma Tel mee met Taal aan de 
slag te gaan. Volgens een 
onderzoek zou het in Velsen 
gaan om 3.600 tot 4.500 vol-
wassen inwoners die laag-
geletterd zijn. In Velsen zijn 
al diverse lijnen uitgezet om 
laaggeletterden te berei-
ken en te helpen. Dat vari-
eert van scholingsprogram-
ma via het Nova College tot 
een taalspreekuur bij de bi-
bliotheek. 
Via de bibliotheek en Stich-
ting Welzijn Velsen is divers 
aanbod, zoals leeskringen 
en een taalcursus. In 2016 
heeft Velsen alle bijstands-
gerechtigden fl inke korting 
op het bibliotheekabonne-
ment aangeboden. Boven-
dien is er voor hen een gra-
tis cursus omgaan met de 
digitale overheid. Voor an-
derstaligen die bezig zijn 
met het leren van de Neder-
landse taal is er een gratis 
jaarabonnement van de bi-
bliotheek.

IJmuiden - De politie heeft 
vorige week woensdag een 
33-jarige man aangehouden 
na een inbraak in een fl atge-
bouw aan de Oranjestraat in 
IJmuiden. Getuigen zagen de 
verdachte een raampje ver-
nielen en daardoor naar bin-
nen kruipen. Agenten heb-
ben de man aangehouden. 
De verdachte had diver-
se goederen bij zich die van 
diefstal afkomstig waren. De 
politie stelt een onderzoek in. 
De man is meegenomen naar 
het politiebureau.

Inbreker 
aangehouden
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Donderdag 
6 oktober

Kermis in Velserbroek tot 
en met zondag 9 oktober.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: 
Tentoonstelling ‘Portret-
ten uit Kennemerland’. Ge-
opend van donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Javier 
Guzman ‘Zonde(r) voorne-
mens’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
7 oktober

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Laatste orgelconcert in 
de Nieuwe Kerk IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Sergey Smirnov in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Anneke Blok en Susan 
Visser in ‘Winterbloemen’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Breakfast at Tiffany’s’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 
8 oktober

SnowPlanet opent het 
winterseizoen. Op deze dag 
zijn er ook diverse, gra-
tis, activiteiten voor jong en 
oud. Zie ook www.snowpla-
net.nl
Dag van de Duurzaam-
heid Festival Duurza-
me Helden op Plein 1945 
in IJmuiden. Zie ook 
www.odi jmond.n l /dag-
vandeduurzaamheid
Pinkenweekend rond de 
Naaldkerk in Santpoort-
Noord. Van 09.00 tot 14.00 
uur
Open huis in hospice De 
Heideberg in Santpoort-
Noord van 10.00 tot 15.00 

uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur. Om 13.30 uur fi lm- en 
verhalenmiddag ‘Industrie-
en in en rond Velsen’.
Repair Café in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-
Noord. Van 13.30 tot 16.00 
uur.
Whisky & Rum aan Zee 
in Holiday Inn IJmuiden 
Seaport Beach. Middagses-
sie van 14.00 tot 17.30 uur, 
avondsessie van 19.00 tot 
22.30 uur.
Kinderboekenweekfeest 
bij Bibliotheek IJmuiden. 
Van 14.30 tot 16.30 uur. 
Deelname gratis.
Stadsschouwburg Vel-
sen: IJHmusementsorkest 
van IJmuider Harmonie met 
musical Proms. Aanvang 
20.15 uur.

Zondag
9 oktober

SnowPlanet opent het win-
terseizoen. Op deze dag zijn 
er ook diverse, gratis, activi-
teiten voor jong en oud. Zie 
ook www.snowplanet.nl
Kofferbakmarkt van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee. Zie 
ook www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl
Lezing ‘In deng beginne 
was de Tao’ in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.
Wandeling over Cremato-
rium en Begraafplaats Wes-
terveld in Driehuis. Tijdens 
de wandeling bezoekt men 
ook een deel van het mo-
numentale crematorium-
gebouw. De wandelingen 
starten om 11.00, 12.00, 
13.00 en 14.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. 
Postzegelbeurs bij Post-
zegels Vereniging IJmuiden 
in De Bolder, Bloemstraat 
IJmuiden. Aanvang 12.00 
uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 

‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur. Om 15.00 uur: vertel-
bijeenkomst ‘Vrouwen inde 
hoogovens’
Piano Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
10 oktober

Griezelen met Verhaal 
Kabaal voor de jeugd vanaf 
7 jaar in bibliotheek IJmui-
den. Van 15.30 tot 17.00 uur.
Postzegelavond bij Post-
zegelvereniging Santpoort 
in Het Terras, Dinkgrevelaan 
17 Santpoort-Noord. Aan-
vang 19.30 uur.

Dinsdag
11 oktober

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Visio inloopspreekuur 
in de Centrale Bibliotheek 
IJmuiden. Aanvang 11.00 
uur.
Lezing over de publiek pri-
vate samenwerkting aan 
een veilig, leefbaar en be-
reikbaar Nederland door mr. 
Pascal Mousset en mr. Pau-
line Bokma. In ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: The Kik. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Dolf 
Jansen ouderjaarsconferen-
ce 2016. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
12 oktober

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Lezing over Rudolf Hess bij 
de Kennemer Sociëteit aan 
de Stationsweg 95 in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 10.00 
uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. Knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.
Open avond bij Loge Vita 
Vera. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Danssensatie ‘Blue 
Technology’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘La Pazza Gioia’. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 
13 oktober

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Portret-
ten uit Kennemerland’. Ge-
opend van donderdag tot 

en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
Smash! Café, Sporthal 
Zeewijk, Eenhoornstraat 2e 
houdt een Borrel van 17.00 
tot 19.00 uur. Zij zullen aan-
dacht vragen voor het op-
zetten van een Broodfonds 
in de regio IJmuiden. 

Gratis proefl essen
SnowPlanet opent 

winterseizoen
Velsen-Zuid - SnowPlanet 
viert komend weekend de 
opening van het wintersei-
zoen met gratis activiteiten 
voor jong en oud. Iedereen is 
van harte welkom bij de in-
door skitpiste in Velsen-Zuid!
Heb je nog nooit op de latten 
gestaan? Maak dan gratis 
kennis met de echte sneeuw! 
Gedurende beide dagen wor-
den gratis proefl essen aan-
geboden, zowel op basis van 
inschrijving als op inloop. 
Ook zijn er diverse kortingen 
op lessen en cursussen, die 
tijdens het openingsweek-
einde geboekt worden.
Het belooft een waar win-
terfestival te worden met 
de aanwezigheid van onder 
meer Paintball Spaarnwou-
de, Zeskamp (ActionPlanet), 
Boogschieten (Dynamique) 
en zelfs het Burton Riglet-
park. Gedurende de dag wor-
den ook de smaakpapillen 

gekieteld met winterse speci-
aliteiten, variërend van Zwit-
serse kaasfondue tot warme 
glühwein.
Het is natuurlijk altijd wennen 
wanneer de zonnebril ruimte 
moet maken voor de skibril. 
De sneeuwkunsten moeten 
weer aangescherpt en opge-
pakt worden voordat de win-
tersportreisjes geboekt kun-
nen gaan worden. SnowPla-
net komt daarom in het ope-
ningsweekend met een su-
peractie: één uur pistetoe-
gang voor slechts 10 euro!
Speciaal voor de echte win-
tersportliefhebbers is het 
mogelijk om een nieuwe win-
tersportoutfi t aan te schaf-
fen bij de Winteroutlet. Ook 
is het mogelijk de oude win-
tersportgarderobe aan te bie-
den tijdens de inruilbeurs, 
georganiseerd door Van den 
Berg Snow. Zie ook www.
snowplanet.nl/opening



Wonen
Oktober is woonmaand
Niet voor niets is oktober uitgeroepen tot woonmaand. 
Dit jaar hadden we een lange nazomer, maar nu wordt het 
toch echt tijd om de tuindeuren te sluiten en het binnen 
weer gezellig te maken.

Dat kan op allerlei manieren. Bij sommige mensen gaat 
de bank weer in de winterstand om voor het raam de laat-
ste zonnestraaltjes op te vangen. Vindt u het in heus zo 
donker, steek dan ‘s avonds lekker wat kaarsjes aan, koop 
een paar kleurrijke kussens of meteen een nieuwe bank,  

omdat die toch niet zo lekker meer zit. Of misschien is het 
tijd om de wanden te voorzien van een nieuw behang of 
een andere kleur. Te veel werk? Denk dan eens aan de win-
terschilder die van november tot maart voordelig voor uw 
werkt, binnens- en buitenshuis. In 2016 betaalt u voor de 
schilder, stucadoor en behanger bovendien nog het lage 
BTW-tarief van 6 procent.

Verdiep u ook eens in de nieuwe producten en trends die 
worden gepresenteerd in deze Woonspecial, misschien 
ziet u de vloer van uw dromen. Maar voor de mooiste gor-
dijnen, meubels, vloeren of andere producten kunt u de 
ondernemers in deze regio prima om advies vragen. Dus 
bekijk de websites, bezoek de showroom en geniet van uw 
opgewarmde interieur tijdens de koude wintermaanden.

”Bij sommige mensen
gaat de bank
weer in de winterstand”
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Cor Bakker in Stads-
schouwburg Velsen

Velsen - Omdat het alweer 
de vijfde keer is dat Cor Bak-
ker ontvangt, zijn er ditmaal 
maar liefst twee muzikale 
grootheden te gast op dins-
dag 25 oktober (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen: 
pianist Ivo Janssen en zan-
geres Fay Claassen. Bakker 
kreeg ooit pianoles van Jans-
sen. Nu zullen ze samen spe-
len, elkaar uitdagen en im-
proviseren terwijl Fay Claas-
sen de sterren van de he-
mel zingt. De vijfde van Bak-
ker: dat klinkt als muziek in 
de oren.
Ivo Janssen kreeg ooit pia-
noles van Cor Bakker. En Cor 
zag dat het goed was. On-
waarschijnlijk goed zelfs. En 
nu, dertig jaar later, is Ivo 
Janssen een van de besten 
in de business. Weinigen be-

heersen Bach zoals hij. Van-
daar dat Cor Bakker hem met 
gepaste trots en grote graag-
te ontvangt om samen te spe-
len, te improviseren en elkaar 
uit te dagen. Cor waagt zich 
aan de eigenzinnige Einau-
di. En Ivo speelt onspeelbaar 
werk van Art Tatum. Cor gaat 
klassiek. Ivo goes light.  De 
mannen krijgen vocale on-
dersteuning van Fay Claas-
sen. Deze fantastische zan-
geres heeft stembanden met 
profi el. Van The Beatles tot 
Chet Baker, van movie clas-
sics tot jazzy impro, ze be-
heerst het allemaal. 
Prijs: 24,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Stef Nagel)

Velsen - De Rootsriders 
brengen op woensdag 26 ok-
tober (20.15 uur) de zomer 
weer even terug met een in-
tiem akoestisch concert met 
bekende en minder beken-
de nummers van de King of 
Reggae. Nog nooit klonken 
‘No Woman No Cry’, ‘Stir It 
Up’, ‘Redemption Song’ en ‘I 
Shot The Sheriff’ zo mooi in 
de Stadsschouwburg Velsen.
De muziek van de King of 
Reggae is nog lang niet ver-
geten. 
De Nederlands-Caribische 
muziekformatie Rootsriders 
gaat door voor de beste Bob 
Marley-tribute band van Eu-
ropa en trekt sinds 2006 volle 
zalen met een bevlogen eer-
betoon aan de godenzoon uit 
Jamaica. Vorig jaar werd met 
hun weergaloze Tribute2Bob-
Marley liveshow Marley’s 
70ste geboortejaar gevierd. 
Dit jaar ligt de muzikale fo-
cus op het album ‘Rastaman 
Vibration’ waarmee Marley 
voor het eerst de Amerikaan-
se top tien bereikte. In een 
swingende show zullen al-

le grote Reggae-hits, van ‘No 
woman No Cry’ tot ‘Stir it up’ 
en ‘One Love’ de revue zullen 
passeren.
Prijs: 24,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789.

Orkater spelen ‘Metaman’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Wilko Sterke en 
Thijs Maas vragen zich op 
dinsdag 25 oktober (20.15 
uur) in het Witte Theater af 
waarom we onszelf eigenlijk 
zo belachelijk serieus nemen. 
Dat kan niet goed zijn. Daar 
komen ziektes van. De mens-
heid moet worden bevrijd van 
alles wat naar extremisme 
ruikt. Met een koor van acht 
jonge acteurs en een batterij 
aan instrumenten roepen ze 
een nieuwe god in het leven: 
Metaman, de God van de Re-
lativering. De enige god die 
je verbiedt in hem te geloven. 
Die het leven zin geeft, juist 
omdat hij niet bestaat. De 
helikopter die je komt redden 

van het idee dat je het gaat 
maken. De man die een peer 
eet als je boos bent, en je uit-
lacht als je dat verdient.
Thijs Maas en Wilko Sterke 
debuteerden in 2014 bij Or-
kater/De Nieuwkomers met 
het succesvolle ‘Goldmund’, 
dat werd genomineerd voor 
de BNG Nieuwe Theaterma-
kersprijs. Nu gaan ze verder 
als theatergroep Goldmund. 
‘Metaman’ is hun tweede 
muziektheatervoorstelling bij 
Orkater. Prijs: 22 euro, inclu-
sief pauzedrankje.
Meer informatie en reser-
veren: www.wittetheater.nl, 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Kemper & Engelkes
in ‘Hart tegen Hart’
Velsen - Rick Engelkes en 
Richard Kemper (van Veld-
huis & Kemper) willen al ja-
ren een keer samen het to-
neel op. Op donderdag 27 
oktober (20.15 uur) komt het 
er in de Stadsschouwburg 
Velsen van, en hoe! Parool-
columniste en DWDD-tafel-
dame Roos Slikker schreef 
voor hen ‘Hart tegen Hart’ vol 
rake typeringen en spitsvon-
dige terzijdes.
In ‘Hart tegen Hart’ besluiten 
twee bevriende stellen elkaar 
eens fl ink de waarheid te ver-
tellen. En dan gaat het er op-
eens stevig aan toe. In de re-
latiecomedy ‘Hart tegen Hart’ 
gaan Richard Kemper (Veld-
huis & Kemper) en Peggy 
Vrijens die confrontatie aan 
met Rick Engelkes en San-
dra Mattie (o.a. Divorce, de 
Fractie, Hartstocht). Dat le-
vert onverwacht vileine ge-
sprekken en ongemakkelij-
ke situaties op. Die soms ook 

weer zó grappig en herken-
baar zijn dat het een beet-
je pijn doet. Gelukkig maar! 
Want hoe pijnlijker de liefde, 
des te harder moet je er af en 
toe om lachen. Of over zin-
gen. Kortom: een vrolijk stuk 
over liefde en vriendschap. 
En met een cabaretier in het 
midden, loopt een toneelstuk 
natuurlijk nét even anders 
dan je dacht. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl 
(foto: Arjan Benning)

