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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Honden op de piste
Velsen-Zuid - Een paar keer per jaar maakt SnowPlanet de piste vrij voor een grote groep
honden. Afgelopen vrijdag namen zo’n 350 viervoeters bezit van de kunstsneeuw in VelsenZuid. Elk ras was welkom, maar de husky’s voelden zich - uiteraard - het beste thuis in de
winterse omstandigheden. Foto’s van de hondendag zijn te vinden op www.facebook.com/
snowplanetspaarnwoude. (foto: SnowPlanet)

Geld voor startheuvel

Velsen-Noord - Het Schipholfonds heeft een bedrag van 35.750 euro gedoneerd aan Fiets Cross
Club Wijkeroog in VelsenNoord. De vereniging gebruikt het geld voor een
nieuwe startheuvel.
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Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van
donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.
Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307
www.klokkenhuis.com

ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

ne donaties steunt het fonds
grote initiatieven door middel van een donatie die echt
het verschil kan maken. De
donatie aan FCC Wijkeroog
is zo’n grote donatie.
Het fonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol,
met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van
de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen.
Het fonds ontvangt hiervoor
jaarlijks een schenking van

de luchthaven. FCC Wijkeroog is erg trots op alle donaties, inzet en het eindresultaat van dit project. De vernieuwde baan en startheuvel is een aanwinst voor de
BMX sport in Noord-Holland en omstreken. Voor informatie over de sport, sponsormogelijkheden en de vereniging, kijk op www.fccwijkeroog.nl. Hier is ook verdere informatie te vonden over
proeflessen of kinderfeestjes.

GEVRAAGD

Floris Vels, bestuurslid van
het Schipholfonds, overhandigde de cheque aan voorzitter Arnold de Baar nadat
de baan officieel was geopend met een wedstrijd.
,,Deze fietscrossclub kan
met de nieuwe startheuvel en de aangepaste baan
niet alleen regionale maar
ook landelijke westrijden organiseren’’, aldus Vels. ,,De
club heeft zelf jarenlang gespaard voor de startheuvel en aanpassingen van de
baan. Mede dankzij de grote donatie van het Schipholfonds, een donatie vanuit Tata Steel, de inzet van diverse sponsoren en vrijwilligers
kon dit project nu eindelijk
gerealiseerd worden.”
Doel van het Schipholfonds
is om in de directe omgeving van Amsterdam Airport
Schiphol een bijdrage te leveren om sportief bewegen
te stimuleren. Naast algeme-

DEZE WEEK IN
DE KRANT

Volgende week
in deze krant!

Wij zijn met spoed op
zoek naar een serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGER/STER
Omgeving Zadelmakerstraat
Velserbroek, 160 kranten
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Lezing bij BodySwitch
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goede gezondheid’

Regio - ,,Hart- en vaatziekten, prikkelbare darm (PDS),
ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, ADD, ADHD, harten vaatziekten, allergieën,
astma, eczeem, reuma, Alzheimer, dementie, migraine,
fibromyalgie en chronische
vermoeidheid. Mensen denken vaak met deze klachten te moeten leren leven.
Maar veel van deze klachten worden (mede) veroorzaakt en onderhouden door
darmproblemen en zijn uitstekend te behandelen. Zelfs
hart- en vaatziekten ontstaan
vaak vanuit slecht functionerende darmen?” Aan het
woord is Frank Jonkers van
praktijk BodySwitch Heemskerk, praktijk voor integrale
geneeskunde. Hij vertelt over
de relatie tussen de meeste westerse ziektes en de
darm(flora). Hij legt uit waarom problemen in de darm zoveel invloed hebben op zo-

wel de fysieke als mentale gezondheid van volwassenen én kinderen. ,,Het is vaak
lastig om de oorzaken te vinden. Maar door onze specialisatie en ervaring kunnen
we bijna altijd een passende behandeling bieden die
ervoor zorgt dat de klachten
verdwijnen”, aldus Frank. De
lezing is bedoeld voor mensen met aanhoudende klachten om inzicht te geven over
de invloed van westerse leefstijl op de gezondheid in het
algemeen, de darmen in het
bijzonder en om te laten zien
hoe de integrale aanpak ook
wellicht een uitkomst kan
bieden. De lezing is op zaterdag 14 oktober van 14.00 tot
16.00 uur. BodySwitch is te
vinden op de Rijksstraatweg
55 in Heemskerk. De toegang
is gratis.
Aanmelden via heemskerk@
bodyswitch.nl of tel.: 0251234000

‘Where Whisky meets
Rum aan Zee’
Regio - Op zaterdag 14 oktober kunnen liefhebbers hun
hart weer ophalen tijdens de
elfde editie van het Whisky &
Rum aan Zee festival. Ruim
veertig standhouders met internationale gasten laten het
publiek kennismaken met
meer dan vijfhonderd soorten
rum, bourbon en whisky van
over de gehele wereld.
Liefhebbers ontmoeten elkaar op dit smaak-event in het
Apollo Hotel IJmuiden Seaport
Beach. Alles draait op dit jaarlijks terugkerende festival
om beleving, geur en smaak.
,,Rum, het veelzijdige vloeibare goud uit de Caribbean, is
dit jaar nog prominenter vertegenwoordigd dan andere jaren en is duidelijk aan een opmars bezig om verder ontdekt
te worden. Proef de zwoele sferen van rum uit de Caribbean
en Zuid-Amerika in tropische

cocktails of gewoon puur. Of
waan je na een glas single malt
in de Schotse Highlands of Islay, zo is te lezen in het persbericht. Ook Japan en Amerika produceren topkwaliteit aan
whiskies en natuurlijk zijn deze ook ruim vertegenwoordigd. Stevige trek? Er zijn hapjes uit de Caribische en Schotse keuken. Natuurlijk ontbreken de Cubaanse sigaren en
livemuziek niet. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met een
goed glas whisky of rum. Voorafgaand aan de middagsessie
vinden er rum en whisky masterclasses plaats met een beperkt aantal plaatsen.
Bezoekers van Whisky & Rum
aan Zee kunnen kiezen uit de
middagsessie (14.00 tot 17.30
uur) of de avondsessie (19.00
tot 22.30 uur). Ga voor kaarten
naar www.whiskyenrumaanzee.nl.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor een
kijkje bij de bouw van de
nieuwe zeesluis.
De bouw van de nieuwe zeesluis vordert gestaag. OpenIJ als bouwer en Rijkswaterstaat als opdrachtgever hebben omwonenden en geïnteresseerden al diverse keren de
gelegenheid gegeven om vanaf het water een kijkje te nemen bij de bouwplaats met het
imposante kranenpark. Afgelopen week gebeurde dat voor
het eerst rond zonsondergang.
Op maandag 25 september vertrok het rondvaartschip Koningin Emma aan het begin van de
avond vanaf de kop van de haven voor een rondvaart langs
de bouwwerkzaamheden. De
rondvaart was volgeboekt, zodat veel belangstellenden helaas ‘buiten de boot’ vielen... Via
de Facebookpagina ‘Rijkswaterstaat Nieuwe Zeesluis IJmuiden’ worden de rondvaarten
aangekondigd, dus het loont
de moeite om deze in de gaten
te houden. Bovendien biedt de
pagina informatie over en foto’s
van de bouw.
Vorige week maandag ging de
tocht via de Kleine Sluis naar
de zeesluis in aanbouw. Helaas werd het al vroeg donker;
hoewel de zon pas rond half
acht onderging, zorgde een
grijs wolkendek voor een vroe-

ge avondschemering. Rijkswaterstaat kan veel op het gebied
van water en verkeer regelen,
maar een fraaie zonsondergang
organiseren gaat net iets te ver.
De tocht langs de 500 meter
lange sluis en rond het binnenhoofd in aanbouw verliep nagenoeg in het donker, maar de
bouwplaats zelf is goed verlicht.
De bouw vindt immers voor een
deel in donker plaats, vooral nu
we weer de winter tegemoet
gaan. Van de vroege morgen tot
de late avond wordt er in twee
ploegen hard gewerkt om de
sluis in 2019 gereed te hebben.
Tijdens de vaartocht gaven Jan
Rienstra van Rijkswaterstaat en
Rob Gordijn van aannemerscombinatie OpenIJ toelichting op de bouwwerkzaamheden rond de sluis. Naast de betoncentrale en de kolk in aanleg vallen vooral de bouwkuipen voor de deurkassen van
de binnen- en buitenhoofden
op. Die van het binnenhoofd zal
naast de binnendeur ook een
reservedeur herbergen. De drie
sluisdeuren worden momenteel
in Zuid-Korea gebouwd en zullen hierheen gevaren worden.
Onlangs is ook de bouw van
het bedieningsgebouw gestart.
Deze komt, vanuit IJmuiden gezien, rechts van de tijdelijke betoncentrale te staan.
Ondanks de vroeg ingevallen duisternis waren de sfeer
en het zicht op de imposante bouwplaats vanaf het bovendek van de Koningin Emma prima! Een kleine twee uur
na vertrek konden de deelnemers weer voet aan vaste wal
zetten, om met actuele bouwinformatie, gevulde fotogeheugenkaartjes en een fraaie overzichtsfoto voldaan huiswaarts
te keren.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Lezing met als thema: 20.00 uur.
Boeddhisme, wijsheid voor
iedere dag in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.

weg in Velsen-Noord. Aanvang 15.00 uur.

▲
5 OKTOBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Gesloten in verband
met opbouw nieuwe tentoonstelling.

6 OKTOBER

Voorronde biljarttoernooi
met handicap (Hofstede
over Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur,
‘s middags wordt om 13.00
uur gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat
227 in Velserbroek. Toernooi
is voor het goede doel.
Buitenplaats
Beeckestijn: Gesloten in verband
met opbouw nieuwe tentoonstelling.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Kledingbeurs bij PCB De
Hoeksteen, De Weid 24 in
Velserbroek. Van 19.00 tot
20.30 uur.

Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen: Musical ‘De Marathon’. Aanvang 20.15 uur.

7 OKTOBER

De Dag van de Duuraamheid op Plein 1945 in
IJmuiden.
Geschenkenveiling
Engelmunduskerk in Driehuis.
Aanvang 09.00 uur.

Voorronde biljarttoernooi
met handicap (Hofstede
over Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur,
‘s middags wordt om 13.00
uur gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat
227 in Velserbroek. Toernooi
is voor het goede doel.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-.
Talkshow Plein 45 voor
1 keer in het Polderhuis in
Velserbroek. Vanaf 13.00
uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Buitenplaats
Beeckestijn: Openingsdag tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Benefietconcert in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat
40 IJmuiden voor Hospice
De Heideberg. Van 14.00
tot 16.30 uur, inloop vanaf
13.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Opening expositie Kunstenraars Collectief Velsen
in Raadhuis voor de Kunst,
Torenstraat 7 VelsenZuid.
Aanvang 16.00 uur. Geopend elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur.

Paddenstoelen
zoeken met de boswachter op
buitenplaats Beeckestijn,
Rijksweg 134 Velsen-zuid.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: Nieuwe omdenkshow
van Berthold Gunster gaat
over opvoeden. Aanvang 9 OKTOBER
20.15 uur.
Biljartclub
Het
Terras
houdt open middag. Vanaf
15.30 uur.
Postzegelavond in Het
8 OKTOBER
Terras. Open vanaf 19.00
Kofferbakmarkt van 8.00 uur.
tot 16.00 uur op de Dorpsweide te Wijk aan Zee.
Meer info: www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
10 JOKTOBER
Voorronde biljarttoernooi Kledingbeurs Het Kruismet handicap (Hofstede punt van 10.00 tot 12.00 uur
over Rood) bij Biljartclub de in Velserbroek. Elke dinsHofstede. De ochtendpartij- dagochtend.
en beginnen om 09.30 uur, Lezing door Geert Groen
‘s middags wordt om 13.00 over het pauperparadijs in
uur gestart. Locatie De Hof- Veenhuizen en Willemsoord
stede, Aletta Jacobstraat in ‘t Bredrode Huys, Bloe227 in Velserbroek. Toernooi mendaalsestraatweg
201
is voor het goede doel.
Santpoort-Zuid. Aanvang

Stadsschouwburg
Velsen: ‘Sportsound’. Aanvang
20.15 uur.
(foto: Studio Breed)
Stadsschouwburg
Velsen: ‘Dansgroep ISH’. Aanvang 19.30 uur.
11 OKTOBER
Bijzondere avond bij de
OIG tweedehandswinkel Velsense vrijmetselaarsveropen aan Industriestraat, eniging De Hoeksteen in
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00. het kader van hun 300-jarig
06-26038252.
bestaan met speciale gast
Inloopspreekuur Sociaal journaliste en schrijfster
Wijkteam Santpoort, Drie- Maria Genova. Aanvang
huis en Velsen-Zuid in Het 19.30 uur. Toegang gratis.
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Filmavond voor vrouwen
Santpoort-Noord. Van 11.00 in buurthuis De Brulboei,
tot 12.00 uur.
Kanaalstraat 166 IJmuiden.
Pieter Vermeulen Muse- Film ‘De Zevende hemel’.
um: Tentoonstelling ‘Tuin Aanvang 20.00 uur.
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 12 OKTOBER
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 Sociaal Wijkteam orgabovenop de entreeprijs.
niseert een koffieochtend
Zee- en Havenmuse- in Bibliotheek Velserbroek.
um IJmuiden open van Van 10.30 tot 12.00 uur.
13.00 tot 17.00 uur. Exposi- Buitenplaats
Beecketie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. stijn: Tentoonstelling ‘Dub3 Speurtochten voor kinde- belportret’. Geopend van
ren van kleuter tot puber.
donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-.
Spaanse avond bij Restaurant Inger. Reserveren
kan via reserveringen@restaurantinger.nl.

Speeddate voor huishoudelijke medewerkers bij
De ZorgSpecialist, Crocusstraat 1 Santpoort-Noord.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.dezorgspecialist.
nl.
Buitenplaats
Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor 4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per
kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan
via carla–schut@hotmail.nl
of 06-26038252. Dit kan tot
dinsdag ervoor tot 17.00 uur.

(foto: Heleen Klop)
Stadsschouwburg
Velsen: ‘Op zoek naar geluk’,
interactief theatercollege.
Aanvang 20.15 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Familiecircus Barani op
de Grote Hout- of Konings-
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Made in IJmond

Pijnloos af van
nek- en rugklachten
Regio - Mensen die al heel
lang rug- en gewrichtsklachten hebben horen vaak van
de dokter: ‘Er is niets meer
aan te doen, het is slijtage en
u moet er maar mee leren leven.’
,,Dat is onjuist’’, zegt Annelies de Vreeze van Healing
Balance. ,,Een machine slijt,
maar een levend organisme
herstelt zich zo lang het leeft.
Met Dorn Therapie kun je op
een zachte manier klachten
rond de wervelkolom behandelen. Eerst wordt het beenlengteverschil gecorrigeerd,
daarna worden de wervels op

een voorzichtige manier teruggezet. Dit wordt aangevuld met een zachte massage.’’
De Dorn behandeling is een
zachtaardige methode en
vrijwel pijnloos. Tot 30 oktober kunt u bij Annelies de
Vreeze kennismaken met de
Dornmethode voor 55 euro. Behandelingen worden
(deels) vergoed door veel
zorgverzekeraars.
Voor meer info of een afspraak maken zie www.nugezondheid.net of e-mail naar
annelies@de-vreeze.nl of bel
direct met 06-16610276.

In Memoriam

Fons Captijn
Velsen - Naar aanleiding
van het overlijden van Fons
Captijn, oud-pastor van
de R.K.-kerk in Santpoort
en Velserbroek, zendt RTV
Seaport op 9 en 11 oktober om 21.00 uur een In Memoriam uit. Het programma is gebaseerd op het gesprek dat Mark Metselaar
met hem had, voor radioprogramma SpiritualiTijd, rond
Pasen 2015.

Regio - Vorige week is door
de wethouders Economische
Zaken van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch
gebiedsprogramma
‘Made in IJmond 2017’ aangeboden aan het bedrijfsleven. Het programma is in samenwerking met het bedrijfsleven tot stand gekomen.
Daarvoor zijn in het voorjaar samen met het bedrijfsleven rondetafelconferenties
gehouden. Het gebiedsprogramma bevat een duidelijke focus op maakindustrie en
havens. Daarmee is bewust
gekozen voor de doorontwikkeling van bestaand beleid en
het verder versterken van de
krachtige sectoren in onze regio. Daarnaast wordt in ‘Made
in IJmond 2017’ de scope verbreed naar het thema ‘tech’.
Men ziet kansen voor zogenaamde (innovatieve) ‘crossovers’ naar andere krachtige
regionale sectoren, zoals de
tuinbouw en de zorg. Tegelijkertijd biedt het een ‘brug’
naar relevante ontwikkelingen
en onderwerpen als duurzaamheid, circulaire economie en energie-transitie. Onderliggende programmalijnen
zijn innovatie & ondernemerschap en arbeidsmarkt & onderwijs. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen werken in het economisch domein aan het versterken van de onderlinge samenhang door gezamenlijke
sturing, duidelijkheid in (economisch) beleid en het aanbrengen van focus. Voor de
uitvoering hiervan is in 2016
het programma Economische
Samenwerking IJmond (ESIJ)
tot stand gekomen, dat voortkwam uit het Regionaal Economisch Bureau. Daarvoor is
een programmamanager aangesteld. Uiteraard wordt er
vanuit het ESIJ veel aandacht
besteed aan goede en gerichte communicatie zowel binnen de gemeenten als met externe partners. Zie ook www.
ijmondsamenwerking.nl.

Rabobank zoekt nieuwe
locatie voor geldautomaat Gezinsdienst
Driehuis - Rabobank IJmond
is genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken voor de
geldautomaat in Driehuis.
Door het beëindigde huurcontract van de Zorgwinkel
moet de bank op zoek naar
een alternatief in het dorp.
Echter sluit de Zorgwinkel
eerder dan dat er een alternatief actief is waardoor er
tijdelijk geen mogelijkheid
tot geld opnemen in Driehuis
aanwezig zou zijn. Tot het
moment dat Rabobank een

nieuwe locatie heeft gevonden zal de geldautomaat op
deze locatie geopend blijven.
Klanten kunnen op maandag,
woensdag en vrijdag tussen
10.00 en 14.00 uur terecht om
geld op te nemen. In de tussentijd onderzoekt Rabobank
IJmond een lange termijn oplossing in Driehuis, waar naar
verwachting eind 2017 weer
gepind kan worden.
Zie ook www.rabobank.nl/
ijmond of volg Rabobank
IJmond op social media.

IJmuiden -Zondag 8 oktober
is er weer een gezinsdienst in
de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat. Ds. Douwe de Roest
en Tjaltje en Carlein hebben
een leuke interactieve dienst
voorbereid, met als thema
‘Hé, zoek je mee?’ Over welk
bijbelverhaal het precies gaat
blijft een verrassing. Maar zeker is dat alle kinderen, ouders en grootouders samen
een mooie en leuke viering
zullen hebben. Iedereen is
welkom. De dienst begint om
10.00 uur.

Hoge opbrengst
KWF-collecteweek
Velsen - In de week van 3 tot
en met 9 september vond dit
jaar weer de bekende collecteweek plaats van KWF Kankerbestrijding. Zo’n 300 vrijwilligers hebben in Velsen
zowel huis-aan-huis als op
straat gecollecteerd.
Voorzitter van KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen,
Fred van Dam, kon op de afsluitende bijeenkomst met de
wijkhoofden de verheugende
mededeling doen dat de collecte van 2017 het geweldige
bedrag van 32.885,49 euro
voor dit bijzonder goede doel
heeft opgeleverd.
Tijdens deze bijeenkomst

werd tevens afscheid genomen van Wil Bonekamp die
gedurende 28 jaar als wijkhoofd aan de organisatie van
de collecteweek haar steentje heeft bijgedragen. Maar
ook daarvoor was Wil al vele jaren actief als collectant in Santpoort-Noord. Als
dank voor de inzet gedurende al die jaren kreeg Wil, namens het bestuur, het bronzen beeldje ‘De oude man
met armenbos’, dat symbool
staat voor ondersteuning. Dit
beeldje is een verkleinde uitgave van het gevelbeeld anno 1608 van het Frans Hals
Museum.

Siam Thaï Restaurant:
voor pittig of milder
IJmuiden - Bij Siam Thaï
Restaurant aan Kennemerlaan 9 maken ze het klanten
graag naar de zin. Hier wordt
met passie gekookt en worden klanten in de watten gelegd. Is echt pittig eten een
brug te ver, dan kunt u vragen om een mildere versie
van een gerecht. Maar nog
wat pittiger is ook een optie.
Dat kan alleen omdat de authentieke Thaïse gerechten
bij Siam Thaï Restaurant puur
en vers worden bereid, van
wokgerechten met knapperige groenten tot verschillen-

de soorten curry, die dus ook
op verzoek wat milder of juist
nog pittiger kunnen worden
gemaakt.
Bij Siam Thaï Restaurant kan
men genieten van een heerlijk avondje uit. De gastvrijheid en vriendelijke bediening geven u het gevoel dat u
voor een kort bezoek in Thailand bent. Maar bestellen en
lekker makkelijk thuis eten
kan ook, via thaibezorgd.nl.
Alles wat op de menukaart
staat kan worden besteld.
Laat u eens verrassen. Zie
ook www.thaiseten.eu.
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Lekkerste Noordzeetong
bij De Meerplaats

Bijzondere
avond bij
De Hoeksteen
IJmuiden - De vrijmetselarij bestaat dit jaar 300 jaar.
Ter gelegenheid daarvan
houdt de Velsense vrijmetselaarsvereniging De Hoeksteen op woensdag 11 oktober om 19.30 uur een bijzondere avond met als speciale gast journaliste en schrijfster Maria Genova. Genova
(1973) emigreerde als 19-jarige uit Bulgarije naar Nederland en heeft inmiddels meer
dan twaalf boeken op haar
naam staan. Zij komt in Bibliotheek Velsen vertellen over
vrijheid, over verantwoordelijkheid, en over het zoeken
naar waarheid; thema’s die
nauw verbonden zijn met het
eeuwenoude gedachtengoed
van de vrijmetselarij. Natuurlijk is er ook gelegenheid om
vragen te stellen en in gesprek te gaan, zowel met de
schrijfster als met de aanKijkwezige
voor hetvrijmetselaars.
actuele nieuws op
Kom
meer te weten over de wijWWW.BEVERWIJKER.NL
ze levenslessen van dit unieWWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
ke genootschap. De toegang
is gratis!