Velsen - Na het succes van 
het muzikale familiespekta-
kel ‘De terugkeer van Hans 
& Grietje’ komt Orkater op 
vrijdag 28 oktober (19.00 
uur) naar de Stadsschouw-
burg Velsen met een familie-
voorstelling die wel een hele 
smeuïge titel heeft: ‘De Pinda-
kaasPrins’. Orkater, Oorkaan 
en Holland Baroque bun-
delen de krachten voor de-
ze stoere 6plus -voorstelling, 
vol regen, sprookjes en barok 
& roll. Rondom de voorstel-
ling organiseert Orkater vele 
leuke extra’s in de foyer. ‘De 
PindakaasPrins’ kent briljan-
te scènes. Waarin er gedrumd 
wordt op alle meubels in het 
decor! En waarin het orkest 
zich in regenponcho’s en met 
paraplu’s op hun hoofd verza-
melt om een regenbui na te 
spelen. De voorstelling begint 
zoals alle sprookjes: er was er 
eens... niet zo heel lang gele-
den, een straat waar het altijd 
regende. In die straat stond 
een huis waar altijd ruzie was, 
jaar in jaar uit. Op een dag be-
sluiten de kinderen dat het nu 
wel genoeg is geweest met al 
die ruzie en regen. Zij gaan 
op zoek naar een oude wijze 
man en wat volgt is een lange 
tocht dwars door een gigan-
tisch sprookjesbos met stoe-
re ninja-piraten, lieve hek-
sen en een pindakaasprins.
Kom verkleed naar de Pinda-
kaasprins als jouw favoriete 
sprookjesfi guur! Bijvoorbeeld 
als een prinses, prins, heks, 
indiaan, piraat, of als ridder! In 
de Stadsschouwburg Velsen 
is een sprookjesbos waar kin-
deren heerlijk kunnen spelen 
en een selfi e kunnen maken 
als hun favoriete sprookjesfi -
guur. Na afl oop van de Pinda-
kaasPrins kunnen kinderen in 
de foyer van de Stadsschouw-
burg Velsen ook nog hun ei-
gen toverparaplu maken. Al-
tijd al een theatervoorstelling 
met muziek willen maken? 
Voorafgaand aan ‘De Pinda-
kaasPrins’ (18.00 uur) kunnen 
kinderen een workshop vol-
gen. Onder begeleiding van 
een professionele workshop-
leider van Oorkaan en een in-
strumentalist werken zij toe 
naar een muziek-, theatra-
le scène die zij aan het einde 
aan hun ouders of begeleider 
kunnen laten zien. De work-
shop duurt ongeveer 40 mi-
nuten en is geschikt voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Na af-
loop krijgen de kinderen een 
patatje en een glas limonade. 
Prijs voor workshop incl. pa-
tat is 5 euro. Prijs voorstelling: 
15 euro. 

Orkater met 
‘De Pinda-
kaasPrins’
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Driehuis - Afgelopen zater-
dag vond aan de Driehuizer-
kerkweg weer de jaarlijkse 
geschenkenveiling van de 
Engelmunduskerk plaats.
In vroeger dagen werden 
begin oktober altijd pin-
ken (jonge koeien) geveild. 
In het voorjaar kocht het 
kerkbestuur  kalfjes die dan  
de hele zomer bij de talrij-
ke boeren in de wijde om-
trek ‘in de kost’ werden ge-
bracht. Aan het einde van de 
winter -de kerk had immers 
geen stallen- werden de 
pinken per opbod verkocht 
op de Pinkenveiling. Deze 
oude traditie werd een beet-
je hersteld: twee pinken wa-
ren naar de pastorietuin ge-
bracht om te worden geaaid, 
geknuffeld en gevoerd door 
de kinderen.
De eerste bezoekers ston-
den al vanaf 8.15 uur in de 
rij te wachten tot de snuffel- 
en boekenmarkt opende om 
9.00 uur. Honderden boeken 
vonden een nieuwe eige-
naar en in de tuin ontmoet-
ten parochianen en omwo-
nenden  elkaar bij een kop-
je koffi e met appeltaart. Kin-

deren lieten zich schminken 
door de meiden van Scou-
ting Wiahawa. Harm de Olie-
bollenman bakte maar liefst 
1.200 oliebollen die gre-
tig aftrek vonden, net als de 
vele  bloemen, bloemstuk-
ken en bollenpakketten. Tij-
dens de ochtend kon men 
loten kopen, met als hoofd-
prijs twee kaarten voor de 
‘House of Horrorshow’ van 
Hans Klok in Stadsschouw-
burg Velsen.
Hoogtepunt was de ge-
schenkenveiling. Wim Wilms 
Floet trad na 20 jaar voor de 
laatste keer als veilingmees-
ter op. Op onnavolgbare wij-
ze wist hij de vele geschen-
ken -door de lokale onder-
nemers en middenstanders 
ter beschikking gesteld- 
voor mooie bedragen aan de 
man te brengen bij de aan-
wezigen in een vaak hilari-
sche sfeer. Alle opbrengsten 
van de activiteiten worden 
rechstreeks gebruikt voor 
het onderhoud en het in 
stand houden van het ‘Hart 
van Driehuis’ het monumen-
tale kerkgebouw dat in 1894 
gebouwd is.

Fors bedrag Smikkeltuin
Santpoort-Noord - De 
Muntenkring aan de Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord bestaat 40 jaar en dat 
werd gevierd op zaterdag 24 
september in Dorpshuis Het 
Terras. Vanwege het jubileum 
werd er een veiling georgani-
seerd waarvan de opbrengst 
van 2000 euro is geschon-
ken aan De Smikkeltuin aan 
het Spekkenwegje 8 in Sant-
poort-Noord. De veilingitems 
waren kosteloos ingebracht 
door de leden van de Mun-
tenkring.
De Smikkeltuin is onderdeel 
van De Waerden en biedt 
dagbesteding aan mensen 
met een verstandelijke be-

perking. De tuin is gevari-
eerd: er worden bloemen, 
groentes en kruiden ge-
kweekt en er staat een groot 
hok met kippen. 
Binnenkort wordt er op de 
tuin een heus verkoop-
punt geopend waar de ver-
se scharreleieren, de biolo-
gische groenten, het zelfge-
maakte hondenspeelgoed 
en de wooncadeautjes wor-
den verkocht. Met de gift van 
de Muntenkring kan er een 
extra boost worden gege-
ven aan de inrichting van het 
nieuwe verkooppunt. Daar 
zijn de cliënten en medewer-
kers van De Smikkeltuin erg 
blij mee.

Santpoort-Noord - Wind, 
storm of regen. Er zijn Sant-
poorters, die elk weertype 
trotseren om maar mee te 
kunnen doen met een eve-
nement van de Harddraverij-
vereniging Santpoort en Om-
streken. 
Ook afgelopen zondag de-
den zij mee aan de fi etstocht 
van 50 km, die in het ka-

der van het 80-jarig bestaan 
werd georganiseerd.  Op de-
ze herfstachtige zondag was 
de stemming er niet minder 
om. Er werd veel ‘geschuild’ 
en nageborreld tot in de klei-
ne uurtjes. Op de foto vanaf 
links Harry Veenboer, Stein-
dor Scerrisson, Erik en Caro-
lien Goes, Gert-Jan en Yvon-
ne Schoorl. 

Santpoort-Noord - Wind, der van het 80-jarig bestaan 

Dressuur voor senioren 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afge-
lopen zaterdag was er een 
dressuurwedstijd voor de 
senioren op manege Ken-
nemergaarde. De F3 en ho-
ger werd gereden en wel de 
B versie. 
De wedstrijden worden door 
het hele land op door FNRS 
aangesloten maneges gere-
den en de resultaten wor-
den in het Ruiterpaspoort 
bijgeschreven. Er kon za-
terdagavond nog heerlijk in 
de buitenbaan losgereden 
worden, waarna de proef in 
de binnenbaan werd gere-
den. 
De proef wordt beoordeeld 
door een jury en de bevin-
dingen worden op een pro-
tocol geschreven die ver-
volgens bij de prijsuitrei-
king wordt overhandigd. 
In de avond werd er de F3 
t/m F18 gereden. Dat is best 
een hoog niveau. Des te ho-
ger de proeven worden des 
te moeilijker wordt het na-
tuurlijk en wordt er ook pit-
tig beoordeeld. 
Bij de F3 t/m F5 ging de 1e 
prijs naar Michiel Boerman 
met Springtime en de 2e 
prijs was voor Rosa Brouwer 
eveneens op Springtime. Bij 
de F6 t/m F8 was de 1e prijs 
voor Eline Zonderman op 
Beau, de 2e prijs was voor 
Rosalie Slisser op Briljant.  

In de categorie F10 t/m F11 
ging de 1e prijs naar Ma-
ria Moore eveneens met het 
prachtige paard Briljant. 
Bij de F12 t/m F18 ging de 
1e prijs naar Selma Wel-
ler op Sinclair en was de 2e 
prijs voor Marjolein Knuvel-
der eveneens met Briljant. 
Nou zou je natuurlijk den-
ken; Briljant wat een top-
per, dat is natuurlijk ook zo, 
maar deze dames die prij-
zen met hem gewonnen 
hebben kunnen ook ge-
woon heel goed rijden! Het 
was weer een geslaagde en 
gezellige avond! (foto: Nico 
Vermeer Fotografi e)

Driehuis - Het eerste heren-
team van Strawberries is er niet 
in geslaagd te winnen van kop-
loper Hilversum. De ploeg uit 
Driehuis verloor op eigen veld 
met 2-5. Het team van coach 
Axel Wessels had vanaf het be-
gin moeite met het spel van de 
tegenstander en ogenschijn-
lijk ook met zichzelf. De cir-
kel van Hilversum werd maar 
sporadisch gevonden. De te-
genstander daarentegen druk-
te wel aan en stond na 25 mi-
nuten op een comfortabele 0-3 
voorsprong. Fouten in de verde-
diging van Strawberries waren, 
net als in de afgelopen wed-
strijd tegen GHBS, de oorzaak 
van de doelpunten. Strawber-
ries deed vlak voor rust nog wel 
in positieve zin van zich spre-
ken. Jelle Groeneveld sleepte 
een strafcorner binnen en zorg-
de voor de 1-3 ruststand. In de 
tweede helft was het spelbeeld 
onveranderd. Hilversum had 
het meeste balbezit en haalde 
er bovendien veel rendement 
uit. De ene na de andere straf-
corner werd behaald door de 
aanvallers uit het Gooi. Straw-
berries-doelman Wouter Rempt 
keepte echter een wereldwed-
strijd en zorgde er persoonlijk 
voor dat zijn team niet werd af-
geslacht. Desondanks was hij 
kansloos op een van de straf-
corners, zo’n kwartier voor het 
einde van de wedstrijd. Niet 
veel later wist Casper Herre-
brugh zich in de cirkel van Hil-
versum vrij te spelen en gaf hij 
een assist op aanvaller Sander 
Joustra. Die wist wel raad met 
het buitenkansje en hij scoor-
de zo de 2-4. Strawberries was 
te zwak om het Hilversum nog 
benauwd te maken in de slotfa-
se. Tot overmaat van ramp werd 
één minuut voor het einde nog 
de 2-5 gescoord. Door deze ne-
derlaag blijft Strawberries on-
derin de tweede klasse bivak-
keren. Komende zondag komt 
hekkensluiter Leeuwarden op 
bezoek in Driehuis en staat er 
een Thé Dansant op het pro-
gramma. (Finn van Leeuwen) 

Strawberries 
verliest van 
koploper

Santpoort-Noord - Maan-
dag 10 oktober houdt Post-
zegel Vereniging Santpoort 
weer haar gezellige bijeen-
komst in dorpshuis Het Ter-
ras aan de Dinkgrevelaan 17. 
Op deze avond zal er een vei-
ling worden gehouden en is 
er ruimschoots tijd om de ka-
vels te bekijken. Vanaf 19.30 
uur is de zaal open. Meer in-
formatie: 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond



Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 11 oktober geven mr. 
Pascal Mousset en mr. Pau-
line Bokma, beiden werk-
zaam bij Rijkswaterstaat, een 
lezing in ’t Brederode Huys 
over de publiek private sa-
menwerking (markt en over-
heid) aan een veilig, leefbaar 
en bereikbaar Nederland. 
Een land waar je vlot van A 
naar B kunt. Een belangrijke 
drive is om deze doelstellin-
gen in grote projecten op tijd 
en binnen het budget te re-
aliseren. Een sprekend voor-
beeld hiervan is bv. het we-
gennet rondom Amsterdam 
(A1) met de spectaculai-
re verplaatsing van de nieu-
we spoorbrug bij Muiden. De 
sprekers gaan concreet in op 
de uitbreiding van het slui-
zencomplex in IJmuiden. De 
lezing begint om 20.00 uur 
en eindigt om 22.00 uur. De 
entree is 6 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal van 
Vereniging Santpoorts Be-
lang, Bloemendaalsestraat-
weg 201, Santpoort-Zuid of 
via www.santpoortsbelang.nl.

Lezing in 
’t Brederode 

Huys 

Velserbroek - Van maan-
dag 3 oktober tot en met 2 
december is er een aquarel-
expositie van Lies Oostwou-
der in de Hofstede in Velser-
broek. De openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 
op zondag van 11.30 tot 13.30 
uur. De aquarellen gaan over 
Haarlem, zoals de Waag en 
het Spaarne, verschillende 
vogels en stillevens.