Veel interesse voor
warmtepompen
IJmuiden
Afgelopen
maandagavond organiseerde de lokale duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen een informatieavond over
warmtepompen in woningen.
Met ruim 25 mensen in de
duurzaamheidwinkel
DuDock zat het goed vol met
zeer geïnteresseerde mensen die graag een stap verder willen als het gaat om eigen energie-opwek en duurzame energie. Om de energietransitie te maken kun je
als huiseigenaar veel doen
op het gebied van besparen
(isolatie) en opwekken (zonnepanelen).
De weg naar minder aard-
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gasverbruik is een noodzakelijke en logische volgende
stap en warmtepompen kunnen daar een oplossing bieden. De mogelijkheden, vooren nadelen van warmtepompen passeerden de revue. Na
de presentatie was er veel interactie en is er besloten om
met een kleine groep op een
rij te zetten wat Energiek Velsen als coöperatie kan betekenen om voor meer mensen de stap naar een warmtepomp in hun woning mogelijk te maken, bijvoorbeeld
door gezamenlijke inkoop en
een scan.
Zie ook www.energiekvelsen.nl.
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geBO TOX
ven de gedroogde blokken
heerlijke warmte af. De workshop wordt gegeven door Alida Markies op Informatieboerderij Zorgvrij en begint
om 13.00 uur. In drie uur tijd
leer je alle tips en trucs voor
het maken van je eigen briketten. De kosten bedragen
45 euro. Inschrijven kan tot 12
oktober via mhaarsma@re- Santpoort-Zuid - Ruiters en
creatienoordholland.nl. Deze amazones van manege Kenleuke en nuttige workshop is nemergaarde konden maar
een ‘oplossing’ voor het mest- liefst aan twee wedstrijden
overschot. Informatieboerderij meedoen. Op zaterdagavond
Zorgvrij ligt midden in recre- was de senioren FNRS dresatiegebied Spaarnwoude aan suurcompetitie. Het was zode Genieweg 50, in Velsen- www.50pluswijzer.nl
als altijd een sportievedecember
en 2013
geZuid. De boerderij is open van zellige avond!
dinsdag tot en met zondag In de rubriek F3-F5 ging de
van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk eerste prijs naar Suzanne
voor meer informatie op www. Kelder op Evita. De rubriek
PUZZEL
MEE EN WIN MOOIE PRIJZEN
METgewonnen
ONZE PUZZEL
informatieboerderijzorgvrij.nl.
F6-F8 werd
door
Brigitte Teeuwes op Zamora.
Peuter neemt kijkje
In de rubriek F9-F12 werd Nel
Koppenol eerste op Briljant
in het verleden
en Kirsti Menet werd tweede
op Coletta. In de hoogste rubriek van de avond, F13-F18
ging de eerste prijs naar Sabrina van Opzeeland op Briljant.
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Twee wedstrijden op
Kennemergaarde

d.nl

Plus-Wijzer

ELKE MAAND IN DE KRANT!

Bij de springwedstrijd op
zondag deden er veel combinaties mee die na een foutloos parcours de altijd weer
spannende barrage reden.
De rubriek 20-40 cm werd
gewonnen door Moïse Koene op Wellington. In de rubriek 40-60 cm ging de eerste prijs naar Julia Kievits op
Zsa Zsa, tweede werd Tessa
Enthoven op Dancing Queen
en derde Perrine Poortinga
op Zsa Zsa. Mark Geysendorpher werd eerste in de
rubriek 40-60 cm+ op Wellington en in de hoogste rubriek, de 80-100 cm werd na
een hele spannende barrage
Wouter Smits eerste op Esprit
en Sophie Beintema tweede
op Fifty.
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IJmuiden - De Noordzeetong smaakt deze maand
tongstrelend bij Visrestaurant De Meerplaats. Hoewel
deze heerlijkheid nu als duur
te boek staat heeft De Meerplaats dankzij vaste visleverancier Jan Molenaar van de
Volendammer Vishandel in
IJmuiden een prima deal voor
alle visliefhebbers.
Wat dacht u van een menu
met niet één maar twee in
roomboter gebakken Noordzeetongen voor de smakelijke prijs van 19,75 euro? Voorafgaand aan de tong krijgt u
bij uw aperitief een amuse en
brood- met room- en kruidenboter. De vis wordt geserveerd met het bekende
en uitgebreide garnituur aan
groenten en aardappeltjes.
Dat wordt dus genieten van
een exclusief diner voor een
zeer schappelijke prijs.
Reserveren van deze Herfstspecial kan zowel voor het diner als voor de lunch. Bij de

lunch krijgt u er ook nog een
gratis kopje koffie bij.
Lunch is van 12.00 tot 16.00
uur (niet op zaterdag). Reserveren kan via 0255-510806.

Middeloo: van Kees
naar Bart en Esmée
Driehuis - Het bekende café
Middeloo en het naastgelegen
Oma’s Kamer komen begin volgend jaar in handen van Bart
Gerrits en zijn vriendin Esmée
Koster. Kees Gerrits, de huidige eigenaar en oudere broer
van Bart, doet een stapje terug.
Persoonlijke omstandigheden
liggen hieraan ten grondslag.
Kees werkt sinds zijn achttiende in Middeloo. In 2006 werd
hij mede-eigenaar, maar na het
plotselinge overlijden van zijn
vader Ruud staat hij er alleen
voor. ,,Er is de afgelopen twee
jaar heel veel gebeurd en daardoor zit ik er nu doorheen. De
belangrijkste conclusie is dat
ik te weinig tijd heb genomen
om de dood van papa te verwerken. Dat breekt mij op. Na
de overdracht ga ik nadenken

over mijn toekomst. Ik sluit niet
uit dat er nog een rol voor mij is
weggelegd in Middeloo, maar
dan misschien in de keuken of
in de organisatie. Meer achter
de schermen dus.’’
Bart werkt nu nog bij de Jopenkerk in Haarlem, terwijl Esmée in dienst is bij wijnbar Viqh. Zij kunnen na de overname
rekenen op de steun van verschillende horecaondernemers
uit Haarlem. Uiteraard zet Kees
zich ook in om de overgang zo
voorspoedig mogelijk te laten
verlopen.
Later dit jaar volgt via de Facebookpagina van Middeloo
meer info over de plannen van
Bart en Esmée. Duidelijk is wel
dat het dorpse karakter van het
café aan de Driehuizerkerkweg
behouden blijft.
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Waterloo G2 wint dik

Gratis activiteiten bij
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland ondersteunt mensen en hun naasten die in aanraking zijn gekomen met de ziekte kanker.
In de maand oktober is er
een extra aanbod met (gratis) activiteiten:
Op 12 oktober om 14.00 uur
is er een gratis workshop
voor vrouwen: vitaliteit en
(vervroegde) overgang.
Op 20 oktober om 10.00 uur:
een gratis workshop uiterlijke verzorging: “Look Good
Feel Better” met adviezen

over huidverzorging en haarwerken. En op 26 oktober is
er om 19.30 uur, met sprekers van het Spaarne Gasthuis, een gratis info avond
over vermoeidheid en neuropathie na chemo.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl of bel 0238885367 om je op te geven.
Locatie Wulverderlaan 51 in
Santpoort-Noord. Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.30 tot 16.30
uur en vrijdag van 9.30 tot Velsen-Zuid - Ieder jaar ko12.30 uur.
men er mensen uit de wijde omgeving om hun slag
te slaan bij de marktkramen,
kindervrijmarkt en speciale
kerkkramen op de jaarmarkt
in Velsen-Zuid.
Van de kerkkramen is de opbrengst in zijn geheel bestemd voor het behoud van
uithoudingsvermogen zijn het eeuwenoude kerkgehet gevolg. U reageert min- bouw. Speciaal voor dit juder goed op een misstap of bileum is er Engelmundusonverwachte beweging.
bier gebrouwen. Het bier is
Regelmatig bewegen heeft gebrouwen bij Santpoorts
een positieve invloed op de Bier, dus lokaal gebrouwen
gezondheid en is bovendien en gebotteld. Van 10.00 tot
nog leuk ook. Artrose hoeft
geen belemmering te zijn om
(meer) te bewegen. Samen
verstandig bewegen is goed
voor uw sociale contacten
en uw gewrichten varen er
wel bij. Artrose lijkt zelfs te
vragen om meer beweging,
zoals het oude spreekwoord Velsen - Donderdag 28 sepluidt: rust roest en dat geldt tember is raadslid Rob van
zeker voor uw botten en ge- den Brink overleden. Dat
wrichten! Heeft u behoefte heeft zijn partij VVD Velsen
aan tips en adviezen? Is het begin deze week op de weblastig om zelfstandig in be- site bekend gemaakt.
weging te komen?
VVD Velsen roemt het karakBent u bekend met pijn- ter van Van den Brink en de
klachten als gevolg van ar- scherpte en altijd kritische
trose of heeft u er in uw di- blik waarmee hij zijn werk
recte omgeving mee te ma- voor de raadsfractie deed.
ken? De fysiotherapeut zal Van den Brink, die sinds sepuitgebreid informatie en ad- tember 2011 in de gemeenvies geven over gewrichts- teraad van Velsen zat, was
klachten en vragen beant- onder andere woordvoerwoorden. Deelname is vrij- der voor volksgezondheid,
blijvend en gratis! Meld u jeugdbeleid, (dieren)welzijn,
aan via 0255-532211, of per kunst en cultuur en monumail naar: info@fysiomaas. mentenbeleid. Van den Brink
nl.
was eveneens een zeer actief

Bijeenkomsten over
artrose bij Fysio Maas
IJmuiden - Na de grote belangstelling eerder dit jaar,
organiseert
Fysiotherapie
Maas in oktober nogmaals
twee
voorlichtingsbijeenkomsten speciaal over artrose. De bijeenkomsten worden verzorgd door de fysiotherapeut op donderdag 12
oktober en op dinsdag 17
oktober van 10.30 tot 12.00
uur.
Artrose is een aandoening
van het gewrichtskraakbeen.
In de volksmond wordt artrose gewrichtsslijtage genoemd. Bij artrose neemt
de kwaliteit en de hoeveelheid kraakbeen langzaam af.
Kraakbeen bekleedt de botten en werkt als een stootkussen. Hierdoor kunnen
krachten in een gewricht
opgevangen worden. Als het
kraakbeen in dikte of functie
afneemt moeten de botten
de schokken zelf opvangen.
Dit leidt tot een verdikking
of vervorming van botuiteinden. Beginnende artrose kan onopgemerkt aanwezig zijn. Artrose veroorzaakt
pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Afname van
coördinatie, spierkracht en

Driehuis - Zaterdag om 12
uur begon de wedstrijd Waterloo G2 tegen Bergen G1.
het was voor G2 de eerste
wedstrijd van het seizoen.
Scheidsrechter was Yvonne
van Leeuwen.
Na mooi overspelen van
Bjorn Gans en Sean Burgstra
scoorde Bjorn de 1-0 voor
Waterloo. Daarna leek het
wel een optelsom, van 2-0
naar 3-0 en verder. In de rust
kregen de voetballers complimenten van coach Jacque-

line Maks.
In de tweede helft stond keeper Maaike Bleeker op doel.
Dat ging heel aardig. Zij wist
aardig wat ballen te stoppen,
maar liet er ook drie door. G2
liet zich daardoor niet imponeren want er werd nog meer
gescoord, onder andere door
Marvin Maas en Job. Helaas
geen doelpunten voor Jeroen
Schoonakker die toch erg
goed speelde. De eindstand
werd uiteindelijk 13-3 in het
voordeel van Waterloo!

Drukte op 50ste
jaarmarkt Oud-Velsen
16.00 uur lieten koren, theater- en muziekverenigingen
van zich horen voor het oude
Raadhuis.
In het Raadhuis zelf was
een expositie te zien over
het oude dorp Velsen, georganiseerd door de Stichting Dorp Velsen, die ook 50
jaar bestaat. Dat deze jubileumeditie van de jaarmarkt
door burgemeester Frank
Dales werd geopend gaf de
dag een extra feestelijk tintje. Ondanks de regen was
het toch gezellig! (bron: RTV
Seaport)

VVD-raadslid Rob van
den Brink overleden
lid van de Omgevingsraad
Schiphol (ORS) voor de bewoners van Velsen.
Rob van den Brink overleed
aan de gevolgen van kanker.
Hij zou zondag 72 jaar zijn
geworden. (foto: VVD Velsen)

Klootschieten
Velsen-Zuid - Ondanks de
weersvoorspelling togen zaterdag vier teams van klootschieten naar Spaarnwoude voor het Beeldenparcours.
Wat het zuiver schieten behoorlijk in de weg zat, waren
de vele afgebroken takjes en
afgevallen bladeren. Dit leidde bij een nieuwe deelneemster tot zulke frustraties, dat
zij daarover direct een stuk
in het clubblad schreef, zie
www.fullspeedsport.club.
Met de scores viel het door
de genoemde hindernissen
best tegen, want het team
van Sonja, Nico, Dries en
Sander had 84 schoten nodig om het traject af te leggen en was daarmee eerste.
Tweede werden Bertus, Ina,
Rob en Jan St. met 93 schoten. Het team van Harm, Monique en Raymond werd derde met 106 schoten en 32
meter. Vierde en laatste waren Lia, Willem en Jan Gr.
met 106 schoten en 18 meter, dus slechts 14 meter verschil over 106 schoten tussen
de beide teams, dat is toch
wel bijzonder. In het clubhuis kon men na het nuttigen
van een broodje kloot of een
andere voedzame snack en
een drankje weer op krachten komen. Meer weten over
het klootschieten bij S.V. Full
Speed, zie genoemde website of bel 0255-518648.

Expo Parabool
Velsen-Zuid - Van 8 oktober tot en met 7 januari 2018
is de tentoonstelling Parabool te zien in Beeckestijn.
De opening is zondag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.
Het koppelen van ruimte en
kunst wordt vormgegeven in
de 18de eeuwse stijlkamers
van het landhuis. Kunstenaars zijn Adam Colton, Lon
Godin, Louise de Haan, Antti Laitinen, Claus-Pierre Leinenbach, Susanna Majuri en Tonneke Sengers. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
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Stormvogels zet VSV in
tweede helft aan de kant

IJmuiden - Voor aanvang
van de derby tussen Stormvogels en VSV voorspelde
Stormvogels-trainer
Sjaak
Lettinga, ondanks het op papier grote krachtsverschil,
een moeilijke wedstrijd voor
zijn team: ,,Ik verwacht veel
strijd en inzet en tevens lelijk voetbal. Wie vanmiddag
het hardst wil werken, gaat
er met de overwinning vandoor.” En wat betreft het lelijke voetbal, daar had hij de
eerste helft helemaal gelijk
in. Maar de hartverwarmend
inzet compenseerde die helft
alles. De tweede helft was
Stormvogels heer en meester
en zegevierde met 4-1.
In het begin liet een beter Stormvogels zien en nadat Thomas Scholten voor
de IJmuidenaren voorlangs
schoot en even daarna Jan
van de Rijt voor VSV een
doorkopbal van Max Hummel
rakelings overschoot, nam
Stormvogels na 13 minuten
de leiding. Vanaf links, ver
buiten het strafschopgebied,
liet Brian Ezeoke een voorzet
los, maar de bal zeilde over
de te ver voor zijn post staande VSV-keeper Jeffrey Thomassen het doel in (zie foto)
en dat betekende de 1-0.
Na de openingstreffer ging
Stormvogels te weinig voetballen en werd VSV feller in
de duels. Daarin werd het
team van Sjaak Lettinga af-

getroefd wat na bijna 20 minuten in de gelijkmaker resulteerde. Na een korte combinatie in het IJmuidense strafschopgebied schoot
Kars Lugthart de bal met een
harde schuiver langs doelman Germain Ebbeling, 1-1.
Hierna volgde een moeizame
partij voetbal waarbij Stormvogels een aantal keren goed
weg kwam. Er konden wel
een paar kleine kansen over
en weer genoteerd worden,
maar het spel was en bleef
pover. Vlak voor de thee eindelijk een mooie Stormvogels-aanval en met een
schitterende actie van Thomas Scholten, die zijn man
uitkapte om vervolgens de
bal onhoudbaar langs doelman Thomassen te schieten waarmee hij de ruststand
op 2-1 bracht. Dit doelpunt
bleek voor VSV de genade-

klap, want na de rust konden
de 250 toeschouwers genieten van een herboren Stormvogels. Vanaf het begin werd
er fel gespeeld en kwam eindelijk de betere kwaliteit tot
uiting. Vrij snel na de rust
scoorde Tom van Mierlo de
3-1 door een goede aanval
over de linkerkant feilloos af
te ronden. Daarna waren er
nog meer kansen voor een
veel beter Stormvogels, maar
het duurde echter tot 20 minuten voor tijd: Brian Ezeoke strafte toen een fout van
de verdediging van VSV af
met een hele mooie stift over
keeper Thomassen, 4-1. In
het resterende kwartier had
Stormvogels naar een grotere uitslag kunnen uitlopen,
maar het vizier stond niet
meer op scherp. Zaterdag is
SCW de volgende tegenstander. (foto: Hans Willemse)

Telstar leidt forse thuisnederlaag
Velsen-Zuid - Telstar is er
niet in geslaagd om de ongeslagen positie in de Jupiler
League te behouden. Een belabberde tweede helft resulteerde in een pijnlijke 0-6 nederlaag.
Trainer Mike Snoei liet na afloop weten ‘dit nog nooit te
hebben meegemaakt’. ,,Frank
Korpershoek zei in de kleedkamer dat hij zich erg in de
steek gelaten voelde. Dat kan
ik me goed voorstellen, want
de jongens hebben niet voor
elkaar gevochten de tweede
helft.’’ De sfeer na afloop was
gespannen in Velsen-Zuid:
het chagrijn kon door iedereen gevoeld worden in de catacomben en de mixed zone.
Na de recente bekernederlaag tegen de amateurs van
VVSB een nieuw echec, waar
nog lang over nagepraat en

door geanalyseerd zal worden.
In de eerste 45 minuten was
er eigenlijk nog niks aan de
hand; de 1.982 toeschouwers
zagen een gelijk opgaande
wedstrijd. Telstar had zelfs het
betere van het spel en kwam
tot verschillende kansen (van
Novakovich). De ploeg van
Sunday Oliseh kon daar vrij
weinig tegenoverzetten. Stokkers was in de 15e minuut
nog dichtbij na een goede onderschepping. Hij vuurde zijn
schot recht op Rody de Boer
af.
Het kantelpunt van de avond
vond plaats in de 56ste minuut. Een naïeve overtreding
van Toine van Huizen werd
bestraft met een vrije trap
net buiten het 16 metergebied. Tot ieders verbazing zeilde het zondagsschot van Perr

Schuurs langs Rody de Boer.
Het hek was van de dam: een
kleine 12 minuten later hadden de Limburgers een riante
3-0 voorsprong genomen via
invaller Vidigal en Dammers.
,,Na die eerste treffer leek het
wel alsof wel al met 4-0 achterstonden”, vertelde een geschokte keeper De Boer na afloop. ,,We hebben elkaar stuk
voor stuk laten vallen. Natuurlijk: alles viel goed bij Fortuna,
maar 6-0 verliezen kan gewoon niet als Telstar zijnde.”
Opnieuw (twee keer) Vidigal
en Finn Stokkers zorgden ervoor dat het uitspelende team
zes mandjes kreeg. Telstar
faalde keihard bij misschien
wel de lastigste test tot nu toe.
Deze week is er genoeg stof
tot nadenken richting de derby tegen FC Volendam. (Douwe de Vries)

RVV Velsen delft
onderspit tegen EDO
Driehuis - Het ging meteen
bijna mis voor EDO toen de
bal bij een aanval van Velsen via het been van verdediger Kasper Dinkgreve de
eigen doelman verraste. Yorin Albers was echter paraat.
EDO nam hierna direct het
initiatief, drukte Velsen terug
op eigen helft en dat bleef zo
een groot deel van de eerste
helft.
Kansen waren er te over voor
de Haarlemmers. Alle variaties op het missen van een
kans kwamen langs. Daan
Siegerist kopte over na een
corner, Yigitcan Cayir gaf
Angelo Timmer kans op een
redding en dezelfde Daan
Siegerist werkte een bal die
terug kwam van de lat naast
het doel.
Angelo Timmer haalde een
schot van Florian uit de kruising waarna Stefan Andelic naast schoot. EDO was
de eerste helft veel beter dan
Velsen dat behalve de eerste minuut niet in de buurt
van het strafschopgebied van
EDO wist te komen. Amin
Quass raakte de lat na een
vrije schop wegens hands
van Jesper Gutteling en pas
na ongeveer een half uur
kreeg Yorin Albers weer iets
te doen toen een voorzet van
Zeno van Ooijen door Spiros Lomis weer bijna langs
zijn eigen doelman werd gewerkt. Vijf minuten voor rust
kwam EDO verdiend op 1-0:
Joël Panka en Guus Rijs probeerden beiden de bal te veroveren en Joël Panka werkte
de bal langs zijn eigen doelman. 1-0. Vlak voor het rustsignaal werd Velsen nog een
keer in de buurt van het doel

van EDO gesignaleerd: een
voorzet van Bastiaan Scholten werd door Zeno van Ooijen over geschoten. Wat Velsen betreft een eerste helft
om snel te vergeten.
Er zal een hartig woordje zijn
gesproken in de rust, want er
kwam een heel ander elftal
het veld in. Een verre ingooi
van Jesper Gutteling werd bij
de eerste paal doorgetikt op
Patrick Castricum. Yorin Albers kon ingrijpen. Een veel
feller Velsen drukte EDO nu
ver terug in de eigen verdediging. In de zestigste minuut
een prima voorzet van Daniel Zuiverloon, maar de halve
omhaal van Tim Groenewoud
spatte op de paal uiteen. Tien
minuten later schoot Tim
Groenewoud rakelings voorlangs. Velsen deed er alles aan om op gelijke hoogte te komen. Zelfs Remco
van Dam meldde zich voorin maar het was een drukte van belang in het strafschopgebied van de thuisploeg. Telkens was er wel een
been of ander lichaamsdeel
dat een doelpunt voorkwam.
EDO kon heel sporadisch
nog een aanvalletje opzetten, maar werd nu door Velsen ver van het doel gehouden. Totdat kort voor tijd het
doek viel voor Velsen. Spiros
Lomis wist vanaf de rand van
het strafschopgebied Angelo Timmer in de linker benedenhoek te verschalken: 2-0.
Heel jammer dat Velsen deze
middag maar een halve wedstrijd heeft gespeeld.
Volgende week moet er tegen JOS Watergraafsmeer
toch heel wat meer gebeuren
dan vanmiddag.
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Stichting
Santpoort voluit
aan het werk

Santpoort-Noord - Zaterdag 14 oktober wordt van
9.00 tot 14.00 uur rond de
Naaldkerk voor de 84ste
keer de traditionele Pinkenmarkt gehouden. Er zullen
die zaterdag rond de 30 kramen worden neergezet. In de
Naaldkerk zijn dan weer diverse muzikale optredens.
De goederenveiling start om
13.00 uur. Alle goederen zijn
gratis ter beschikking gesteld
door de plaatselijke middenstanders en particulieren. Op
zaterdag 14 oktober is ook
de rouwhuiskamer van Alice
Loeters (Persoonlijke Uitvaartzorg) te bezichtigen in
verband met de open dag.
De rouwhuiskamer is ach-

ter in de kerk gebouwd. Tevens is het Bijna Thuis Huis
Hospice ‘De Heideberg’ aan
Wulverderlaan 1 open. Zondag 15 oktober start de dag
om 11.00 uur met meditatieve viering in de Naaldkerk.
Om 13.00 uur zal de traditionele Bridge & Klaverjasdrive
plaatsvinden. Opgeven hiervoor kan bij loesduineveld@
hotmail.com. De opbrengst
van het Pinkenweekend is
geheel bestemd voor het onderhoud van de Naaldkerk,
van de R.K. Parochie O.L.V.
van Altijddurende Bijstand
te Santpoort-Noord en Velserbroek. Locatie: Frans Netscherlaan 12 te SantpoortNoord. Zie www.olvab.nl.