Expositie in 
De Hofstede

Santpoort-Noord - Sergey 
Smirnov zal op vrijdag 7 ok-
tober om 20.00 uur een pia-
norecital verzorgen waarin hij 
bewerkingen speelt van Bach 
( Busoni), Philip Glass (mu-
ziek van de film The Hours) 
en Arvo Pärt ( Für Alina). 
Sergey Smirnov (Minsk) weet 
met zijn spel een onnavolg-
bare sfeer van aandacht en 
luistergenot te creëren. Dit 
recital gaat hij op een heel 
persoonlijke toer. Hij opent 
sterk met de Chaconne van 
Bach voor viool solo die door 
Busoni perfect werd bewerkt 
voor piano. Zondag 9 okto-
ber om 15.00 uur is in ‘t Mos-
terdzaadje een pianotrio van 
grote klasse te gast  Ze noe-
men zich Het Haarlem Trio en 
wordt gevormd door Eduar-
do Paredes (viool), Isabel Vaz 
(cello) en Daan Treur (piano). 
Uitgevoerd worden Beetho-
ven, Takemitsu ( Between Ti-

des ) en Dvorak (Dumky).
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl
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Wintertraining op led-
verlichte atletiekbaan
Santpoort-Noord - De tijd 
van donkere avonden is aan-
gebroken. Voor veel hardlo-
pers is dat een reden om de 
hardloopschoenen in de kast 
te laten staan. Dat hoeft nu 
niet meer. Deze winter kan 
je 6 maanden lang ‘s avonds 
trainen op de led-verlich-
te baan van atletiekvereni-
ging Suomi in Santpoort. Lo-
pen op een verlichte atletiek-
baan is een heerlijke nieu-
we wereld. Vergeet de stoep-
randen, het lokale bospaad-
je of het donkere fietspad. 
Naast goed zicht krijg je op 
de atletiekbaan training van 
een ervaren hardlooptrainer. 

Je maakt sneller progres-
sie doordat actief wordt ge-
werkt aan jouw looptechniek 
en houding. Ook doe je inter-
valtrainingen: dit is de meest 
effectieve manier om aan je 
snelheid te werken. Ben je 
eenmaal op snelheid? Op 
de baan hoef je nooit meer 
te stoppen voor overstekend 
verkeer!
Donker, regen, wind of kou? 
Deze winter heb jij geen re-
den meer om je hardloop-
schoenen te laten staan. De 
training op de baan bij AV 
Suomi gaat altijd door en het 
is er gezellig. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Open dag bij manege 
VarioHippiQue

Velsen-Zuid - Zondag 9 ok-
tober is op manege VarioHip-
piQue weer de jaarlijkse open 
dag. Dit jaar is er een circus 
thema. Je bent van harte wel-
kom om kennis te maken met 
alle manegepaarden en mag 
zelfs een rondje op enkele 
van hen rondstappen.
De dag begint om 13.00 uur 
met een rondleiding door de 
stallen en aansluitend wor-
den alle manegepaarden 
voorgereden door lesklanten. 
Er is een carrouseldemon-
stratie van de Vario Genera-
tions, een lachwekkend gym-
kanaspel en een spannende 
crossdemonstratie, waarbij er 
zeer aparte hindernissen ge-
nomen gaan worden. 
Bedrijfsleidster Samara van 
Eerden en instructeur Sie-
bren Dekker rijden een 
prachtige kür op muziek. Ook 
worden er nog stoute leeu-

wen getemd. 
In de kantine kun je je laten 
schminken als een clowntje 
en kun je zelf een mooie ro-
zet maken. Er zijn mooie prij-
zen te winnen met snoep-
pot raden. Tussen de bedrij-
ven door kun je tweedehands 
paardenspullen kopen en ge-
nieten van de hoge dressuur 
in de voorbaan. Alle mede-
werkers en heel veel cliën-
ten zijn aanwezig om bezoe-
kers een leuke middag met 
paarden te bezorgen. Kort-
om: voor jong en oud een 
zeer leuke dag.
De open dag is van 13.00 tot 
17.00 uur aan Amsterdam-
se weg 30 in Velsen-Zuid, in-
gang Heuvelweg. 
Voor meer informatie en tij-
den kun je terecht op www.
variohippique.nl of op face-
book VarioHippiQue. Of bel 
0255-534547.

Dag van Duurzaamheid 
en het Bijenconvenant
Velsen - Terwijl in heel Ne-
derland op 10 oktober wordt 
stilgestaan bij duurzaam-
heid middels de Dag van de 
Duurzaamheid, heeft Velsen 
er voor gekozen om dit jaar 
op twee dagen aandacht te 
besteden aan dit belangrijke 
thema.
Op Plein 45 worden daarom 
op zaterdag 8 oktober aller-
lei duurzame initiatieven ge-
toond op de duurzaamheids-
markt. Tijdens de markt is van 
alles te doen en te beleven 
voor jong en oud. De wet-
houder van milieu, Floor Bal, 
zal namens de gemeente om 
12.30 uur het bijenconvenant 
tekenen, bij de stand van het 
Pieter Vermeulen Museum en 
imker in opleiding Fleur Feij.
Toen bekend werd dat de ge-
meente het convenant zou 
ondertekenen is er al snel 
een werkgroep ontstaan met 
o.a. GroenLinks Velsen, im-
kers Fleur Feij en Bert Veer-
man, de gemeente Velsen en 
het Pieter Vermeulen Muse-
um. 
Bijensterfte is een wereld-

wijd probleem: zonder bijen 
niet alleen geen appels, ho-
ning, koffie en chocolade in 
de supermarkt maar een we-
reld zonder fruit, groenten, 
zaden en noten. Met het te-
kenen van het convenant legt 
de gemeente vast dat zij bij-
vriendelijk zal handelen. Vel-
sen is al heel bijvriendelijk 
en zet dit graag voort onder 
andere in ecologisch groen-
beheer. Op De Dag van de 
Duurzaamheid zelf, maandag 
10 oktober, lezen prominen-
ten in het hele land voor uit 
de verhalenbundel ‘Plastic’, 
speciaal voor de gelegenheid 
geschreven door pabo-stu-
denten uit heel Nederland. 
Wethouder Floor Bal zal de-
ze ochtend in Pieter Vermeu-
len Museum groep 4 van de 
Origon uit IJmuiden voorle-
zen. Daarna zal imker Fleur 
Feij de kinderen daarna een 
gastles geven en vertellen 
over haar ervaringen. Ver-
volgens mogen de leerlingen 
zelf  de handen uit de mou-
wen steken en worden er bij-
enhotels gemaakt. 
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Tata Steel investeert
in Warmbandwalserij
IJmuiden - Technici van Ta-
ta Steel bouwen momenteel 
in de Warmbandwalserij een 
nieuwe, zwaardere haspel 
voor het oprollen van het in 
deze fabriek gewalste staal. 
Het grotere vermogen van 
dit nieuwe installatieonder-
deel stelt Tata Steel in staat 
om dikker hogesterktestaal 
te produceren (tot wel 2,5 
cm dik). Daarmee richt het 
staalbedrijf zich met name 
op de sector ‘Lifting & Exca-
vating’, bestaande uit produ-
centen van grote grondver-
zet- en mijnbouwvoertuigen 
en hijskranen. Tata Steel in-
vesteert ruim 30 miljoen eu-
ro in dit project. De nieuwe 
haspel moet in januari 2017 
operationeel zijn.
,,Dit is een belangrijke in-
vestering voor ons staalbe-
drijf”, aldus Hans van den 
Berg, directeur van Tata 
Steel in IJmuiden. ,,De nieu-
we haspel stelt ons in staat 
om ons productaanbod te 
verbreden waar het gaat om 
hogesterktestaal met een 
hoge toegevoegde waarde 
voor de klant. Het project 
staat niet op zichzelf, maar 
maakt deel uit van een reeks 
strategische investeringen 
in IJmuiden. In de staalfa-
briek bouwen we momen-
teel een nieuwe continugiet-
machine. Daarmee kunnen 

we meer advanced en ‘ul-
tra high strength’ steels ma-
ken. Dankzij de nieuwe has-
pel kunnen we die nieuwe 
hogesterktestalen straks op 
een dikte en breedte aan-
bieden die we op dit mo-
ment niet kunnen maken. 
Met deze investering ne-
men we ook een voorsprong 
op de concurrentie. Dit ster-
ke en dikke materiaal kan in 
de staalindustrie op dit mo-
ment alleen in plaatwalserij-
en worden gemaakt. Wij zijn 
de eerste die dit in een pro-
ceslijn gaan produceren”, al-
dus Van den Berg. 
In de Warmbandwalserij 
worden plakken staal van 
22,5 cm dik en 8 tot 12 me-
ter lang uitgewalst tot diktes 
variërend van 1,5 mm tot 20 
mm. Aan het einde van de 
walssectie wordt het staal 
met een snelheid van wel 70 
km/uur opgerold. De bijna 
één kilometer lange Warm-
bandwalserij heeft drie has-
pels. Het team dat de has-
pel bouwt bestaat uit een 
mix van projectingenieurs, 
medewerkers van de Tech-
nische Dienst en medewer-
kers van de Warmbandwal-
serij. De grote uitdaging 
waar zij voor staan is om de 
nieuwe haspel te bouwen 
terwijl de Warmbandwalse-
rij vol in bedrijf is. 

Allerzielen Velsen Verlicht 
op Westerbegraafplaats
Velsen - Woensdag 26 ok-
tober vindt de voor de acht-
ste keer de viering Allerzie-
len Velsen Verlicht plaats, 
dit jaar op de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden. Het 
thema van de avond is Licht 
en Duisternis. 
De begraafplaats wordt voor 
de viering aangekleed met 
licht, vuur, klank en kunst. 
Het doel van de avond is de 
doden gezamenlijk te her-
denken om wie ze waren 
en om herinneringen te de-
len. De begraafplaats krijgt 
als openbare ruimte bete-
kenis als een plek van ont-
moeting.
Kunst en rituelen zijn be-
langrijke onderdelen van de 
viering. De kunstuitingen 
hebben een open, interac-
tieve vorm, zodat bezoekers 
er aan kunnen deelnemen. 
Daarnaast is er ruimte voor 
eigen invulling.
Naast vertrouwde rituelen, 
zullen dit jaar ook verras-
sende nieuwe rituelen kun-
nen worden ervaren. Zo kan 
in het baarhuisje in de ver-
beelding een portret wor-
den gemaakt. Een nieuw ri-
tueel  is er om overleden ba-
by’s en kinderen te herden-
ken. Nieuw is ook het ritueel 
om mensen die op zee zijn 
gebleven te herdenken.
De avond is toegankelijk  

voor iedereen, ongeacht 
achtergrond en ongeacht 
waar iemand is begraven of 
gecremeerd.
De avond vindt plaats op 
woensdag 26 oktober van 
18.30 uur tot 21.30 uur. 
Voorafgaand vindt op don-
derdag 13 oktober in buurt-
huis de Brulboei, Kanaal-
straat 66 in IJmuiden van 
19.30 tot 21.30 uur een in-
formatieve avond plaats 
voor iedereen die verder ge-
informeerd wil worden over 
de inhoud van de avond, 
de verkeersmaatregelen en 
plannen met betrekking tot 
de verlichting in de straten 
om de begraafplaats heen.
De avond is gratis te bezoe-
ken en wordt mogelijk ge-
maakt door bijdragen van 
sponsoren en vele vrijwil-
ligers. Een bijdrage is wel-
kom, waarvoor op de avond 
zelf gelegenheid wordt ge-
boden. Iedereen die meer 
wil weten, wil doneren, of 
zich als vrijwilliger wil in-
zetten, kan kijken op de si-
te www.allerzielenvelsen.nl. 
Het mailadres is info@aller-
zielenvelsen.nl. Vrijwilligers 
zijn nog heel hard nodig.
Het rekeningnummer van 
de Stichting Allerzielen Vel-
sen Verlicht is NL77RA-
BO0126617716. De Stich-
ting heeft de ANBI-status. 

Tata – Kids of Steel 
voetbalclinic bij Telstar
Velsen-Zuid - Op 19 ok-
tober zijn de Tata – Kids of 
Steel clinics bij Telstar. Tata 
Steel organiseert al enkele 
jaren clinics in samenwer-
king met Telstar en het is ie-
der jaar weer een geslaagd 
evenement. 
De clinic is voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar 
die graag samen met spe-

lers en trainers een middag 
vol voetbal willen beleven. 
De clinic duurt van 13.00 
tot 16.00 uur en zal plaats-
vinden in het Rabobank 
IJmond Stadion aan Minis-
ter van Houtenlaan 123.
Schrijf je nu in door een 
mail te sturen met je naam 
en leeftijd naar administra-
tie@sctelstar.nl.

Speeddaten bij 
ZorgSpecialist
Driehuis - De ZorgSpecia-
list organiseert twee unie-
ke inloopavonden op dins-
dag 13 oktober en op maan-
dag 24 oktober voor mensen 
die interesse hebben om als 
verzorgende IG of verpleeg-
kundige aan de slag te gaan.
De ZorgSpecialist is als 
(thuis)zorgaanbieder actief 
in de regio Kennemerland. 
Personeelsmanager Mischa 
van Os: ,,Als ondernemende 
en innovatieve zorgaanbie-
der zijn we op zoek naar be-
trokken collega’s die het leuk 
vinden om in onze organisa-
tie te werken waar je elkaar 
als collega’s kent en waar je 
gezien wordt. We horen vaak 
van mensen dat ze ons  veel 
eerder hadden willen ont-
dekken”, lacht Mischa. ,,Zo is 
het idee geboren om op een 
andere manier met mogelij-
ke nieuwe collega’s in con-
tact te komen!’’ De ZorgSpe-
cialist is op  zoek naar ver-
zorgenden IG, verpleegkun-
digen niveau 4 en verpleeg-
kundigen niveau 5. Zowel 
voor zorg en ondersteuning 
bij mensen thuis als voor de 
kleinschalige woonvoorzie-
ningen voor mensen met de-
mentie. En zowel boven als 
onder het kanaal. Er zijn vele 
contractvormen mogelijk. Zo 
biedt de ZorgSpecialist niet 
alleen maatwerk voor haar 
cliënten, maar ook voor haar 
medewerkers.
Tijdens de speeddate praat 
je met verschillende col-
lega’s van de ZorgSpecia-
list, variërend van uitvoeren-
de collega’s tot personeels-
managers. Zo weet je al snel 
wat werken bij de ZorgSpe-
cialist inhoudt.  Enthousiast? 
Je kunt direct solliciteren op 
een vacature zodat je snel 
aan de slag kunt.
De ZorgSpecialist ontvangt 
je graag in de Vitaliteits-
winkel Zelf!Driehuis aan de 
Driehuizerkerkweg 48 in 
Driehuis op donderdag 13 
oktober of maandag 24 ok-
tober tussen 19.00 en 20.30 
uur.