Sinds begin 1988 wonen wij
met veel plezier in de Velserbroek, vanwege parkeerproblemen op de Hogemaad parkeren wij een auto aan het Tarweland, in het
voorjaar kregen we een brief
achter de ruitenwisser (afzender onbekend, niet erg
handig vinden wij) met het
verzoek deze auto verder
weg te parkeren, we hebben
sinds die tijd hem verderop
op vrije parkeerplaatsen geparkeerd (niet voor huizen
wel te verstaan).
In de nacht van 25 op 26
septemer vond iemand het
toch nodig om een spiegel
eraf te trappen, we dachten eerst nog aan een ongelukje maar toen de volgende nacht de spiegel het opnieuw moest ongelden en
tevens een paar flinke krassen op de motorkap en de
deur kregen we daar toch
een andere gedachte over.
Al met al flinke schade voor
ons omdat iemand de au-

to daar waarschijnlijk niet
wil hebben en waarom? Had
deze persoon dit niet gewoon op een andere kunnen
laten weten, dit vinden we
echt te triest voor woorden.
Tevens hebben we het verzoek dat de gemeente nu
eindelijk eens de parkeerplaatsen op de Hogemaad
opnieuw inricht (er zijn reeds
een aantal jaren geleden bomen verwijderd waardoor er
nu meer auto’s geparkeerd
kunnen worden mits iedereen netjes aansluit maar er
zijn altijd nog mensen die teveel in hokjes denken en
niet over de huidige markeringsstenen gaan staan en er
verder niet bij nadenken dat
iemand anders ook zijn auto
er nog naast kan zetten, dit
geeft ook de nodige frustraties van de bewoners die dat
dus wel doen).
Naam en adres bekend bij
de redactie

Santpoort-Zuid - Stichting Santpoort is na de vakantie weer voluit aan het
werk. Daarom een update
van drie projecten.
,,Medio september heeft
Dreef Beheer een nieuwsbrief verspreid over de inrichting van het bouwterrein. Geen dag te vroeg,
want veel Santpoorters zijn
overvallen door de plotselinge afsluiting van het
bouwterrein en vooral door
het nieuwe parkeerterrein
op het Oranjeveld. Wij hebben bij de gemeente en
Dreef Beheer herhaaldelijk aangedrongen op tijdig overleg met de omwonenden als de Brederode Daltonschool en Santpoorts Belang. Helaas heeft
het hieraan ontbroken. ook
missen wij de aansturing
van de bouwers door de
gemeente.’’ ,,Brederoodseweg 41A op de groei gepland? Er ligt nu een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning
voor
twee woningen ter inzage.
De ontwikkeling volgen wij
nauwgezet. Het kan leiden
tot aanmerkelijke verbetering van het verrommelde
gebied. Van ‘boerderettes’
zijn wij géén voorstander.
Maar maximaal 2 à 3 zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke omgeving, kunnen. Het voorliggende bestemmingsplan
geeft echter bouwvlakken
aan met een enorm oppervlak. Het plan zou veel concreter de bebouwing aan
kunnen geven. Daarmee
wordt duidelijk op grond
van welke bepalingen in de
toekomst kan worden gehandhaafd. Daarnaast moet
het bouwvlak kleiner dan
nu is aangegeven.’’
,,De Binnenduinrand is een
landschap met zee, strand,
duinen, bossen, villawijken,
buitenplaatsen en open
gebieden in Zuid-Kennemerland en de IJmond. De
raad besprak op 21 september het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten
en provincie samen met betrokkenen het landschap
voor de toekomst veilig
kunnen stellen. In oktober
start de inspraakprocedure. Wij geven prioriteit aan
dit plan. Het is van groot
belang voor de leefomgeving van de komende generatie Santpoorters.’’ Zie ook
www.stichtingsantpoort.nl.

Biljartclub Het Terras
houdt open middag
Santpoort-Noord - Maandag 9 oktober organiseert
Biljartclub Het Terras vanaf 15.30 uur een borreluur
waar geïnteresseerden kunnen zien hoe de leden hun
mannetje staan aan het biljart. Leden van de biljartclub
staan deze middag klaar om
informatie te geven en nieuwe leden te verwelkomen.

Bekend is dat de leden biljarten met heel veel plezier
en ieder op zijn niveau, maar
toch altijd met een wedstrijdtintje.
Dorpshuis Het Terras is te
vinden aan de Dinkgrevelaan
in Santpoort-Noord. Meer
weten? Bel 06-30680267 of
mail naar zonenwind@kpnmail.nl.

Santpoort-Zuid - Op 14 oktober is er van 13.30 tot 16.00
uur weer Repair Café in ‘t
Brederode Huys naast het
parkeerterrein bij de Dekamarkt. Dit is een mooi moment om uw fietsverlichting te laten repareren. Goed
nieuws is dat er ook weer een
reparateur/restaurateur voor
meubeltjes, speelgoed, uw
poppenhuis, etcetera aanwezig is.
Daarnaast kunt u komen met
elektrische apparaten, klokken en horloges, problemen

met uw fiets, pc of mobiele telefoon, kleding die stuk
is, sieraden, enzovoorts. In
principe is de reparatie gratis,
maar een donatie mag altijd.
Doelstelling van het Repair
Café is, naast duurzaamheid,
het bevorderen en behouden
van reparatiekennis en ook
het sociaal contact. U hoeft
echt niet iets stuk te maken
om wat te komen drinken en
een praatje te maken.
Meer informatie over het Repair Café: www.repaircafe.
org.

Paddestoelen zoeken
Velsen-Zuid - Zaterdag 7 en
zaterdag 21 oktober kun je
van 14.00 tot 15.30 uur met
de boswachter bij Beeckestijn op zoek naar paddestoelen. De boswachter geeft uitleg over het hoe en waarom
van paddenstoelen en vertelt waar al die vreemde namen vandaan komen. En welke zijn nu wél eetbaar? Het
paddestoelen zoeken is van
14.00 uur tot 15.30 uur en is
geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. De tocht is ongeveer
3 kilometer. Honden niet toegestaan. Leden van Natuurmonumenten betalen 5 euro, niet leden 8 euro. Kinde-

ren tot en met 12 jaar van leden betalen 4 euro, niet-leden 7 euro. Reserveren kan
via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/beeckestijn/activiteiten. Tip: neem
een spiegeltje mee om de
onderkant van paddenstoelen te kunnen bekijken. (foto:
Janko van Beek)
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Velsen - Tijdens de nationale
voorwedstrijden extra klasse
libre zijn er bij biljartvereniging Velsen maar liefst twee
spelers gepromoveerd naar
de nationale overgangsklasse. Alle spelers in een poule
moeten dan zes partijen spelen en 225 caramboles maken. De moyennegrens is van
11.00 tot 20.00.
Hans Koolen maakte zijn 225
puntjes eenmaal in vijf beurten met een moyenne van
45.00 en een hoogste serie
van 134. Maar ook de andere partijen waren prima
en Hans eindigde daardoor
na 6 partijen op een moyenne van 22.80. Gepromoveerd
dus, maar ook geplaatst om
te spelen voor het landskampioenschap in Den Helder in
het weekend van 13 tot 15
oktober.
Ook Ad Ketels speelde dit

Driehuis - Het Duitse steunpunt nabij het Missiehuis
vormde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke
uitvalsbasis voor de Wehrmacht. Dit Duitse infanteriesteunpunt, met het nummer
WN 100, kent dan ook een
bijzondere geschiedenis. Zo
waren hier bijvoorbeeld niet
alleen militairen van de infanterie ingekwartierd, maar
ook militairen van de Kriegsmarine. Dit laatste is wel heel
opmerkelijk. Deze militairen
waren hier namelijk niet gelegerd om de stelling te verdedigingen maar maakten
onderdeel uit van het Seehund flottielje. Wist u bijvoorbeeld dat deze excentrieke
militairen het net gereed gekomen ontvangstgebouw van
het crematorium omvormden

jaar zeer sterk. Meteen de
eerste partij al 225 in 2 beurten, met een serie van maar
liefst 208.
Partijmoyenne
112.50 ! Daarna volgde nog
een partij in 3 beurten (75
moyenne) en na 6 partijen
stond Ad op een algemeen
moyenne van 29.15. Ruim
voldoende voor de promotiegrens van 20.00, en te hoog
voor de nationale finale. Dus
meteen dit jaar al door naar
de volgende klasse.
Bij biljartvereniging Velsen
wordt op behoorlijk niveau
gespeeld. Wilt u ook beter
biljarten in een prachtig clubhuis? De vereniging heeft
vier gediplomeerde biljartinstructeurs. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe leden.
U bent van harte welkom aan
de Wüstelaan 79 in Santpoort-Zuid. Zie ook www.bvvelsen.nl.

tot officiersmess?
De sloop van één van de drie
na de oorlog nog resterende bunkers in dit steunpunt
is inmiddels een feit. De firma Bottelier heeft in samenspraak met het Bunker Museum IJmuiden en de projectontwikkelaar
enkele
unieke pantserdelen weten
te behouden. Deze pantserdelen zijn in het bunkermuseum te bewonderen.
De suppoosten in het museum vertellen u graag waar
deze vaak honderden kilo’s
zware delen voor gediend
hebben.
Natuurlijk vertellen ze u ook
graag het verhaal achter de
Kriegsmarine Mannschaft in
steunpunt WN 100 in Driehuis. Zie ook www.BunkerMuseum.nl.
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Lezing in
Brederode
Huys

‘t Mosterdzaadje

Mooie sonates en
muziek van Philip Glass
Santpoort-Noord - De celliste Hanneke Rouw (Zwolle)
en de pianiste Sofia Vasheruk
(Moskou) treden op vrijdag
6 oktober om 20.00 uur op
in ‘t Mosterdzaadje. Zij maken voor de eerste keer kennis met het Santpoorste podium en zullen het publiek
gaan verrassen met een paar
mooie sonates voor piano en
cello van Chopin, Lalo, Debussy en J.S. Bach.
,,De Cello Sonate van Chopin
vertegenwoordigt naar mijn
mening met zijn palet aan
kleuren en emoties de verschillende lagen van de ziel”,
aldus Hanneke.
Zondag 8 oktober om 15.00

uur is de pianist Sergey
Smirnov te gast in ‘t Mosterdzaadje. De laatste jaren heeft
hij zich naast al zijn repertoire, gespecialiseerd in minimal music en met name het
werk van Philip Glass. Daarvan wordt ‘Metamorphosis’
uitgevoerd. Tevens werk van
een door de Nederlandse
componist Simeon ten Holt
geïnspireerde jonge Rus Pavel Karmanov.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

De ingezonden brief op
pagina 20 van de krant
van 28 september gaat
over een vrouw die, fietsend op de Kennemerlaan,
door een jongeman, zittend achterop een scooter,
een duw krijgt waardoor
zij bijna viel. De scooter had haast. Op de fietspaden wordt het steeds

drukker. (Elektrische) fietsen, maar ook scooters,
rol(plank)schaatsers, Canta’s en paarden (zie pagina 22 van diezelfde krant).
Het zou fijn zijn als op de
belangrijkste vrijliggende
fietspaden - Kennemerlaan en Hagelingerweg
- de scooters (motorfietsen tenslotte) naar de rij-

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 10 oktober houdt Geert
Groen een lezing over het
pauperparadijs in Veenhuizen en Willemsoord. De
Maatschappij van Weldadigheid is als een sociaal
experiment in 1818 opgericht voor Nederlanders, die
leefden onder de armoedegrens. Over de even unieke
als kleurrijke geschiedenis
van De Pol, een deel van de
landbouwkolonie Willemsoord, waar de verpauperde landgenoten een nieuwe
basis van bestaan vonden,
schreef Geert Groen enkele boeken. In de lezing van
vanavond kunt u zijn verhaal horen over de geschiedenis van de Joodse kolonisten op De Pol, zijn geboortedorp. In een periode van bijna 70 jaar hebben
rond De Pol 540 Joodse kolonisten gewoond, circa 72
kinderrijke gezinnen en 38
alleenstaanden. De meeste Joden kwamen uit Amsterdam om een bestaan in
de landbouw op te bouwen.
Tegen 1890 was de Joodse
gemeenschap verdwenen
en resteerden alleen nog
een vervallen gebedshuis
en een begraafplaats. De
Maatschappij van Weldadigheid streeft ernaar om in
2018 op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen,
het jaar waarin de stichting
200 jaar bestaat. De lezing
start om 20.00 uur. Kaarten à 6 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal of via www.
santpoortsbelang.nl.

baan zouden worden verwezen. Dat kan: in grote
steden gebeurt het hier
en daar. Ik heb dit al eens
voorgesteld, misschien als
meer mensen dit zouden
vragen.

Hans Klein, Driehuis

Postzegelavond in Het Terras
Santpoort-Noord - Op 9 ok- Het Terras. Er is een veiling en 19.00 uur. Er is voldoende partober vindt er weer een gezel- voorafgaand kan men de kavels keergelegenheid. Meer weten?
lige postzegelavond plaats in bekijken. De zaal is open vanaf Bel 023-5382274 (na 18.00 uur).
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Workshop Allerzielen
Velsen Verlicht
IJmuiden - Voorafgaand aan
de viering van Allerzielen Velsen Verlicht op dinsdagavond
31 oktober op de Westerbegraafplaats vindt op dinsdag
17 oktober van 19.30 uur tot
21.00 uur een inspiratieworkshop plaats. Iedereen die een
dierbare overledene wil herdenken kan op deze avond
onder begeleiding een her-

Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is present
op het Festival Duurzame
Helden dat, in de aanloop
naar de Dag van de Duurzaamheid, op zaterdag 7 oktober op Plein 1945 wordt
gehouden. Bij de stand van
het Pieter Vermeulen Museum kom je alles te weten
over Operatie Steenbreek
en het vergroenen van tuinen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. De
kinderen kunnen o.a. proefjes doen met het opwekken
van duurzame energie uit
voedsel en bij de klimaattafel kun je zien wat er gebeurd als het regenwater na
een hoosbui niet weg kan, er
overstroming dreigt en wat
je daaraan kunt doen.
Op de dag van de duurzaamheid zelf, dinsdag 10
oktober, ontvangt het museum een super sportieve
gast namelijk: Wesley Zonneveld, de keeper van de
selectie van het 1e elftal
van Telstar! De Witte Leeuw
komt een verhaal voorlezen
aan de kinderen van groep
7 en 8 van de Westbroek uit
Velserbroek, uit het boek
‘De wereld van Voedsel’ dat
speciaal voor de negende
editie van de Dag van de
Duurzaamheid is geschreven, met als thema ‘voedsel’. In het hele land wordt
er voorgelezen en in Velsen
dus door topsporter Wesley
Zonneveld.
De kinderen van de Westbroek vinden het natuurlijk

innering in mozaïek maken.
Ook kinderen, onder begeleiding, zijn van harte welkom.
Op de avond van de Allerzielenviering krijgen de mozaieken een speciale plek. Na
afloop kan mozaïek door de
makers mee naar huis worden genomen.
De avond wordt begeleid
door Annemarie Sybrandy,
artistiek leider van de Allerzielenviering. De workshop
vindt plaats in de gemeentelijke wijkpost, W. Danielslaan
53 in Santpoort-Noord. Maximaal 25 personen kunnen
deelnemen. Voor materialen
wordt gezorgd.
De entree bedraagt 3,50 euro. Opgeven via info@allerzielenvelsen.nl of 0255523086.

super leuk en spannend om
een Telstar-speler te ontmoeten en te horen voorlezen! Misschien dat er ook
nog wel een balletje hoog
gehouden gaat worden.
Na het voorlezen gaan we
insecten eten! Insecten zijn
een duurzaam alternatief
voor het eten van vlees! Insecten zijn rijk aan eiwitten en qua voedingswaarde
gelijkwaardig aan vis, kip,
rund of varkensvlees. De
vleesindustrie verantwoordelijk voor 18% van het totale broeikaseffect! Best
de moeite waard dus om
eens een insectje te proberen. Met één dag geen vlees
eten bespaar je net zo veel
water als met een maand
niet douchen.

Filmavond
voor vrouwen

Nieuwe raadsleden
D66 presenteren zich
Velsen - Afgelopen maandagavond kwamen ongeveer
50 leden van D66 IJmond
bij elkaar in het Rabobank
IJmond Stadion in VelsenZuid. In de Witte Leeuwen
Kooi konden de kandidaten
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk
zich presenteren aan de leden. Bij D66 bepalen de leden de volgorde van de lijst
zoals deze straks bij de verkiezingen gebruikt gaat worden met het principe ‘one
person, one vote’. Behalve

veel ervaren zittende raadsleden hebben ook vele nieuwe gezichten zich kandidaat
gesteld. Het bestuur is verheugd dat ook veel jongeren
zich enthousiast hebben getoond voor het raadslidmaatschap.
De interne verkiezing over de
lijstvolgorde is nu voor de leden open en met de boeiende presentaties van maandag kan men nu een weloverwogen keuze maken. De
eerste verkiezingslijsten worden eind oktober bekendgemaakt.

Geschenkenveiling
rond Engelmunduskerk
Driehuis - Zaterdag 7 oktober wordt er bij de Engelmunduskerk weer een gezellige dag georganiseerd
met tal van activiteiten. Om
09.00 uur opent de boeken-,
bloemen- en snuffelmarkt en
worden er verse oliebollen
gebakken. Terwijl de ouders
van een kopje koffie genieten kunnen kinderen koeien
en schapen knuffelen in de
pastorietuin of een rondje rijden op de rug van een pony.
Nieuw dit jaar is live muziek
met optredens van het koor
De Delta Singers uit IJmui-

den en de band Vet Wild!
de winnaars van het Vistival
2016. De hoofdprijs van de
loterij is een fantastische 40
Inch led TV. Rond 12.30 uur
gaat de geschenkenveiling
van start waarbij prachtige
cadeaus bij opbod verkocht
worden. Alle opbrengsten
van de dag worden gebruikt
voor het onderhoud aan het
prachtige kerkgebouw Het
Hart van Driehuis. Zie ook
www.engelmunduskerkdriehuis.nl en Facebook > Geschenkenveiling Engelmunduskerk Driehuis.

IJmuiden - Buurthuis De
Brulboei begint dit seizoen
filmavonden met de film De
zevende hemel op woensdag
11 oktober 2017. Een muzikale ode aan de liefde en familie, met liedjes van o.a. Nick
& Simon, Boudewijn de Groot
en Doe maar. In de zevende
hemel runt Maria Rossi, samen met haar man Max het
prachtige restaurant De zevende hemel. Wanneer het
leven een onverwachte wending neemt, besluit ze de familie weer eens samen te
brengen. Echter staan oude ruzies, relatieproblemen
en het jubileum van het familierestaurant haar wens in
de weg. Deze prachtige film
begint om 20.00 uur. Kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal. Meer weten? Bel
0255-510652, Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166.

Diabetes
Fonds zoekt
collectanten
Velsen - Het Diabetes Fonds
is hard op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om
geld in te zamelen voor onderzoek, om oplossingen te
vinden voor diabetes (suikerziekte). De jaarlijkse collecte wordt gehouden van 30
oktober tot en met 4 november. Aanmelden kan bij Ineke van der Vlis, telefoon 0235384386, zij organiseer de
collecte in Santpoort en Driehuis.

Tai Chi in
De Brulboei
IJmuiden - Tai Chi is ontstaan in China en bestaat
uit vloeiende bewegingen
die hun oorsprong vinden in
de krijgskunst. In onze tijd
wordt Tai Chi vooral beoefend ter bevordering van de
gezondheid en om lichaam
en geest in balans te brengen. Tai Chi is geschikt voor
iedereen die op een positieve manier wil werken aan lichaam en geest en Tai Chi is
voor alle leeftijden. Om met
deze bewegingskunst kennis
te maken biedt Buurthuis De
Brulboei u drie lessen aan
voor 10 euro op donderdagavond 12, 19 en 26 oktober.
De lessen zijn van 19.15 tot
20.15 uur. Meer weten? Bel
0255-510652.
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Duintop belemmert
Reddingsbrigade
IJmuiden aan Zee – Het duin
voor de uitkijktoren van de
IJmuider Reddingsbrigade is
door opstuiving en aangroei
zoveel groter geworden dat het
zicht vanuit de uitkijkpost volledig wordt belemmerd.
Lijsttrekker Leo Kwant van fractie LGV heeft het college van
Velsen hierover vragen gesteld.
Burgemeester Dales en wethouder Baerveldt hebben geantwoord volledig op de hoogte te zijn van deze situatie. Vorig
jaar zijn er daarom camera’s geplaatst met zicht op het strand,
zodat de veiligheid van de badgasten niet in gevaar komt. Tegelijkertijd is de gemeente in
gesprek met IJRB over een
verbetering van de huisvesting.
Dit krijgt zelfs een prioriteit bij

IJmuiden - Jarenlang was het
tweede team, waarin de talenten van Damclub IJmuiden (DCIJ) wedstrijdervaring
kunnen opdoen, vanwege onderbezetting een zorgenkindje. Daarom wordt er sinds vorig jaar een combinatieteam
gevormd met Damcombinatie Zaanstreek. Nadat afgelopen seizoen sterk afgesloten
werd, hebben de IJmuidenaren
en Zaankanters dit seizoen een
goede eerste stap richting promotie gezet.
Vorig seizoen wist het combinatieteam Rijnsburg 2 in de laatste ronde van de titel te beroven door knap 10-10 te spelen. Nu trof het de Rijnsburgers
al in de tweede ronde. Al vroeg
werd Marcel Doornbosch verrast door een dodelijke plakker. Door miraculeuze ontsnappingen van Zaankanter Van der
Haar en DCIJ’er Bram van Bakel
bleef het combinatieteam echter in de wedstrijd. Max Doornbosch (links op foto) ontsnapte bij zijn remisepartij tegen de
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Benefietconcert
voor Hospice
De Heideberg

de ontwikkeling van de Kustvisie zoals onlangs aangekondigd. Het is niet zo gemakkelijk
als je zou denken om het groeiende duin af te graven. De gemeente heeft hier wel vergunning voor gevraagd, maar niet
gekregen. Het gebied behoort
tot de Natura 2000-gebieden
en alleen onder heel speciale
omstandigheden mag dan ingegrepen worden in de natuur.
Omdat de Kustvisie in de nabije toekomst een goed alternatief met, verbeterde of nieuwe, huisvesting biedt, wordt afgezien van het moeizame proces om een vergunning te krijgen voor afgraven en wordt alle energie gestoken in over- Velsen - Bij trampolineverleg over een nieuw strandplein eniging TVIJ was het in het
waar IJRB een plek zal krijgen. weekend van 16 en 17 september een drukte van belang. Op zaterdag 16 september zijn alle wedstrijdspringers weer in passende kleding gehesen. Daarna
werd er hard getraind onder
leiding van niemand minder
dan Rea Lenders, 10-voudig Nederlands Kampioen en
Olympisch trampolinespringster in 2004 en 2012.
TVIJ had Rea, die deze prachtige sport 29 jaar lang heeft
beoefend, gevraagd een clinic te geven aan de wedstrijdsporters van de vereniging. Daarnaast was er uiteraard ook een momentje tijd
om vragen te stellen, en vragen waren er genoeg! ‘Had je
altijd zin om te trainen?’ (ja)
‘Hoe oud was je toen je met
trampolinespringen begon?’
(6 jaar) en ‘Wat was de moeilijkste sprong die je kent?’
kopman van Rijnsburg aan een Dubbele salto gestrekt met
combinatie, maar miste er daar- drievoudige schroef. Stuk
na ook zelf één. Toen de overige voor stuk interessante vrapartijen geruisloos richting re- gen die de oud-international
mise liepen, was alle hoop gevestigd op Zaankanter Van der
Veen. In een dunne stand wist
Van der Veen het eindspel op
fraaie wijze in winst om te zetten, waarmee het combinatieteam wederom 10-10 speelde
tegen de Rijnsburgse titelkandidaat.
IJmuiden - Het was afgeloDCIJ 1 begon tegen titelkan- pen zondag groot feest bij de
didaat Heijmans Excelsior met viering van het 20-jarig jubieen achterstand door nederla- leum van het Zondagmidgen van Cees van Duijvenbo- dagpodium. In buurtcentrum
de (tegen WK-ganger Teer) en de Brulboei stond een optreWim Winter. Door een tactische den gepland van Ronnie Toopstelling moesten Kees Pippel, ber en Willeke D’Estelle.
Jesse Bos, Stijn Tuijtel en Mar- Dankzij de welwillende bijtin van Dijk op winst spelen, drage van de Peacock Founwat alleen Pippel en Bos lukte. dation konden de circa 80
Toen Conall Sleutel en Cees van bezoekers genieten van een
der Vlis tegen hun hoger inge- geweldig optreden: voor de
schatte tegenstanders de winst pauze van Willeke D´Estelle,
misten en Jacqueline Schouten na de pauze Ronnie Tober en
en Albert Roelofs na een zware als afsluiting samen. Zij wisstrijd nog verloren, was de 12-8 ten de bezoekers vanaf het
nederlaag een bittere pil.
begin te enthousiasmeren en

Olympische sporter en
EHBO-cursus bij TVIJ
natuurlijk graag wilde beantwoorden. Moe maar voldaan
ging iedereen aan het eind
van de middag weer huiswaarts.
Voor de trainers stond er op
zondag nog een lange dag op
het programma. Sinds twee
jaar hanteert het bestuur van
TVIJ de regel, dat alle trainers
verplicht in het bezit moeten
zijn van een EHBO-diploma,
dus het was tijd voor de jaarlijkse bijscholing. Deze werd
gegeven door Bert Dammers,
gediplomeerd EHBO-docent,
een oude bekende in de
trampolinesport en sinds kort
ook weer zelf als trainer binnen de club actief. Alle drukverbanden, mitella’s, reanimeren en AED-gebruik zijn
weer geoefend. Daarnaast
kwam bovendien sportspecifieke blessurepreventie aan
de orde.
Ook al hopen ze natuurlijk
deze kennis en vaardigheden
komend seizoen niet te hoeven gebruiken, het is wel heel
fijn, alles weer fris in het geheugen te hebben.