IJmuiden - Twintig jaar lang 
hebben tante Suus en oom 
Bert speeltuin Zeewijk met 
hart en ziel beheerd. Afgelo-
pen zondag kwam aan deze 
gouden tijd een einde, want 
de jaren gaan tellen en ook 
voor deze twee kanjers wordt 
het tijd om het iets rustiger 
aan te doen.

Zaterdag 1 oktober was de 
laatste werkdag voor de twee 
kindervrienden. Er was een 
gezellig feestje omheen ge-
bouwd zodat iedereen tan-
te Suus en oom Bert de hand 
kon schudden. En met een 
lach en een traan werd af-
scheid genomen. (foto: Erik 
Baalbergen)
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Brandweer oefent in 
vernieuwde Velsertunnel
Velsen - Blusploegen van de 
brandweer leren de vernieuw-
de Velsertunnel op hun duim-
pje kennen. In theorie én in 
de praktijk. Vorige week oe-
fenden brandweerlieden uit 
Velsen en Beverwijk voor het 
eerst live in de tunnel. 
Als de alarmsystemen van de 
Velsertunnel het teken geven 
voor evacuatie, dan is dat echt 
voor iedereen duidelijk. De 
omroepinstallatie blèrt door 
de tunnel, vluchtdeuren wor-
den groen verlicht en de ven-
tilatie blaast zo hard dat je jas 
wappert. ‘Dit is een noodsitua-
tie. Verlaat uw voertuig.’
De Velsertunnel in calamitei-
ten- en evacuatiestand is de 
komende tijd regelmatig het 
decor voor oefeningen van 
politie, brandweer en ambu-
lance. De hulpdiensten moe-
ten de vernieuwde Velsertun-
nel op hun duimpje leren ken-
nen. Dat is niet alleen wettelijk 
verplicht, maar ook nodig.
Op het gebied van veilig-
heid is de Velsertunnel in-

grijpend verbouwd. Willen de 
hulpdiensten effectief optre-
den, dan kunnen zij niet zon-
der eerstehands ervaring met 
de tunnel. Zo krijgen politie- 
en ambulancepersoneel pre-
sentaties en rondleidingen 
om hen op de hoogte te bren-
gen van de nieuwe tunnelin-
richting. Hoogtepunt van het 
programma is een gezamen-
lijke oefening door alle hulp-
diensten.
,,Voor de brandweer is er niet 
zo gek veel veranderd aan de 
Velsertunnel’’, zegt bevelvoer-
der Van Meurs. ,,De tunnel is 
vooral verbeterd: dankzij vijf 
nieuwe veilige ruimtes in het 
midden van de tunnel kunnen 
we direct doorsteken naar de 
andere tunnelbuis. En omdat 
de ventilatie de rook met de 
rijrichting naar buiten blaast, 
ontstaat er ‘stroomopwaarts’ 
van de brand een rookvrije zo-
ne. Daar stappen wij de tunnel 
binnen. De tunnel is dus niet 
alleen veiliger voor het ver-
keer, maar ook voor ons.’’

IJmuiden - Elke eerste don-
derdag van de maand kun je 
in de Centrale Bibliotheek 
terecht bij het juridisch in-
loopspreekuur van De Klerk 
& Rozemeijer Advocaten. 
Zij beantwoorden graag al 
jouw vragen op juridisch 
gebied. Het inloopspreek-
uur is gratis en geheel vrij-
blijvend. De specialisten 
van De Klerk & Rozeme-
ijer Advocaten helpen je zo 
ver mogelijk op weg op ba-
sis van jouw vraag. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan over een 

probleem met de buren, een 
arbeidsconfl ict, een echt-
scheiding, een strafrechte-
lijk probleem of problema-
tische schulden. De Klerk 
& Rozemeijer Advocaten is 
al meer dan 20 jaar actief 
in de regio. Kijk voor meer 
informatie op www.dkrad-
vocaten.nl. Centrale Biblio-
theek IJmuiden, donderdag 
6 oktober van 16.00 tot 18.00 
uur. Er worden geen kosten 
gerekend voor dit spreek-
uur. Een afspraak maken is 
niet nodig. 

Juridisch spreekuur

Velsen - Bent u voor de zorg-
verzekering verzekerd bij Zil-
veren Kruis, VGZ of Menzis? 
Dan kunt u mogelijk gebruik 
maken van een korting op 
de verzekering via Huurders-
voordeel. Wilt u weten of u in 
aanmerking komt, dan kunt 
u een afspraak maken bij 
de Formulierenbrigade Vel-
sen. De Formulierenbrigade 
Velsen is een project van de 
gemeente Velsen en Socius 
Maatschappelijk Dienstverle-
ners. De Formulierenbrigade 
Velsen kan samen met u on-
derzoeken op welke voorzie-
ningen u mogelijk nog meer 
recht heeft en ondersteuning 
bieden bij het aanvragen. 
Voor een afspraak kunt u bel-
len met het telefoonnummer 
088-8876900. De Formulie-
renbrigade Velsen is geves-
tigd bij Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners, Plein 
1945 nr. 10 in IJmuiden. 

Formulieren-
brigade Velsen

Velsen - De eerste Hulp-
verlenersdag in Velsen is 
zondag, ondanks het mati-
ge weer, redelijk goed be-
zocht. De nationale Hulpver-
lenersdag is in het leven ge-
roepen om het publiek dich-
ter bij hulpverleners zoals 
brandweer, Rode Kruis, po-
litie en Dierenambulance te 
brengen.
Regelmatig zie je in het 
nieuws dat hulpverleners in 
hun zo belangrijke werk wor-
den belemmerd door om-
standers. Wie zijn gezonde 
verstand gebruikt, begrijpt 
dat dit het ernstige gevol-
gen kan hebben, niet alleen 
voor eventuele slachtoffers, 
maar ook voor de hulpverle-

ners zelf.
En hoe kun je dit dan be-
ter oplossen door publiek en 
hulpverleners bij elkaar te 
brengen. Niet alleen met een 
praatje maar ook door de-
monstraties en een spannen-
de stormbaan voor de kinde-
ren werd er hard gewerkt aan 
het opwaarderen van de re-
latie tussen hulpverleners en 
publiek. 
De hulpverlener kun je tij-
dens het uitoefenen van zijn 
werk het beste helpen door 
ze de ruimte te geven en 
goed te luisteren naar aan-
wijzingen van mensen die er-
voor zijn opgeleid om in te 
grijpen bij stressvolle situa-
ties. (foto: Erik Baalbergen)

Dschen Dui viert 
60-jarig jubileum 

Santpoort-Zuid - Sportver-
eniging Dschen Dui  vier-
de op 1 oktober haar 60-ja-
rig jubileum. Wethouder An-
nette Baerveldt was hierbij 
aanwezig en vertelde in haar 
toespraak over haar positie-
ve ervaringen met deze ver-
eniging. 
In diverse toespraken werd 
de historie aangehaald en 
hoe de disciplines, zoals jiu 
jitsi, karate, judo, tai chi, pen-
cat silat en yoga zich heb-
ben ontwikkeld en met veel 
enthousiasme worden gedo-
ceerd. De band maakte het 
feest compleet.
In die 60 jaar zijn er drie he-

ren tot erelid benoemd en 
werd zaterdag met trots Hen-
nie de Ruiter als eerste dame 
voorgedragen als erelid. De 
verwachting is dat tijdens de 
eerstvolgende ledenvergade-
ring dit offi cieel bekrachtigd 
zal worden. 
Hennie heeft jui jitsu gevolgd, 
maar heeft dit vanwege haar 
rugklachten moeten beëindi-
gen. Haar affi niteit met deze 
vereniging is groot. 
Zij verzorgt al jaren de bar, 
de inkopen, Sinterklaasfees-
ten, nieuwjaarsrecepties en 
te veel om op te noemen. 
Kortom ze heeft deze nomi-
natie zeker verdiend.

IJmuiden - Vrijdag 28 ok-
tober van 14.00 tot 20.00 uur 
houdt  SBO De Boekanier een 
kinderkleding en speelgoed-
beurs. De beurs is gratis toe-
gankelijk. Het is alleen  mo-
gelijk om contant te betalen. 
U kunt ook zelf kleding en 
speelgoed hiervoor inbrengen. 
75 Procent van de opbrengst 
is voor uzelf en 25 procent 
is voor een goed doel voor 
de school. Geïnteresseerden  
kunnen zich tot en met 17 ok-
tober aanmelden via kleding-
speelgoedbeurs@boekanier-
sbo.nl waarna u alle informa-
tie krijgt toegestuurd.

Kledingbeurs

Bloemendaal - De politie 
heeft een 17-jarige jongen uit 
Santpoort aangehouden we-
gens bedreiging en het in het 
bezit hebben van een nep-
vuurwapen. De politie had 
een melding gekregen dat de 
jongen zondagmiddag op de 
Bergweg een 31-jarige man 
had bedreigd. Bij aankomst 
van de politie was de verdach-
te verdwenen. Hij was weg-
gereden op zijn scooter maar 
agenten troffen hem later als-
nog aan op de Duinlustweg. 
Het vuurwapen dat hij bij zich 
had, bleek nep te zijn, het ging 
om een zogenaamd balletjes-
pistool. De verdachte is aan-
gehouden en het  neppistool 
is in beslag genomen. De ou-
ders van de jongen zijn in ken-
nis gesteld en de jongen heeft 
een Halt-afdoening gekregen.

Neppistool

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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Bekende gezichten, nieuwe uitstraling
IJmuiden - Al jaren wordt er 
veel gefietst in de omgeving 
van IJmuiden. Met het prachtige 
duingebied dat zich uitstrekt van 
de Heerenduinen via het Natio-
naal Park Zuid Kennemerland, 
Langevelderslag, Noordwijk en 
Katwijk tot aan Scheveningen is 
er altijd een mooie route te vin-
den. 
Dat zeggen ook deze erva-
ren fietsers. Al jaren trekken zij 
er op uit om hun kilometers te 
maken in de zomer op de race-
fiets in de winter op de moun-
tainbike of strandfiets. Fietsen is 
goed voor je lichaam en je geest, 
je bent lekker vrij in de natuur en 
het fietsen in de groep heeft ook 
een groot sociaal karakter. Je 
praat met elkaar, toert met el-
kaar en je strijd met elkaar om 
de eer in een sprintje als de mo-
gelijkheden en het terrein het 
toelaat. Het is altijd mooi of de 
zon nu schijnt, de windt waait, 
de regen naar beneden komt 
het geeft je altijd een voldaan 
gevoel. In deze tijd van toene-
mend gebruik van E-bikes wordt 
er toch ook steeds meer gebruik 
gemaakt van de Racefiets en 

mountainbike. Fietsen met el-
kaar kun je lang doen, dat be-
wijzen een aantal van de man-
nen die in deze groep meerijden 
40, 50 of 70 jaar gaat gewoon in 
hetzelfde peloton. 
Het geheim zit erin dat je in be-
weging blijft vanaf nu zullen wij 
in IJmuiden en omstreken deze 
mannen in de nieuwe kleding 
van Kok Fietsen in IJmuiden 
voorbij zien flitsen. Kok Fietsen 

is dé speciaalzaak van IJmuiden 
voor de sportieve fietser waar 
iedereen kan vinden wat hij of zij 
zoekt. Want de mensen van Fiet-
sen in IJmuiden zijn zelf ook en-
thousiaste fietsers en zullen al-
tijd het beste advies geven hun 
eigen ervaring delen en fietsen 
optimaal onderhouden! Wil je 
ook fit worden of blijven? Fiet-
sen is de mooiste manier, kijk 
maar naar deze mannen!

Voorbereidingen Grote 
Kerstshow in volle gang
Velsen - Vorige week is het 
Grote Kerstkoor voor het 
eerst bij elkaar gekomen. 
Samen met het Rex Orkest 
vormen zij het middelpunt 
van De Grote Kerstshow 
2016.
De afgelopen maanden 
hebben zich 70 mannen en 
vrouwen tussen de 15 en 
80 jaar aangemeld voor het 
koorproject. 
Gedurende de komende 
twee maanden bereiden zij 
zich onder leiding van zang-
coaches Eline Schmidt en 
Robbert van Unnik, diri-
gent Sjoerd Jansen en re-
petitor Bas Jongsma voor 
op de shows waarin zij met 
soms pittige arrangementen 
indruk zullen gaan maken. 
Dat kan met zekerheid ge-
zegd worden, want na vak-
kundige aanwijzingen van 
Robbert van Unnik klonk het 
eerste vijfstemmige arran-
gement donderdag al over-
weldigend mooi. Door mid-
del van workshops in zang-
techniek, close harmony, en 
het leren volgen van een di-
rigent zullen de dolenthou-
siaste deelnemers groeien 
tot een koor met een waan-

zinnige klank. 
De Grote Kerstshow be-
looft sowieso een belevenis 
te worden. Producent Eli-
ne Schmidt: „Ruim honderd 
mensen maken straks sa-
men een geweldige voor-
stelling. Het orkest en koor 
begeleiden Velsense topso-
listen. We blikken in indruk-
wekkende ‘poetry slams’ te-
rug op het afgelopen jaar, er 
wordt gedanst, gespeeld en 
gezongen. We zijn er enorm 
trots op!” 
Het thema voor de show 
luidt net als vorig jaar ‘Vel-
sen zijn we samen’. Dit jaar 
staan binnen dat thema de 
vrijwilligers centraal. Eline 
Schmidt en mede-produ-
cent Koen van der Wel gin-
gen langs bij verschillende 
organisaties om het onmis-
bare werk van vrijwilligers 
op film vast te leggen. De-
ze reportages zullen ook tij-
dens de show te zien zijn. 
Als Velsenaar mag je de-
ze show eigenlijk niet mis-
sen. Kaarten voor zaterdag 
18 en zondag 19 december 
zijn voor 10 euro te bestel-
len via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Lezing over Rudolf Hess
Velsen-Zuid - De Kennemer 
Sociëteit houdt op woens-
dagochtend 12 oktober tij-
dens haar bijeenkomst om 
10.00 uur in de zaal aan de 
Stationsweg 95 in Velsen-
Zuid een lezing over Rudolf 
Hess. Spreker is Wim van 
Hooff.
In de geschiedenisboek-
jes staat vaak dat Rudolf 
Hess niet goed bij zijn hoofd 
was toen hij naar Schotland 
vloog. Ook lezen we dat zijn 
reis zonder gevolg bleef. Ech-
ter, de feiten die in de afgelo-
pen jaren naar buiten zijn ge-
komen geven een nadrukke-
lijk andere wending aan dit 
verhaal.
Met de reis naar Scotland 

probeerden de Duitsers vre-
de met de Engelsen te slui-
ten om een ‘2de frontenoor-
log’ te voorkomen. Het was 
zeker niet de opzet van Hit-
ler om met deze actie de En-
gelsen een troef in handen te 
spelen, waarmee zij de Ame-
rikanen konden bewegen 
hun oorlogsinspanningen 
voor Engeland te verhogen. 
Het uiteindelijk resultaat was 
wel dat de Engelsen volledig 
toegang kregen tot de Ame-
rikaanse industriële- en mili-
taire middelen. 
De toegangsprijs is 6 euro in-
clusief koffie. Aanmelden via 
kennemersocieteit@gmail.
com. Zie ook www.kenne-
mersocieteit.nl.