Velsen - Hospice De Heideberg organiseert in samenwerking met de vocalgroups
Brothers-4-Tune en Cigale
Velsen een benefietconcert op
zondag 8 oktober van 14.00
tot 16.30 uur, inloop vanaf
13.30 uur, in de Ichthuskerk
aan de Snelliusstraat 40 in
IJmuiden. Vier koren uit de regio werken belangeloos mee.
Het repertoire van Brothers4-Tune bestaat uit een mix
van Engelse en Nederlandse à
capella-nummers, veelal speciaal voor de groep gemaakt.
Vocalgroup Cigale bestaat uit
zeven ervaren zangers, wat
borg staat voor een prachtige
samenklank. Naast alle muzikale elementen wordt er veel
aandacht besteed aan de presentatie. Popkoor Decibel met
45 leden zingt van ‘golden oldies’ tot hedendaagse hits.
Zanggroep Voices heeft een
zeer breed repertoire van jazz
en musical tot top 40. De opbrengst komt ten goede aan
de herinrichting van de gastenkamers van Hospice De
Heideberg voor terminaal zieken. Kaarten à 10 euro (inclusief een consumptie) zijn te
verkrijgen in Driehuis: Tabaksspeciaalzaak M. Tromp; Santpoort-Noord: Bredero Boeken
en Welkoop; IJmuiden: Foto
Michel, EP Tol IJmuiden, Slijterij & Wijnhuis ‘Zeewijck’ en
De Readshop; Velsen-Zuid:
Autobedrijf Schweitzer B.V.
en Velserbroek: DA Drogisterij
van Assema. Of via de website
www.hospicevelsen.nl.

Jubileumvoorstelling
Zondagmiddagpodium
er werd met veel plezier meegezongen met de alom bekende liedjes zoals Vanavond
gaan we naar de kermis in de
stad, Rozen voor Sandra, Que
sera, sera en We will meet
again.
Na afloop bedankte Laura
Ferment, voorzitter van het
Zondagmiddagpodium, de
artiesten voor het geweldige
optreden. Met z´n allen kan
worden teruggekeken op een
fantastische middag. Fement
nodigde alle bezoekers uit
voor de komende optredens,
georganiseerd door het Zondagmiddagpodium.

Brandhout
voor RTZ

Velsen - Het Redding Team
Zeezoogdieren kan ook dit
jaar weer warm de winter
door. ,,Zonder hout brandt de
kachel niet’’, zegt Aad de Koning van deze vrijwilligersorganisatie. Dankzij een voorraad hout blijven de dieren
en medewerkers warm. Het
brandhout werd geschonken
door firma Todirije Groen en
Grondwerken.
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Nationale Archeologiedagen Regenboogloper
staat voor diversiteit
Veel van onze verre geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij.
Onder onze voeten. In de bodem.
Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt zitten
in de Nederlandse bodem?
De gemeente Velsen doet op zaterdag 14 en zondag 15 oktober
mee aan deze Nationale Archeologiedagen. Hiermee wil de gemeente Velsen de fascinerende
wereld van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk maken, jong en oud.

• In de bibliotheek in IJmuiden is
door de Archeologische Werkgroep Velsen een tentoonstelling
georganiseerd. Te zien zijn voorwerpen die gevonden zijn bij de
verbreding van het Noordzeekanaal, de restauratie van woningen en archeologisch onderzoek
in en rond de eeuwenoude Engelmunduskerk in het dorp OudVelsen. Soms zijn deze vondsten
nog te koppelen aan de bewoners
van de woningen. De vondsten in
en rond de kerk dateren van rond
1200 tot de 20ste eeuw. Ook zijn
er vondsten uit de periode 18001600 v.Chr. Openingstijden bibliotheek: vrijdag 13 oktober 1017 uur, zaterdag 14 oktober 10-14
uur.
• Op zaterdag 14 oktober om 10.30
uur zal Jan Morren, amateur archeoloog en -historicus, in de bibliotheek in IJmuiden een lezing
houden over bovengenoemde opgravingen.
• Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die kinderen
gratis kunnen ophalen bij de entree van de ruïne. Hiermee kun-

In het voorjaar is door de gemeenteraad een motie aangenomen voor de aanleg van een Regenboogloper. De motie was ingediend door D66Velsen en mede-ondersteund door Groenlinks, PvdA en fractie Beryl Drayer.

nen ze op zoek naar historische
sporen en ontdekken hoe de ruïne er vroeger uit heeft gezien. De
ruïne is op vrijdag open van 1217 uur, op zaterdag en zondag van
10-17 uur. De ruïne zal in verband
met de Nationale Archeologiedagen op zondag 15 oktober gratis toegankelijk zijn en er zullen
rondleidingen worden verzorgd.
• In Spaarnwoude is een geocache
over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt levendig
gehouden dat ruim 2000 jaar geleden de Romeinen in Velsen waren. Met deze multicache van 4,8
km kunnen wandelaars via een
app, gps-coördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een heuse Romeinse schat
vinden! De start is op de parkeerplaats hoek Laaglandersluisweg/
Heuvelweg in Spaarnwoude. Te
bereiken via de Amsterdamseweg, afslag r101.

Op het Plein 1945 voor het gemeentehuis staat het monument voor de
gevallenen in de Tweede Wereld-

Op 11 oktober 2017 wordt de Regenboogloper om 16.15 uur feestelijk onthuld door burgemeester
Frank Dales. U komt toch ook om
daarbij aanwezig te zijn? Daarmee
geven we samen uitdrukking aan de
diversiteit, die onze gemeente rijk
is en rijk maakt.

Uit het college

Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen is te vinden via
www.archeologiedagen.nl.

Geen jodiumtabletten voor
inwoners Kennemerland
Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Onlangs
is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden. Daarom ontvangen 1,2 miljoen huishoudens in
de week van 9 of 16 oktober 2017
een doosje met jodiumtabletten.

De Regenboogloper staat voor diversiteit, ongeacht levensovertuiging, kleur, geaardheid, ras en dergelijke. Het is belangrijk oog te hebben voor elkaar. Samen praten met
als doel om in Velsen prettig te wonen, werken en recreëren. De gemeente Velsen is een mooie gemeente om te zijn en samen te leven.

oorlog. Er staat ook een vlaggenmast, waar met enige regelmaat
een vlag worden gehesen. Met het
hijsen van een vlag wordt uitdrukking gegeven aan een thema, zoals Koningsdag (de nationale driekleur), de Dag van de Vrede (vredesvlag), de Coming Out Day (regenboogvlag) om enkele voorbeelden te noemen. Op het plein wordt
nu een symbool toegevoegd: De Regenboogloper. Het symbool herinnert ons elke dag aan het belang van
diversiteit in onze gemeente.

Inwoners van Kennemerland ontvangen deze overigens niet. Zij wonen niet binnen de afstand van een
kerncentrale of –reactor waarbij de
verspreiding vooraf nodig is. Meer
informatie op www.vrk.nl en www.
ggdkennemerland.nl.

• Onlangs is de bijna 50 jaar oude
ﬂat aan de Orionweg gesloopt. Er
zijn plannen om op die plek drie
woontorens te bouwen met parkeergelegenheid. Er is een ontwerpbestemmingsplan voor opgesteld waar zienswijzen op kunnen worden ingediend.
• Via een collegebericht krijgt de
raad informatie over hoe het is
gesteld met de lichtervoorziening in het Noorderbuitenkanaal
(lichteren is ‘lichter maken’ van
een schip door een deel van de la-

ding over te laden). Om die informatie had de raad in maart van
dit jaar gevraagd, toen zij de Visie
Luchtkwaliteit IJmond vaststelde.
• De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft antwoord gegeven op vragen uit de raad over
milieumeldingen bij Tata Steel.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Fraude, hacken en pesten

Cybercriminaliteit
Iedereen kent wel iemand die het
slachtoffer is geworden van cyber criminaliteit – oplichting via
de computer. In 2016 gold dat in
ieder geval voor 2½ miljoen Nederlanders, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor van dat jaar. Een
paar tips voor uw eigen digitale
veiligheid.

Vooraf geldt: blijf altijd kritisch. Is
de webwinkel te vertrouwen? Waar
gaat de link naar toe? Wie vraagt om
persoonlijke informatie? Moet u écht
een kopie van uw identiteitsbewijs
opsturen? Bij twijfel: niet doen (en
navragen bij iemand die er verstand
van heeft).

- Installeer alleen apps via de oﬃciële applicatiewinkels
- Controleer het adres van websites
- Bedenk goed wat u met wie op internet deelt
Doe aangifte
Toch slachtoﬀer? Doe aangifte via
het telefoonnummer 0900-8844 of
bij uw wijkagent. Vraag dan of bij uw
aangifte een digitaal expert aanwezig
kan. Laat geen digitale sporen verloren gaan: zet de computer niet uit en
bewaar zoveel mogelijk informatie of
breng deze mee. Van een aantal delicten kunt u ook aangifte doen op de
website Politie.nl.

- Installeer een antivirusprogramma
- Installeer steeds de software-updates
- Gebruik sterke wachtwoorden
- Maak alleen verbinding met vertrouwde WiFi-netwerken
- Open geen verdachte berichten en
bestanden

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een
woekerende plant. Deze geeft
niet alleen veel schade aan de natuur, maar ook aan wegen en gebouwen. De gemeente doet er alles aan om de plant in het openbaar gebied te bestrijden. Ook
doet Velsen een oproep om deze
plant – voor zover deze in uw tuin
voorkomt - te verwijderen.

De plant breidt zich snel uit. De wortels groeien horizontaal en kunnen
overal naar boven komen en er ontstaat weer een nieuwe plant. De gemeente Velsen is druk bezig om op
diverse locaties de plant kort af te
maaien. Maaien heeft immers een
remmende werking op de groei van
de Japanse duizendknoop. Omdat de
plant steeds wil overleven, raakt deze uiteindelijk uitgeput. Helaas kan

de plant met maaien niet helemaal
worden uitgeroeid.
Deze zomer heeft de gemeente bij
wijze van proef de Japanse Duizendknoop bestreden met bijna kokend
water. Door de hoge temperatuur
worden de cellen in de bovengrondse plant vrijwel meteen vernietigd.
Ook is er met een speciale lans heet
water bij de wortels geïnjecteerd. Of
hierdoor ook de wortels van de plant
afsterven, kunnen we pas volgend
voorjaar waarnemen.
Wat vragen we van u?
Als u deze plant ( zie afbeelding ) in
uw tuin ontdekt, wilt u deze dan verwijderen en in de groenbak gooien?
Er is geen risico dat de plant na verwerking tot compost zich weer verspreidt.
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Werkzaamheden
in Velserbroek
Vanaf maandag 9 oktober 2017
wordt er gewerkt aan de kruisingen van het Zeilpad met de
Spitsaak, de Zandaak en de Wieringer Aak in Velserbroek. Tijdens de werkzaamheden kunnen auto’s de kruising niet over-

steken. Voor ﬁetsers en voetgangers is dit wel mogelijk. Omwille
van de veiligheid worden tijdelijke verkeersborden geplaatst. Enige overlast is helaas niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Verbinding A8-A9

Rapport milieugevolgen
De bereikbaarheid en de leefbaarheid rondom Krommenie, Wormerveer en Assendelft verbeteren door een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 – dat
willen de provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam
en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en
Velsen. De milieu effecten daarvan zijn nu onderzocht in een milieu effect rapport (MER).