Onderzoeksresultaten gepresenteerd

Kracht van de IJmond 
in stroomversnelling

IJmond - Een bundeling van 
de vrijwilligerscentrales, man-
telzorg bespreekbaar maken 
bij bedrijven en walking foot-
ball voor ouderen: Rabobank 
IJmond stimuleert inwoners en 
instellingen om projecten op het 
gebied van zorg, welzijn, wo-
nen en leefbaarheid samen op 
te pakken. 
Tijdens een drukbezochte bij-
eenkomst in het Rabobank 
IJmond Stadion werden de uit-
komsten van het sociaal maat-
schappelijke gedeelte van het 
Kracht van de IJmond-onder-
zoek gepresenteerd. Direct 
daarna gingen betrokken regio-
genoten met elkaar in gesprek 
om samen de schouders te zet-
ten onder nieuwe projecten en 
het verbinden van bestaande 
initiatieven.
Het nieuwe onderzoek naar de 
Kracht van de IJmond, in de af-
gelopen maanden tot stand ge-
komen na gesprekken met le-
den van de Rabobank, onder-
nemers, instellingen, gemeen-
ten én inwoners, heeft geresul-
teerd in een sociaal-maatschap-
pelijke agenda met tien pun-
ten. Vijf daarvan hebben betrek-
king op zorg en welzijn: verbin-
den van inwoners aan voorzie-

ningen en aan elkaar, onder-
steunen van vrijwilligers, ver-
minderen van eenzaamheid en 
(verborgen) armoede, stimule-
ren van een gezonde leefstijl en 
investeren in jeugd. De vijf an-
dere agendapunten gaan over 
wonen en leefbaarheid: behou-
den van leefbaarheid in de wij-
ken, versterken van veiligheids-
beleving en sociale cohesie, ver-
beteren van mobiliteit, behou-
den van jongeren en vergroten 
van de aantrekkingskracht van 
de regio.
Tijdens de marktplaats gingen 
tientallen inwoners en vertegen-
woordigers van (maatschappe-
lijke) organisaties met elkaar in 
gesprek over mogelijkheden om 
de IJmond krachtiger te maken. 
Marjolein Houwing van Stich-
ting Welzijn Velsen pleitte er-
voor om de vrijwilligerscentrales 
in Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk om te vormen tot de Vrij-
willigersacademie IJmond: één 
plek waar alle scholing wordt 
samengebracht. 
Gertjan Huijbens van Telstar 
Thuis in de Wijk bood aan om 
mee te denken over het idee om 
op verschillende plekken wal-
king football aan te bieden. Ou-
deren blijven hierdoor in bewe-

ging en maken kennis met nieu-
we mensen. En Young Art hoopt 
dat de Kracht van de IJmond 
leidt tot een eigen broedplaats 
waar de vrijwilligers aan de slag 
kunnen met hun creatieve idee-
en. Dat sluit weer goed aan bij 
het idee om betaalbare werk-
plekken te creëren voor start-
ups en grow-ups in industriële 
omgevingen.
De trekkers van de projec-
ten worden van harte uitge-
nodigd om een aanvraag in te 
dienen bij het Rabo Dichtbijf-
onds of het Rabo Investerings-
fonds. Jaarlijks stelt Rabobank 
IJmond vanuit het coöperatief 
dividend 250.000 euro beschik-
baar voor projecten die de werk- 
en woonomgeving versterken of 
bijdragen aan de economische 
infrastructuur in de IJmond. Een 
commissie van ledenraadsleden 
beslist welke projecten steun 
krijgen uit het fonds.
Op woensdag 2 november wor-
den de resultaten van het eco-
nomische deel bekendgemaakt 
tijdens een ondernemersbijeen-
komst in de Rabo Week IJmond. 
Aanmelden kan via rabobank.nl/
ijmond. Volg de bank op social 
media voor het laatste nieuws 
over de Kracht van de IJmond.
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IJmuiden - Het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum is 
helemaal niet saai. Kinderen 
vinden het daar heel erg leuk. 
Er zijn twee speurtochten, 
voor de kleintjes met plaatjes 
en voor de wat groteren met 
zoek-opdrachten. 
Je mag knopen maken, in 
een duikers-pak klimmen, 
achter het roer staan in de 
stuurhut. Een beetje grieze-
len in het hutje van de ka-
naalgravers.
Weet jij welke vissen er alle-
maal zwemmen in de Noord-
zee en wat er zoal op de bo-

dem van de zee ligt? Boven in 
de toren kan je heel ver kij-
ken over de havens en IJmui-
den. In het buitenmuseum 
kan je kapitein spelen in een 
boot. Kortom, er is heel veel 
te zien en te beleven. 
In de herfstvakantie regio 
Noord is het IJmuiden Zee- 
en Havenmuseum alle mid-
dagen open van 13.00 tot 
17.00 uur, behalve op maan-
dagmiddag. De entree voor 
kinderen bedraagt 3 euro. 
Met de Museum Jaarkaart 
is de entree gratis. Zie ook: 
www.zeehavenmuseum.nl.

De lucht is van 
ons allemaal

IJmond - Dat de lucht van ons 
allemaal is was vorige week 
duidelijk te merken in buurt-
huis De Brulboei in IJmuiden. 
Velen waren ingegaan op de 
uitnodiging om op 28 sep-
tember ‘mee te kijken naar de 
lucht’. De uitnodiging kwam 
van GroenLinks, SP en PvdA 
in Velsen. Die hadden de Om-
gevingsdienst IJmond, de GGD 
Zuid-Kennemerland en Ta-
ta Steel gevraagd uit te leg-
gen hoe zij betrokken zijn bij 
de luchtkwaliteit in de IJmond. 
Want luchtvervuiling is een 
heel ingewikkeld onderwerp 
dat in veel regio’s en zeker in 
de IJmond regelmatig de aan-
dacht trekt. Ingewikkeld, om-
dat er zoveel bronnen voor ver-
vuiling zijn. Maar ook omdat er 
zoveel verschillende bestand-
delen in vuile lucht zitten: fi jn-
stof en ultra fi jnstof, roet, stik-
stof, CO2, enz. En daarnaast is 
ook de relatie tussen de lucht-
kwaliteit en de volksgezond-
heid geen eenvoudig onder-
werp. Terwijl de aanwezigen in 
De Brulboei ‘mee keken naar 
de lucht’ verhelderden de Om-
gevingsdienst, de GGD en Ta-
ta Steel heel wat onderwer-
pen die samenhangen met de 
luchtkwaliteit in en rond Vel-
sen. Zo kwamen onder meer 
aan de orde hoe die kwaliteit 
wordt gemeten en hoe die zich 
verhoudt ten opzichte van an-
dere regio’s in ons land, wat 
de verhouding tussen roken 
en het inademen van vervuil-
de lucht is, dat er nog vrij wei-
nig bekend is over ultra fi jnstof 
en dat daarom een meerjarig 
landelijk onderzoek wordt ge-
start en dat Tata Steel niet al-
leen veel aandacht heeft voor 
stof dat uit hoge schoorstenen 
komt, maar ook voor luchtver-
vuilers op de grond zoals rij-
dend materieel. Met presenta-
ties en in boeiende discussies 
werden de aanwezigen zo ge-
informeerd over de complexi-
teit van het begrip ‘luchtkwali-
teit’ en hoe er in de regio aan 
wordt gewerkt om die te ver-
beteren. En dat is van belang, 
want de lucht is niet alleen van 
ons allemaal maar ook voor 
ons allemaal.

‘Niemand gedwongen 
de poort uit bij Tata’
Velsen - ,,De intrinsieke 
waarde van de Nederlandse 
Hoogovens – Tata Steel IJmui-
den – is met deze afspraak 
opnieuw bewezen.” Dat stelt 
bestuurder Peter Boëseken 
van CNV Vakmensen bij het 
afsluiten van het werkgele-
genheidspact bij de staalgi-
gant in IJmuiden.
De bond kwam dinsdag-
avond met Tata overeen dat 
de werkgelegenheid voor 5 
jaar is gegarandeerd voor het 
huidig personeel. ,,Tata-men-
sen kunnen Tata-mensen blij-
ven. Een belangrijke afspraak 
nu het Duitse Thyssen Krupp 
zo openlijk lonkt naar Tata.”
Boëseken wist met de werk-
gever overeen te komen dat 
voor alle medewerkers die 
eventueel boventallig worden 
– bij een overname, of ande-
re vorm van reorganisatie – 21 
maanden lang wordt bemid-
deld naar een andere func-
tie binnen Tata. ,,En als die 
overstap wordt gemaakt met 
goed presteren in de nieu-
we functie als uitkomst, dan 
volgt binnen 2 maanden een 
vaste aanstelling in die nieu-
we functie. Een eerlijke deal, 
waarbij wij als vakbonden het 
werkgelegenheidspact heb-
ben kunnen oprekken tot vijf 
jaar. Aanvankelijk was een af-

spraak voor twee jaar het uit-
gangspunt.” Die verlenging 
vindt de CNV-bestuurder van 
belang: ,,Dus is de zekerheid 
in IJmuiden navenant groter 
geworden. Dat geeft de nood-
zakelijke rust op de werk-
vloer.”
In het Tata-pact is ook een se-
rie afspraken vastgelegd voor 
overstap naar een baan bui-
ten het staalconcern. Boëse-
ken: ,,Maar daarvan is afge-
sproken dat zo’n overstap al-
leen op vrijwillige basis kan 
worden uitgevoerd. Niemand 
gaat dus gedwongen de poort 
uit bij een overname of reor-
ganisatie. ,,Ik ben van me-
ning dat Tata daarmee min 
of meer de grote waarde van 
IJmuiden, alsmede de kennis 
en kunde van de werknemers 
daar, voor het totale con-
cern erkent. Zeker nu we ook 
scholingsafspraken hebben 
meegenomen in het werkge-
legenheidspact. Wij als CNV 
Vakmensen stipuleren dat al 
jaren en wijzen keer op keer 
op de werknemer als belang-
rijkste element in de onderne-
ming. Mooi dat de concernlei-
ding dat nu onderstreept.”
Eind oktober legt Boëseken 
het principeakkoord over het 
werkgelegenheidspact voor 
aan de leden.

Drukte bij reünie LEFF
IJmuiden - Het was zondag 2 
oktober een zeer geslaagd op-
treden van coverband LEFF tij-
dens de viering van het 10-ja-
rig bestaan van de band. 
De allereerste bezetting van-
LEFF 2006 begon deze middag 
met vier nummers die werden 
gebracht alsof deze bezetting 
nooit weg was geweest. Zeer 
muzikaal en met veel enthou-
siasme. Oud-zangeres Nico-
lette zong op een fantastische 
wijze drie nummers. Oud zan-
ger Rob Sweijen zong Satur-
day Night met veel passie. 
De huidige coverband LEFF 
wist het publiek een gezellige, 
muzikale reis door de tijd te 
bezorgen. Er werd gezongen, 
gelachen, genoten, gedron-
ken en veel gedanst. De band 
zorgde weer voor een gewel-
dige sfeer. 
Iedereen ging los. Een swin-
gend repertoire dat gebracht 
werd met veel positieve ener-
gie en heel goede zang. De 

band voelde prima aan wat 
het massaal opgekomen pu-
bliek deze middag nodig had. 
De sound, of liever gezegd het 
geluid, van de band wordt ge-
dragen door zangeres Mo-
nique met een ‘dijk’ van een 
stem. 
De afgelopen 10 jaar heeft 
LEFF in Noord-Holland, maar 
ook daarbuiten de aandacht 
op zich gevestigd met een zeer 
uitgebreid repertoire. Het aan-
tal coverbands in Nederland is 
groot, maar volgens drummer 
Frans Looij heeft LEFF volop 
onderscheidende elementen. 
De behoefte aan meer muzika-
le variatie brengt de band an-
no 2016 naar zijn huidige re-
pertoire dat inmiddels bijna de 
volledige breedte van het pop- 
en rock- maar ook een Neder-
landstalig spectrum beslaat.  
Stevige, opzwepende, swin-
gende- en feestnummers wis-
selen elkaar daarbij in hoog 
tempo af. (foto: Peter Weijers)

Nannie van der Wiele 
wint roeiwedstrijden

Velsen - Ieder jaar doet wa-
terscouting Nannie van der 
Wiele mee met de regiona-
le scouting roeiwedstrijden in 
Haarlem. Afgelopen zaterdag 
was het weer zo ver, om half 
tien vertrokken de leden met 
zijn allen richting de roeiwed-
strijden. 
De groep was er vol verte-
genwoordigd met alle vier 
de boten die meededen. In 
de Morninglight en de Witch 
of the Wave voeren de zee-
verkenners (10 tot 15 jaar), 
waarbij de dolfi jnen (7 tot 10 
jaar) de boot bestuurden; in 
de Beluga voer de wilde vaart 
(15 tot 18 jaar); en in de Fiery 
Cross voer de leiding. Voor 
iedere leeftijdscategorie was 

een eerste prijs te verdienen, 
net als voor de snelste tus-
sentijden. De start was voor 
de Catharijnebrug en de fi -
nish net voor de Schoterbrug, 
een totale afstand van ruim 2 
kilometer. 
De race ging bij alle boten re-
delijk voorspoedig, wat resul-
teerde in een prachtige eer-
ste plaats voor the Witch of 
the Wave en de Fiery Cross. 
Ook de wilde vaart was suc-
cesvol, zij wisten een brug-
prijs te bemachtigen. Zij wa-
ren het snelst op het traject 
van de Prinsenbrug naar de 
Waarderbrug. Al met al een 
erg succesvolle dag voor de 
waterscoutinggroep. Zie ook 
www.nannievdwiele.nl.
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VACATURE TOP 5 Oktober

Begeleider Zwerfvuil/Groenproject 
Kansen & Zo   vac.nr:1351
Onderhouden van de peuterspeelzaal-pleintjes van Stich-
ting Welzijn Velsen. 

Bestuursleden Stichting 
Speeltuin Zeewijk   vac.nr:1353
Heeft u affiniteit met Zeewijk, heeft u bestuurlijke kwali-
teiten meldt u dan aan.

Vrijwilliger voor (creatieve) activiteiten
in Villa Velsen   vac.nr:1366 
Wij zoeken een vrijwilliger voor het spelen van gezel-
schapsspellen, kaarten met onze bewoners.

Verkeersregelaar voor het Festival Leven op het 
Donkerst Ford Noord   vac.nr:1376
Vier verkeersregelaars en een EHBO-er gezocht voor het 
gratis toegankelijke Festival. 

Coördinator koersbal activiteit 
Wijkcentrum de Hofstede   vac.nr:1374
Als coördinator draagt u zorg voor deze leuke en goed lo-
pende activiteit.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag 
t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Lekker naar de Brulbios 
in de herfstvakantie
De Brulboei - Op donderdagmiddag 20 oktober draaien wij 
een leuke kinderfilm, kinderen tot 7 jaar onder begeleiding. 
De kosten zijn 1,50 euro inclusief limonade. De film begint 
om 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.45 open. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
De Brulboei - Woensdagavond  19 oktober van 19.00 tot 
21.30 uur organiseert Buurthuis de Brulboei een kinderkle-
ding en speelgoedbeurs. U kunt voor 2,50 euro een tafel hu-
ren. Deze kunt u vanaf heden  reserveren bij: Buurthuis de 
Brulboei, telefoonnummer 0255-510652. U kunt zich inschrij-
ven tot en met maandag 17 oktober. U kunt natuurlijk ook al-
leen even komen struinen.Repaircafé in Het Terras

Het Terras - Donderdag 20 
oktober 2016 wordt er weer 
een Repaircafé gehouden in 
Dorpshuis het Terras in Sant-
poort-Noord. Tussen 14.00 
en 16.00 uur staan de repa-
rateurs klaar om kleine re-
paraties te verrichten of u 
advies te geven. U kunt te-
recht met elektrische appa-
raten zoals een koffiezetap-
paraat, föhn, stofzuiger, ac-
cuboor etc. Geen grote ap-
paraten zoals wasmachines 
of koelkast. Vakkundige vrij-
willigers helpen gratis bij alle 
mogelijke reparaties. Samen 

met de bezoeker proberen ze 
een oplossing te vinden. Be-
nodigd materiaal dient u zelf 
aan te schaffen. Naast elek-
trische apparaten kunnen 
er ook horloges en klokken 
worden gerepareerd. Werkt 
uw computer of laptop traag 
of niet meer, geen nood, ook 
daar is iemand voor aanwe-
zig! 50% van de bezoekers 
kunnen wij helpen, het overi-
ge deel heeft uitsluitsel waar-
om iets stuk is, vaak zijn on-
derdelen dan te duur ten op-
zichte van het product of niet 
meer verkrijgbaar. Met een 

gerust hart brengt men dan 
het apparaat naar een recy-
cling bedrijf. Omdat wij van 
de avond naar de middag 
verschoven zijn zoeken we 
een fietsenmaker, iemand die 
verstand heeft van telefoons 
of I-pads en iemand die kle-
ding kan repareren. Mocht u 
iemand kennen of bent u zelf 
handig op dit gebied, meldt u 
dan aan als vrijwilliger. 
Terwijl u wacht kunt u genie-
ten van een kopje koffie en 
kunt u in contact komen met 
uw buurtgenoten. Meer we-
ten? Bel 023-3031228.

Roze Salon Velsen
De Dwarsligger - Dinsdag 
11 oktober 2016 wordt de re-
genboogvlag gehesen door 
Annette Baerveldt van de ge-
meente Velsen (meer info 
hierover op de gemeentepa-
gina). Het is dan Wereld ‘Co-
ming Out Day’. Dit is ook een 
nieuwe start voor de Roze Sa-
lon Velsen in Buurtcentrum 
de Dwarsligger. Bent u seni-
or en  lesbisch of homosek-

sueel en wilt u gelijkgestem-
den  ontmoeten? Of heeft u 
behoefte aan een praatje, on-
der het genot van een kop-
je soep en of een glaasje? De 
Roze Salon is een ontmoe-
tingsgelegenheid waar je er-
varingen kunt uitwisselen en 
je verhalen kunt delen in een 
ongedwongen sfeer. We wil-
len een keer per maand sa-
menkomen. Voor ontmoeting 

en een goed informatief en 
gezellig gesprek over van al-
les en om ervaringen te delen.  
De eerste bijeenkomst van de 
Roze Salon Velsen is op don-
derdag 3 november van 16.30 
tot 19.30 uur in Buurtcentrum 
de Dwarsligger. Ook organi-
seren wij met regelmaat een 
open podium. Meer weten? 
bel 0255-512725 of mail naar 
rozesalonvelsen@gmail.com 

Filmavond voor vrouwen
De Brulboei - Een nieuw 
seizoen, een nieuwe se-
rie Filmavonden voor vrou-
wen. De eerste avond be-
leeft u op woensdag 12 ok-
tober met de film Knielen 
op een bed violen. 
Eind jaren veertig komt 

aan een gelukkig ge-
zinsleven op de kwekerij 
een eind als Margje Sie-
vez slechts kan toekij-
ken hoe haar man steeds 
meer in de ban raakt van 
een clubje strenggelovi-
gen. Een prachtige film 

naar het boek van Jan Sie-
belink met in de hoofdrol-
len Barry Atsma en Noor-
tje Herlaar. De film begint 
om 20.00 uur en kaarten à 
3,00 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

Het Terras - Op maandag 
van 13.30 tot 14.15 uur is er in 
Het Terras SeniorenFit. Dit is 
een begeleid sportprogram-
ma, speciaal voor senioren. 
Naast complete fitheid komt 
ook het sociale aspect aan 
bod. Bij de SeniorenFit is de 
hele les een ervaren instruc-
teur aanwezig. De les wordt 
gegeven in de zaal. Senio-
renFit is al begonnen maar 
kan nog wel enkele deelne-
mers gebruiken. Aarzel dus 
niet maar meld u snel aan. De 
kosten zijn 80 euro voor 30 
lessen, als u later begint zijn 
de kosten lager. Meer weten? 
Bel 023-3031228

SeniorenFit

De Hofstede - In Wijkcen-
trum de Hofstede in Vel-
serbroek zingt op zondag 
16 oktober het bekende 
koor Malle Babbe. Liedjes 
van klassiek tot populair 
op humoristische wijze ge-
presenteerd door Leny van 
Schaik. 
Het concert begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Kaar-
ten à 4,00 euro zijn ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-
locaties en aan de zaal. 
Meer weten? Bel 023-
5386528

Malle Babbe
in De Hofstede

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

De Brulboei- Al jaar en dag 
geeft Gré Hofland de cur-
sus kleding maken. Helaas 
kunnen wij dit seizoen nog 
niet van start gaan. Wij ko-
men nog 1 à 2 mensen te-
kort.  Naaimachines en een 
lockmachine zijn aanwezig! 
De cursus is op de maan-
dagavond van 19.00 tot 21.00 
uur. De cursus kost 175 euro 
voor 26 lessen. Bij voldoen-
de deelname willen wij star-
ten op maandag 17 oktober. 
Heeft u interesse of vragen 
dan kunt u contact opnemen 
met Buurthuis de Brulboei, 
0255-510652 of met Daniella 
van Delft, 0255-548524.

Kleding maken
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Stormvogels verliest
van Zilvermeeuwen

IJmuiden - Op sportpark 
Zeewijk heeft Stormvogels 
tegen Zilvermeeuwen een 
2-3-nederlaag geleden. De 
laatste thuisnederlaag van 
de IJmuidenaren was overi-
gens anderhalf jaar geleden, 
in april 2015 tegen Woerden 
(2-5).
Had Stormvogels bij de eer-
ste vier wedstrijden het ge-
luk aan haar zijde, tegen Zil-
vermeeuwen was dat duide-
lijk niet het geval. Want het 
team van trainer Sjaak Lettin-
ga was de betere ploeg, cre-
eerde vele kansen, maar de 
meeste daarvan werden on-
benut gelaten. Zelfs konden 
de IJmuidenaren bijna de ge-
hele tweede helft niets met 
een man-meersituatie doen.
Voordat de IJmuidenaren 
het zelf in de gaten hadden, 
keken zij binnen 22 minu-
ten tegen een 0-2-achter-
stand aan. Eerst was het de 
bonkige spits Kevin Wijn-
dal die een dieptepass in 
de negende minuut verzil-
verde en 13 minuten later 
werd een keihard schot van 
Boy Miguel Schijndel onder-
weg half aangeraakt waar-
door doelman Sebastiaan de 
Lijzer op het verkeerde been 
kwam te staan, 0-2. Stormvo-

gels leek iets aangeslagen, 
maar had binnen vier minu-
ten haar antwoord klaar: Gia-
no Bonam gaf zijn teamgeno-
ten weer hoop door doelman 
Rachid El Guebli met een 
keihard schot te verschal-
ken, 1-2. Even daarna moest 
scheidsrechter K. Kooij het 
spel een kwartier vanwege 
donder en bliksem stilleg-
gen. Tot aan de rust werden 
er daarna geen wapenfeiten 
meer genoteerd zodat Zilver-
meeuwen met een 1-2-voor-
sprong aan de thee ging.
Binnen twee minuten in de 
tweede helft helft kwamen de 
Zaandammers met tien man 
te staan omdat Boy Migu-
el Schijndel zijn tweede ge-
le kaart ontving. Stormvogels 
ging daarna op zoek naar 
de gelijkmaker en die kwam 
in de achtste minuut van de 
tweede helft van de voet van 
topscorer Bastiaan Scholten, 
2-2. Met nog ruim 35 minu-
ten te gaan, leek Stormvogels 
tegen 10 man op rozen te zit-
ten. Echter, de IJmuidenaren 
zochten zonder enig overleg 
de aanval op en liepen in hun 
eigen val, want met nog een 
kwartiertje te gaan, rondde 
Mitchel Kleiman een van de 
weinige counters bekwaam 

af, 2-3. In de slotfase pro-
beerden de spelers van Let-
tinga nog van alles om de ge-
lijkmaker op het scorebord te 
toveren, maar dat lukte niet 
meer waardoor de eerste ne-
derlaag dit seizoen een feit 
werd.
Zondag a.s. is in Zuid-Schar-
woude LSVV de tegenstan-
der.
Stormvogels-zaterdag nam 
het op Zeewijk op tegen 
DEM en na tweemaal vijfen-
veertig minuten was de stand 
dubbelblank. De inzet was de 
tweede plaats achter koplo-
per FC Velsenoord. De eer-
ste helft was DEM de iets be-
tere ploeg, maar met de ge-
boden kansen ging het team 
van trainer Patrick Engelhart 
te nonchalant om. Bovendien 
stak de IJmuidense doelman 
Germain Ebbeling in bloed-
vorm. De tweede helft was 
het team van trainer Marco 
Adema de iets bovenliggen-
de partij, maar echte kansen 
kregen zijn jongens niet. Ook 
niet toen DEM door een di-
recte rode kaart met 10 man 
kwam te staan.
Zaterdag 8 oktober is in een 
uitwedstrijd Haarlem/Ken-
nemerland de tegenstander. 
(foto: Hans Willemse)

Velserbroek - Er was lang 
uitgekeken naar de der-
by VSV-Velsen op sportpark 
De Hofgeest. Het was al-
leen jammer dat de voorspel-
de zware buien nu net tus-
sen twee en vier uur op het 
Sportpark terecht kwamen. In 
het begin konden beide ploe-
gen er nog een aardige wed-
strijd van maken, maar naar-
mate de tijd vorderde bleef er 
van het goede voetbal wei-
nig over. Met lange ballen en 
vele glijpartijen was het toch 
een spannend schouwspel. 
Hoewel de eerste kans voor 
VSV was (Tim Sewalt miste) 
paste Velsen zich het eerst 
aan aan de omstandigheden. 
Erik Metgod, Zeno van Ooij-
en en Daniël Zuiverloon had-
den het vizier echter nog niet 
op scherp staan. Na dik een 
kwartier kwam Velsen toch 
op voorsprong. 
Tim Groenewoud kogelde 
van zo’n dertig meter op doel 
en via verdediger Nicky Eek-
hout was Mario Veldt kans-
loos laag in de verre hoek, 
0-1. Angelo Beck miste ver-
volgens een grote kans op 
0-2. Zijn lob ging rakelings 
naast. Aan de andere kant 
miste Tim Kuyt na een snel-
le uitval. De meeste kansen 
waren voor Velsen maar Tim 
Groenewoud en Patrick Cas-
tricum wisten niet te profi -
teren. Op het moment dat 
VSV op een goede plek klaar 
stond voor een vrije trap ge-
lastte de scheidsrechter te-
recht een pauze in: het on-
weer kwam iets te dichtbij. 
Na een kwartiertje ging het 
spel verder met de vrije trap 

voor VSV. Donny Klok belast-
te zich met deze spelhervat-
ting en draaide de bal het 
strafschopgebied van Velsen 
in. Jake Willems schampte 
de bal met het hoofd en San-
der van der Lugt was gesla-
gen: 1-1.
Na rust werd het spel er me-
de dankzij het soppende 
veld niet beter op. VSV was 
nu duidelijk gevaarlijker en 
meer in de aanval. Het wach-
ten was op een voorsprong 
voor de thuisclub. Jake Wil-
lems en Marc Wijdoogen lie-
ten goede kansen liggen. Een 
fraai schot van Jake Willems 
werd even fraai door San-
der van der Lugt uit de kor-
te hoek geranseld. Velsen 
had het moeilijk en speelde 
op de counter. Bij zo’n snel-
le tegenaanval kreeg Patrick 
Castricum de bal net over 
de middenlijn aangespeeld, 
sprintte naar voren  en leg-
de de bal vervolgens breed 
op Eric Metgod, die op zijn 
beurt Mark Kloosterboer vrij 
voor doel zette. Een simpel 
tikje was genoeg om de uit 
positie gespeelde doelman 
Mario Veldt te passeren: 1-2. 
VSV probeerde nog van alles 
maar de verdediging van Vel-
sen hield stand. Jammer voor 
VSV dat eigenlijk wel een ge-
lijkspel had verdiend. Een pri-
ma opsteker voor het team 
van trainer Ton Pronk want 
Velsen blijft meedoen in de 
bovenste regionen. 
Volgende week komt Zee-
burgia op bezoek in Driehuis. 
VSV gaat naar Alkmaar en 
speelt tegen AFC ’34. Hope-
lijk met iets beter weer.
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Duurzaamheidsmarkt

Duurzame Helden op 
Plein 1945 in IJmuiden
Op zaterdag 8 oktober organi-
seert de gemeente Velsen samen 
met Omgevingsdienst IJmond 
een duurzaamheidsmarkt. Dit jaar 
is er het Festival Duurzame Hel-
den van Velsen. Wethouder Floor 
Bal: “Het is prachtig om te zien 
hoeveel aandacht er in Velsen en 
de regio is voor alle soorten van 
duurzaamheid. De duurzame hel-
den verdienen het podium dat zij 
op 8 oktober krijgen!”

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

Winkeliers in IJmuiden, op en in 
de buurt van Plein 1945, doen mee. 
Sommigen staan op de markt, ande-
ren hebben die dag een kortingsac-
tie op duurzame producten.  En met 
speciale vragen voor de gemeente 
kunt u op speeddate met wethouder 
Floor Bal. 

Er is ontzettend veel te doen. Sa-
men met andere inwoners, met le-
veranciers en aannemers, en met 

diverse initiatiefnemers uit Velsen 
kunt u energie en geld besparen en 
uw wooncomfort vergroten. Er zijn 
elektrische fi etsen om uit te probe-
ren en elektrische auto’s. Voor de 
kinderen zijn er knutselactiviteiten 
en spelletjes. 

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

De gemeente Velsen heeft een 
Burgerpanel met ruim 2.100 in-
woners waaraan regelmatig vra-
gen worden voorgelegd.

Een aantal keer per jaar wordt er 
onderzoek uitgevoerd door mid-
del van een online vragenlijst. Na 
afronding van het onderzoek wor-
den de resultaten aan de panelle-
den kenbaar gemaakt. 

Als aanvulling op het bestaande pa-
nel zijn we op zoek naar inwoners 
van de gemeente in de leeftijd van 
18 tot en met 34 jaar. 

Wilt u ook meedoen? Uw deelname 
wordt zeer op prijs gesteld. U kunt 
zich aanmelden via de website van 
de gemeente Velsen.

Sportieve opening 
Week van de Opvoeding
Maandag 3 oktober j.l. was de of-
fi ciële opening van de Week van 
de Opvoeding bij basisschool De 
Zefi er in IJmuiden. Na een warm 
welkom van directeur Manja Dob-
be nam wethouder Annette Baer-
veldt het woord over.

In het kader van het landelijke the-
ma contact, vertelde Baerveldt over 
haar eigen ervaring als opvoeder en 
het plezier dat zij en haar kinderen 
hebben beleefd aan het voorlezen 
iedere avond. Ook haar jeugdherin-
neringen aan het vele zeilen en de 
zwemlessen van haar ouders kwa-
men aan bod. Een mooi startsein 
voor de Week van de Opvoeding. De-
ze duurt nog tot en met 9 oktober. 

Kijk op www.weekvandeopvoeding.
nl voor het programma. Voor alle ac-
tiviteiten geldt een gratis entree. (fo-
to: Centrum voor Jeugd en Gezin)

Enquête nieuwe Zeesluiss
Er wordt hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de nieuwe zee-
sluis in het Noordzeekanaal. We 
plaatsen daar geregeld foto’s van 
in deze Infopagina.

Wat vindt u van de informatievoor-
ziening over het project nieuwe grote 
zeesluis IJmuiden? Uw mening telt! 
Rijkswaterstaat werkt aan de verbe-
tering van de communicatie rond-
om de bouw van de nieuwe grote Zee-
sluis in IJmuiden. Om erachter te ko-

men wat we kunnen verbeteren in 
onze communicatie hebben we uw 
hulp nodig. Daarom nodigen we u uit 
om deel te nemen aan een online en-
quête op de site van Rijkswaterstaat.
 
Bent u geïnteresseerd in de bouw van 
de nieuwe Zeesluis en wilt u dit vol-
gen? Neem dan een abonnement op 
de digitale nieuwsbrief die Rijkswa-
terstaat maakt. Kijk op www.rijkswa-
terstaat.nl om u aan te melden. (foto: 
RWS)

Aanmelden via de website

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

De rijke industriële geschiedenis 
van Velsen staat drie weekenden 
volop in de aandacht. In Vishal D, 
aan de Halkade in IJmuiden, zal de 
voorstelling ‘De Verhalenvisser van 
IJmuiden’ vijf keer verschijnen. De 
Verhalenvisser (een voorstelling 
van theatermakers Prins te Paard) 
is een mythische fi guur die het mid-
den houdt tussen een visser en een 
jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op 
op plaatsen waar oude verhalen ten 
prooi dreigen te vallen aan sloopha-
mer, graafmachine of vergetelheid. 

Een gratis voorstelling voor jong en 
oud.

Tussen 7 en 23 oktober worden ook 
twee IJmuidense iconen uitgelicht: 
de watertoren aan de Dokweg en de 
toren van het Zee- en Havenmuse-
um. Zij laten hun licht schijnen over 
de oude haven. Vanuit de toren van 
het museum is voor de echte zeerot 
ook een bericht in morsecode te ont-
cijferen! Op 8 en 9 oktober vertellen 
oud-werknemers over het werken 
bij IJmuidense industrieën. Op die 
dagen kunt u per boot op IJmuiden-
se havensafari. En op 21 en 22 okto-
ber zijn er speciale rondleidingen bij 
TATA Steel en cementfabriek EN-
CI.

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

Festival Industriecultuur IJmuiden

Vier de industriecultuur!

Beste openbare ruimte van Nederland

Oude spoorlijn genomineerd
Sinds de herinrichting van de 
IJmuiderstraatweg en het Wil-
librordpark maken vele wande-
laars en fi etsers druk gebruik van 
de oude spoorlijn van IJmuiden. 
Het bijzondere ontwerp voor de-
ze parkzone is ook de kenners op-
gevallen. De voormalige ‘vislijn’ is 
genomineerd voor de beste open-
bare ruimte van Nederland.

De parkzone in IJmuiden was een 
van de 9 genomineerde ontwerpen. 
Helaas zat het project niet bij de uit-
eindelijke top 3, maar de concurren-
tie met o.a. de stationspleinen van 
Arnhem en Rotterdam was dan ook 
behoorlijk pittig. Neemt niet weg, 
dat deze plek een bijzondere ruimte 
is, waar Velsen trots op kan zijn. 

Ontwerp
In het ontwerp komt alles samen; 
hergebruik, historie, recreatie, cul-
tuur, duurzaamheid, ruimtelijke- 
en gebruikskwaliteit. Een rommeli-
ge, versnipperde en niet toegankelij-
ke rafelrand van IJmuiden is omge-
toverd tot een markant park aan het 
Noordzeekanaal met een lengte van 
ca. 3 km.   Door ook het Willibrord-
park bij de herinrichting te betrek-
ken is het entreegebied verbeterd en 
heeft IJmuiden weer een waardige 
stadsrand gekregen. 

Vervolg
Het project krijgt nog een vervolg. 
Momenteel wordt op de rest van het 
spoortracé Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer aangelegd. Ook hier krijgen 
historische overblijfselen een nieu-
we betekenis en is recreatief gebruik 
in de planvorming opgenomen. Hier-
door ontstaat er een fantastische, re-
creatieve route, die onderdeel uit-
maakt van een verbinding naar het 
strand. Het opgeknapte gebied ver-
bindt straks tevens twee belangrij-
ke cultuurinstellingen, te weten het 
Witte theater en de Stadsschouw-
burg. Uniek en specifi ek IJmuiden! 
(foto: gemeente Velsen)

Nachtelijke verkeers-
hinder N208, A22 en A9
Tot zaterdag 8 oktober krijgt 
u een aantal nachten te ma-
ken met hinder op de A9, A22 
en N208 nabij de Velsertun-
nel. Rijkswaterstaat werkt 
aan de nieuwe hoogtedetec-
tie en maait het gras in de ber-
men langs de snelwegen. Het 
werk vindt steeds plaats tussen 
23.00 en 05.00 uur. 

Er wordt geen specifi eke omlei-
ding aangegeven voor het vervoer 
van gevaarlijke sto� en. Transpor-
teurs van gevaarlijke sto� en zijn 
niet toegestaan in de Wijkertun-
nel en kunnen via Rottepolder-
plein een andere route kiezen.  
 

Korte afsluitingen door 
maaiwerkzaamheden
In de nachten van vrijdag 7 op za-
terdag 8 oktober maaien we gras 
in de bermen langs de snelwegen 
in de IJmond. Het gaat om ver-
bindingswegen van en naar de A9, 
A22 en N208. Ook zijn enkele op-
ritten kort dicht. Tekstkarren en 
borden boven de weg geven de om-
leidingsroute aan. De extra reis-
tijd is steeds minder dan 15 minu-
ten. 

Hulpdiensten kunnen langs het 
werk rijden, lijnbussen volgen wel 
de omleidingsroute.  De planning 
van de maaiwerkzaamheden is af-
hankelijk van het weer. Het werk 
kan daardoor uitlopen.

Evenementen 2017 voor
15 oktober a.s. aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2017 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld. 
Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl. 
Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200.
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiede-
nis ligt vaak verrassend dichtbij. 
Onder onze voeten. In de bodem. 
Wil jij ook ontdekken welke ver-
halen er allemaal verstopt zitten 
in de Nederlandse bodem? 
De gemeente Velsen doet op vrij-
dag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
oktober mee aan deze Nationale 
Archeologiedagen. Hiermee wil 
de gemeente Velsen de fascine-
rende wereld van de Nederland-
se archeologie voor iedereen toe-
gankelijk maken, jong en oud. 

Programma
• Op vrijdagochtend 14 oktober ver-

richt wethouder Robert te Beest 
samen met Velsense scholieren 
de opening van de tentoonstelling 
‘Romeinse Kust’ bij Huis van Hil-
de in Castricum. Deze tentoonstel-
ling gaat over het leven aan de Ne-
derlandse kust in de tijd van de Ro-
meinen en geeft een beeld van hoe 
men handel dreef, hoe de scheep-
vaart er uit zag en hoe het eigen-
lijk was om in die tijd aan zee te 
wonen. Deze tentoonstelling is op 
zaterdag 15 en zondag 16 oktober 
gratis te bezoeken.

• In de bibliotheek Velsen wordt 
een aantal archeologische vonds-
ten getoond van de Romeinse Tijd 
en de Middeleeuwen tot de 19e 
eeuw (zie foto’s). Op zaterdagmid-
dag zullen leden van de Archeolo-
gische Werkgroep Velsen aanwe-
zig zijn om hierover te vertellen 
en vragen te beantwoorden.  Ope-
ningstijden: vrijdag 14 oktober 
9-18 uur, zaterdag 15 oktober 10-17 
uur. 

• In Spaarnwoude is een geocache 
over de Romeinen in Velsen uit-
gezet. Daarmee wordt levendig ge-

houden dat ruim 2000 jaar geleden 
de Romeinen in Velsen waren. Met 
deze multicache van 4,8 km kun-
nen wandelaars via een app., gps-
coördinaten en het beantwoor-
den van vragen uiteindelijk een 
heuse Romeinse schat vinden! De 
start van de geocache is op de par-
keerplaats op de hoek Laaglander-
sluisweg/Heuvelweg in het recre-
atiegebied Spaarnwoude, Velsen-
Zuid. Te bereiken via de Amster-
damseweg, afslag r101.

• Speciaal voor de Nationale Arche-
ologiedagen heeft de Ruïne van 
Brederode een fotospeurtocht ont-
wikkeld, die kinderen gratis kun-
nen ophalen bij de entree van de 
ruïne, waarmee ze op zoek kunnen 
gaan naar historische sporen. Op 
die manier kunnen ze ontdekken 
hoe de ruïne er vroeger uit heeft 
gezien. De openingstijden van de 
ruïne zijn: vrijdag 14 oktober van 
12-17 uur, zaterdag 15 en zondag 
16 oktober van 10-17 uur. De ruï-
ne zal in verband met de Nationa-
le Archeologiedagen op zondag 16 
oktober gratis toegankelijk zijn.

• De Engelmunduskerk in Velsen 
Zuid is zondagmiddag 16 oktober 
van 13-16 uur geopend. 

In januari 1966 werd door de Ar-
cheologische Werkgroep Velsen een 
opgraving verricht in en bij de En-
gelmunduskerk. Een aantal van de 
vondsten staat nu opgesteld in de 
Corverkapel van de kerk. Amateur 
archeoloog Jan Morren zal zondag-
middag aanwezig zijn om eventuele 
vragen te beantwoorden.

Meer informatie over de Nationa-
le Archeologiedagen is te vinden via 
www.archeologiedagen.nl.

Allerzielen Velsen 
Verlicht zoekt vrijwilligers
Op woensdag 26 oktober vindt 
voor de achtste keer de viering 
Allerzielen Velsen Verlicht plaats 
op de Westerbegraafplaats in 
IJmuiden. De begraafplaats wordt 
sfeervol ingericht met licht, klank, 
vuur en kunst, met als doel geza-
menlijk de doden te herdenken en 
herinneringen te delen. 

Vrijwilligers nodig
De stichting is op zoek naar vrijwilli-
gers die op de avond zelf ondersteu-
ning willen geven. Zij ontvangen de 
bezoekers bij de kunstonderdelen 
of voorzien de gasten van een kop-
je ko�  e, thee of chocolademelk. Be-
langrijk is dat de bezoekers, die hun 
overleden dierbaren willen herden-
ken, gastvrij worden ontvangen en 
op hun gemak worden gesteld. Te-

vens wordt gezocht naar mensen, die 
kunnen helpen met opbouwen, zoals 
het neerzetten van de vuurkorven, de 
fakkels en de kunstonderdelen. Ook 
voor het a¡ ouwen op 27 oktober zijn 
extra handen nodig.

Informatieavond
Op woensdag 19 oktober vindt in de 
gemeentelijke wijkpost, W. Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een in-
formatieavond plaats voor de vrijwil-
ligers. Toegelicht wordt wat Allerzie-
len Velsen Verlicht inhoudt, wat de 
werkzaamheden voor de vrijwilli-
gers zijn en u kunt aangeven waar uw 
interesse ligt.

Voor meer informatie : www.allerzie-
lenvelsen.nl. Bekijk de site en meldt  
u aan! Of bel naar: 0255-523086.

11 oktober Coming Out Dag

Velsen hijst regenboogvlag
11 oktober is het ‘Coming Out’ 
dag. Dan wordt aandacht besteed 
aan het moment dat homo’s, les-
biennes, biseksuelen of transgen-
ders (LGBT) openlijk uitkomen 
voor hun seksuele voorkeur: het 
uit de kast komen of ‘coming out’. 
Het symbool voor deze dag is de 
regenboogvlag.

Net als andere jaren hijst de ge-
meente Velsen de regenboogvlag bij 
het gemeentehuis. Dit jaar doet lo-
co-burgemeester Annette Baerveldt 
dat ’s morgens om 9 uur aan Plein 
1945. Wie wil, kan daar bij zijn. Son-
ja Töpfer is er in ieder geval bij. Me-

de op haar initiatief besteedt Velsen 
nu wat meer aandacht aan deze dag 
dan anders. Het is lang niet voor al-
le LHBT-ers even makkelijk om uit 
de kast te komen. Zeker niet voor ou-
deren. Velen van hen zijn eenzaam, 
omdat ze niet voor hun geaardheid 
uit durven komen. Daar wil me-
vrouw Töpfer wat aan doen. 

Met het hijsen van de vlag wil Velsen 
benadrukken die iedereen het hele 
jaar door zichzelf mag zijn, niet al-
leen op deze dag. De Coming Out dag 
vond voor het eerst plaats in 1988 in 
de Verenigde Staten en wordt sinds 
2009 ook in Nederland gehouden.
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Inspreken over auto-
verkeer in IJmuiden
Als de Lange Nieuwstraat klaar is, 
staan weg- en rioolwerkzaamhe-
den gepland voor het Van Popta-
plantsoen, het Kennemerplein, de 
Kennemerlaan, het Oosterduin-
plein, de Oosterduinweg en de 
Merwede- en Spaarnestraat. Een 
mooie kans om deze straten en 
pleinen zo aan te leggen dat de 
bereikbaarheid en verkeersveilig-
heid in en rond het centrum van 
IJmuiden wordt verbeterd. Uw me-
ning is daarbij van groot belang. 
Spreek daarom in op de plannen! 

Voor de zomervakantie zijn de direct 
omwonenden en andere betrokkenen 
uitgenodigd voor een discussieavond 
over dit onderwerp. Aan de hand 
hiervan heeft het college een aantal 
voorstellen gedaan.

Het gaat over een drietal wijzigingen 
in de verkeersstructuur. Dus nog niet 
over de inrichting van wegen en stra-
ten:

1. Het aanleggen van een verbinding 
tussen de IJmuiderstraatweg en 
het Moerbergplantsoen, via het 
Van Poptaplantsoen en het Kenne-
merplein, zodat er een ring om het 
centrum van IJmuiden ontstaat.

2. Het ophe� en van de blokkade voor 
autoverkeer (‘knip’) bij het Oos-
terduinplein, zodat het verkeer de 

meest logische routes kan kiezen 
tussen de buurten en de parkeer-
terreinen ten noorden van de Lan-
ge Nieuwstraat.

3. Het maken van tweerichtingsver-
keer op het zuidelijk deel van de 
Spaarne- en Merwedestraat, zo-
dat de verkeersafwikkeling rond de 
KPN-locatie zoveel mogelijk via de 
Heerenduinweg gaat verlopen.

Van 6 oktober 2016 tot en met 18 no-
vember 2016 loopt de inspraakperio-
de. Het inspraakdocument is te vin-
den op www.velsen.nl. Ook is het in 
te zien op de balie van het gemeente-
huis. 

Mogelijkheden inspraakreactie
U kunt een mail sturen naar info@
velsen.nl, onder vermelding van ‘in-
spraakreactie verkeer centrum 
IJmuiden’ of een brief sturen naar 
het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. 

Inloopavond
Ook is het mogelijk een inspraakfor-
mulier in te vullen tijdens de inloop-
avond op donderdag 27 oktober in 
het gemeentehuis van Velsen, ingang 
Plein 1945. Tussen 17.00 en 19.00 uur 
kunt u hier op elk moment binnen-
lopen om vragen te stellen of een in-
spraakreactie te geven.

Bent u mantelzorger? 
Dan ligt er een
cadeautje voor u klaar!
De IJmond-gemeenten laten 
hun waardering blijken voor de 
mantelzorgers in de regio. Dat 
doen we via een cadeautje, dat 
de mantelzorgers zelf kunnen 
aanvragen via www.velsen.nl. 
We hopen dat we fl ink kunnen 
uitdelen.

Mantelzorg bestaat in soorten en 
maten, van af en toe een paar uur-
tjes tot zeven dagen in de week. 
Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld 
( jonge) kinderen die zorgen voor 
een gehandicapte ouder, senio-
ren die zorgen voor hun partner, 
buren die boodschappen doen en 
vervoer naar doktersafspraken 
regelen, vult u zelf maar in. 

Als u zorgt voor iemand die lang-
durig ziek is of een beperking 
heeft, die woont in Beverwijk, 
Heemskerk of Velsen, en u doet 
dat meer dan vier uur in de week, 
al langer dan drie maanden en u 
krijgt er niet voor betaald, dan 
willen wij u graag een aardigheid-
je geven: een VVV-bon van € 25. 
Jongeren tot 24 jaar ontvangen 
een Bol.com-bon.

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is 
onbetaalbaar. Het is soms ook 
zwaar, of ingewikkeld te combi-
neren met school of werk. We wil-
len mantelzorgers daarom óók 
graag helpen met informatie, on-
dersteuning en advies. Dat kan via 
Socius . www.socius-md.nl of via 
088-8876900.

Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kun-
nen informatie geven over prak-
tische zaken zoals vergoedingen 
en toeslagen. Ze weten ook de weg 
naar ondersteuning als de zorg 
misschien zwaar wordt. Zij kun-
nen mantelzorgers helpen om 
hun belangrijke werk vol te hou-
den. Want ook al zorg je met liefde 
voor een ander, soms is een beetje 
ondersteuning zeer welkom.

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.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in 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 voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld. Het college van Bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., nostalgische ker-
mis (30/09/2016) 17513-2016.

IJmuiden
Pleiadenplantsoen ong., nieuwbouw 
28 appartementen (28/09/2016) 
13819-2016.

Velserbroek
Galle Promenade 36 en 40, verande-
ren 2 winkelunits naar 3 winkelunits 
(29/09/2016) 18121-2016;
Galle Promenade 15, wijzigen brand-
compartimentering (28/09/2016) 
18865-2016.

In heroverweging verleende om-
gevingsvergunningen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A, 
oprichten garage (29/09/2016) 
w14.000591.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strong Viking Brother edition, start- 
en fi nishlocatie parkeerterrein Snow-
planet Heuvelweg 6-8 Velsen-Zuid, 
15 en 16 oktober 2016 van 08:00 tot 
21.00 uur (30/09/2016) 14057-2016.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
september 2016 tot en met 30 
september 2016 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Planetenweg 294 t/m 336 C en 284 
t/m 336 B, aanpassen trappenhuizen 

(29/09/2016) 19574-2016;
Moerbergplantsoen 69, kamerge-
wijs verhuren woning (28/9/2016) 
19473-2016; Rondweg ong., oprich-
ten loods (27/09/2016) 19379-2016; 
Kromhoutstraat 54 0031, legalise-
ren verdiepingsvloer (29/09/2016) 
19510-2016; Frans Naereboutstraat 
4, veranderen garage (27/09/2016) 
19383-2016.

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen erker 
(26/09/2016) 19292-2016;
Kweekerslaan 23, tijdelijk gebruik 

loods als opslagruimte (26/09/2016) 
19254-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen 
boom (26/09/2016) 19475-2016;
Harddraverslaan 16, kappen boom 
(24/09/2016) 19154-2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55 a, dakrenovatie 
Roomskatholieke St. Jozef parochie 
(24/09/2016) 19151-2016.

Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren car-
port (30/09/2016) 19762-2016;
Lepelaar 23, plaatsen serre 
(26/09/2016) 19296-2016.

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.

Agenda sessies gemeenteraad Velsen op 13 oktober

Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:  Stapeling milieue� ecten (luchtkwaliteit, geluid, etc.) 

n.a.v. nieuwe projecten langs/bij het Noordzeekanaal
    
Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur:  Prestatieafspraken 2017-2021 

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur:  A) Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-

Noord en Brederoodseweg 41 
 B) Kadernota grondprijzen 2016

Sessie 4: Raadzaal
21.30 - 23.00 uur:  Begroting 2017

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u de sessies in de raadzaal recht-
streeks en op een later tijdstip bekijken. Van de sessies vanuit de overige ver-
gaderzalen zijn audioverslagen af te luisteren op onze website.

Inspreken tijdens de sessies
Op de onderwerpen van de sessies kan worden ingesproken. Om in te spre-
ken dient u zich tot uiterlijk woensdag 12 oktober 2016 tot 16.00 uur aan te 
melden bij de raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. 
Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres 
vermelden, zodat de gri�  e contact kan opnemen als er wijzigingen of ande-
re zaken besproken moeten worden. Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan ook digitaal een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is inge-
leverd (via e- mail naar gri�  e@velsen.nl) dan wordt uw reactie vóór de ses-
sie naar de raadsleden doorgestuurd.
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Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
vergadering 27 september 2016 
hebben besloten:

• Beleidsregel gebruik onzelfstandi-
ge woonruimte Velsen 2015 in te 
trekken;

• De Beleidsregel gebruik onzelf-
standige woonruimte Velsen 2016 
vast te stellen; 

• De beleidsregel gebruik onzelf-
standige woonruimte 2016 in wer-
king te laten treden op de eerste 
dag na deze bekendmaking.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel  treedt in werking 
1 dag na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen 

op www.Velsen.nl . Tevens ligt de re-
geling 12 weken ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te www.overheid.nl.

Verordening BIZ Havengebied IJmuiden
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 
29 september 2016 heeft besloten 
de Verordening Bedrijveninveste-

ringszone Havengebied IJmuiden 
vast te stellen.

Deze verordening treedt in wer-
king indien ondernemers zich in de 

draagvlakmeting hebben uitgespro-
ken vóór een Bedrijveninvesterings-
zone in het Havengebied IJmuiden 
en het college de positieve uitslag 
heeft vastgesteld. Het college stelt de 

uitslag van de draagvlakmeting op 1 
november 2016 vast. De verordening 
is ook gepubliceerd op de website 
van de gemeenteraad: www.raad.vel-
sen.nl/vergaderingen. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- om 34 parkeerplaatsen aan te wij-
zen ten behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen door middel 
van het plaatsen van borden E4, zo-
als bedoeld in bijlage I van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met 
de tekst ‘alleen om elektrische voer-
tuigen op te laden’ en onderborden 
OB504. De 34 parkeerplaatsen zijn 
gelijk verdeeld over 17 locaties:

1. de Scheldestraat te IJmuiden, 
ter hoogte van de kruising met de 
Burgemeester Rambonnetlaan;

2. de Dennekoplaan te IJmuiden, 
ter hoogte van de kruising met het 
Steentijm;

3. de Kanaalstraat te IJmuiden, ter 

hoogte van de doorsteek naar het 
Koningsplein;

4. de Grahamstraat te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de Pla-
netenweg;

5. de Zeeweg te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Esdoorn-
straat;

6. de Heerenduinweg te IJmuiden, 
langs de ventweg ter hoogte van 
het Shell tankstation;

7. de Pelsstraat te Velsen-Noord, 
ter hoogte van de kruising met de 
Wijkerstraatweg;

8. de Bloemendaalsestraatweg te 
Santpoort-Zuid, ter hoogte van de 
kruising met de Litslaan;

9. de Aletta Jacobsstraat te Velser-
broek, ter hoogte van huisnummer 
35;

10. de Koekoeksbloem te Velser-
broek, ter hoogte van de kruising 
met de Grote Boterbloem;

11. de Biallosterskilaan te Santpoort-
Noord, ter hoogte van de kruising 
met de J.T. Cremerlaan;

12. de Middeloolaan te Driehuis, ter 
hoogte van de kruising met de Ja-
cob Catslaan;

13. Vromaadweg te Velserbroek, ter 
hoogte van de kruising met het 
Closenberg Bastion;

14. Johan Maurits van Nassaulaan 
te Santpoort-Noord, ter hoogte 
van de kruising met de Corantijn-
straat;

15. Schokker te Velserbroek, ter 
hoogte van huisnummer 42;

16. Molenstraat te Santpoort-Zuid, 
ter hoogte van huisnummer 2;

17. Pijlkruid te Velserbroek, ter hoog-
te van de kruising met de Waterra-
nonkel.

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 in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders 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.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor de volgende per-
celen:

- Groninger Tjalk 9, 1991 MP  VEL-
SERBROEK

- L. Zocherplantsoen 25, 1992 AB  

VELSERBROEK
- Platanenstraat 47, 1971 NJ  

IJMUIDEN
- Guldewagenplantsoen 8, 1951 HG  

VELSEN-NOORD

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

binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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