Eerder zijn zeven alternatieven on-

derzocht. De Commissie voor de
MER adviseerde om drie alternatieven verder uit te werken, te weten
de ‘nulplus variant’, de ‘golfbaanvariant’ en de ‘Heemskerkvariant’. Dat
is in dit rapport gebeurd. De Commissie voor de MER vindt dat het
rapport de milieu eﬀecten goed beschrijft. De drie varianten scoren positief op bereikbaarheid en leefbaarheid. Nu moet de Provinciale Staten
nog besluiten over het provinciaal
inpassingsplan, dat nog moet worden opgesteld.

20 jaar dorpsvereniging Velserbroek

Zaterdag tv-talkshow
Plein ‘45 in Polderhuis
Aanstaande zaterdag 7 oktober
maakt RTV Seaport vanaf 13.uur
opnames in het café van Polderhuis Velserbroek voor de tv-talkshow Plein ‘45. Het publiek is van
harte uitgenodigd om deze opnames bij te wonen

In Plein ’45 komen wethouders,
raadsleden en bedrijven en instellingen uit Velsen aan het woord. Omdat
dorpsvereniging Velserbroek zaterdag haar twintigste verjaardag viert,
staat in deze aﬂevering van de talkshow Velserbroek centraal. Uiteraard kan het bij de thema’s wonen,
werken en recreëren ook over de andere dorpskernen van Velsen gaan.
Wethouders aanwezig
Wethouders Floor Bal en Annette
Baerveldt komen zaterdag langs om
onderwerpen als welzijn en sport,
Skaeve Huse, afvalscheiding en recreatiegebied Spaarnwoude te be-

spreken. De gesprekken worden zaterdag afgewisseld met livemuziek.
De presentatie en interviews zijn in
handen van Gertjan Huijbens en Esther van der Veur. De aﬂevering van
Plein 45 waarvoor de opnames worden gemaakt, is vanaf half oktober te
zien op de zender en de website van
RTV Seaport.
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Wist u dat?

Gemeente vernieuwt
cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie is de manier waarop u als gebruiker van
zorg of ondersteuning met de gemeente meepraat over het beleid.
Op dit moment gebeurt dit door
de Wmo-adviesraad en door de
cliëntenraad werk en inkomen. Zij
vertegenwoordigen u en geven
gevraagd en ongevraagd advies
aan het gemeentebestuur.

Nieuwe samenwerkingsvormen
Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en
opvoeding. De verantwoordelijkheden zijn veranderd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Participatiewet en de Jeugdwet. De
gemeente Velsen is op zoek naar een
andere manier van cliëntenparticipatie.
Een gezamenlijke aanpak is van
groot belang. De gemeente Velsen
wil met de leden van de bestaande adviesraden en de gemeenten
Heemskerk en Beverwijk meer inwoners betrekken bij het beleid.
Maar ook meer jeugd!
Wensen of ideeën?
Samen met inwoners, belangheb-

Wethouder bedankt vrijwilligers

Velsen is Hartveilig
benden, belangstellenden, oud en
jong, rijk en arm, werken aan nieuwe plannen en de uitvoering ervan.
Wij zijn benieuwd naar uw mening
en ideeën over de samenwerking
tussen inwoners en de gemeente op
het gebied van zorg en ondersteuning. In december wordt door ambtenaren en leden van de bestaande
adviesraden een advies uitgebracht
aan de gemeenteraad. Voor meer informatie en ideeën: programmamanager sociaal domein: Els Weijers
eweijers@velsen.nl.

Algemene plaatselijke verordening

Herziening na inspraak
De gemeente Velsen krijgt een
nieuwe
Algemene
Plaatselijke Verordening. Het gaat om de
verordening, waarin regels staan
voor het netjes en leefbaar houden van de gemeente voor iedereen. Daarin wordt de burger centraal gesteld. Bovendien zullen
er onnodige regels worden geschrapt. De herziene APV zal in
het voorjaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Inspraak
Om de APV aan te laten sluiten bij de
wensen en ideeën van onze inwoners
en ondernemers, was onderzoek nodig. Wat vinden de inwoners van de
thema’s die in de APV worden geregeld? Wie zou er verantwoordelijk
moeten zijn voor bijvoorbeeld het
ijsvrij maken van de stoep? Voor het

tegengaan van overlast? Of voor het
mooier maken van de buurt? Naast
het raadplegen van het burgerpanel, zijn we ook in gesprek gegaan
met inwoners op de weekmarkten
van Velsen. Vervolgens hebben we
hier een aantal concrete thema’s uitgehaald, die we ter verdieping voorlegden aan de wijkplatforms, ondernemers en andere externe betrokkenen. Gebleken is dat het probleem
niet zozeer zit in de regels, als wel in
de naleving ervan. Regels blijken in
de praktijk lastig te handhaven.
Keuzes maken
Met de kennis van nu gaan we komende tijd keuzes maken. Vanzelfsprekend zijn er ook gesprekken gevoerd met de politie, de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en de gemeentelijke handhavers (BOA’s).

De vrijwilligers van de werkgroep
Hartveilig Wonen worden tijden
een borrelmoment bedankt door
wethouder Annette Baerveldt.
Reden hiervoor is dat zij zich de
afgelopen jaren hebben ingezet voor alle Velsenaren. Dankzij
hun inspanningen beschikt de gemeente Velsen nu over een volledig dekkend netwerk van 26 AEDapparaten die 24/7 bereikbaar
zijn. En daarnaast zijn er bijna
600 (!) getrainde burgerhulpverleners die een AED-apparaat kunnen bedienen.

Als er via de meldkamer van 112 een
melding komt, wordt er natuurlijk
een ambulance gestuurd. Maar nu
gaat er daarnaast ook een signaal
naar een aantal burgerhulpverleners, die vaak nog sneller dan de ambulance ter plekke zijn. Dankzij de
werkgroep is de kans dus veel groter, dat er binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand een hulp-

verlener ter plaatse is. De overlevingskans van de slachtoﬀers neemt
daardoor toe met 50%-70%. Wethouder Baerveldt benadrukt in haar
toespraak aan de werkgroep: ‘uw inzet is daardoor zowel letterlijk als ﬁguurlijk onbetaalbaar!’
De wethouder wilde deze mijlpaal
graag vieren met de werkgroepleden. Om terug te kijken op de stappen waardoor zij deze doelen bereikt
hebben. En om in gesprek te gaan
over de toekomst. Want voor de komende jaren is het de uitdaging om
het netwerk dekkend te houden. En
suggesties hoe we dat in Velsen kunnen doen, zijn van harte welkom!
Overigens zijn er in 2017, tot september, alleen in de gemeente Velsen, 32 meldingen geweest van hartfalen. Naar verwachting zijn er in
zo’n 25 van deze gevallen burgerhulpverleners ter plaatse geweest.
(foto: gemeente Velsen)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen
en in de regio Kennemerland.
Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en
politie) wil de gemeente daar op
tijd een overzicht van hebben:
een evenementenkalender.

Evenementen die in 2018 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 ok-

tober 2017 worden aangemeld. Op
www.velsen.nl onder Velsen Actueel 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
formulier opvragen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Duurzame Helden Festival

Velsen zet drie teams in
tijdens Energy Battle
Wie bespaart de meeste energie? Drie teams in de gemeente Velsen gaan vanaf 10 oktober de strijd aan in de landelijke Energy Battle van het Klimaatverbond. Ze strijden tegen andere gemeenten en tegen elkaar. Op dinsdag 3 oktober, om 16.30 uur, verrichte
wethouder Floor Bal de officiële aftrap in het Duurzaamheidscentrum Du-Dock op Plein 45.

We verspillen met zijn allen gemiddeld 14% elektriciteit per
huishouden. En we krijgen steeds
meer apparaten en hebbedingetjes in huis die allemaal elektri-

citeit verbruiken – een stuk of
68 per huis! Met de Energy Battle wil het Klimaatverbond laten zien dat je – gemiddeld - zo’n
10 tot 20% op je elektriciteitsverbruik kunt besparen. Als een
gemiddeld gezin 15% bespaart,
scheelt dat zo’n 120 euro per jaar.
Goed voor de portemonnee én het
milieu!
Velsen doet voor de tweede keer
mee. Vorig jaar bespaarden de
teams gemiddeld 16,1% energie.
De gemeente die na drie maanden de meeste energie heeft bespaard, is de winnaar. Die wordt
in februari 2018 bekendgemaakt.
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PROGRAMMA
Opening door wethouder Floor Bal

Doorlopend: - SALE bij Du-Dock
- GRATIS subsidie & bespaaradvies
- KOOKDEMO’ s (12.00 & 14.00 uur)
- Kinderen Koken en Knutselen
16.00

Sluiting

GRATIS
ENTREE
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

artwork > ernestine de bruijn, art-plus.nl

Groene strijd op 3 oktober gestart

Zie ook www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen.

energie
& water

duurzaam
eten

Meer comfort voor minder geld
De Omgevingsdienst IJmond en de
gemeente Velsen organiseren het
festival, waar ook het Duurzaam
Bouwloket is vertegenwoordigd.
Hier kunt u een subsidiecheck laten
uitvoeren. Ook geven zij onafhankelijk advies over uw woonsituatie.
Energiek Velsen vertelt u graag hoe
u groen en dus doelmatig kunt investeren. Rendement en duurzaamheid
gaan heel goed samen. Verder staan
er aanbieders van isolatie en zonnepanelen. Wilt u meer weten over ﬁnanciering? Dat kan ook, de Rabobank IJmond heeft ook een kraam en
zij helpen u graag verder.

Koken zonder gas en nog veel meer
Nederland wordt in de toekomst
meer en meer aardgasloos. Kun je
dan nog wel lekker koken en wokken? Dat wordt tijdens het festival getoond. Er zijn kookdemo’s om
12:00 uur en om 14:00 uur. Behalve
kijken, mag u natuurlijk ook proeven. Het water kan steeds moeilijker weg. Tegels en verharding houden het water tegen dat anders direct de grond in loopt. Verruil daarom uw tegels voor planten. Dat is
ook beter voor de dieren. Op het festival wordt gedemonstreerd wat precies de eﬀecten zijn van verharding.
Verder vertelt HVC graag over recycling en het scheiden van afval. Ook
is De Beestenbende aanwezig. Deze kinderen ruimen zwerfvuil op en
maken onze gemeente schoner. Uiteraard laten ook ondernemers zien
hoe zij zich extra inzetten voor mens
en milieu.

kinder
activiteiten

Zaterdag 7 oktober vindt het
Duurzame Helden Festival plaats
op Plein 1945 in IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur kunt alles te
weten komen over energiebesparende maatregelen in huis. Kinderen kunnen zich ook prima vermaken, er zijn knutselactiviteiten en
kookworkshops.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt natuurlijk ook elke

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt
er ook gepubliceerd op de Infopagina
van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
september 2017 tot en met 29
september 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dennenstraat 12, plaatsen dakopbouw (23/09/2017) 25286-2017;
Havenkade 55, vervangen beglazing
toren (25/09/2017) 25423-2017;
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame (25/09/2017) 25411-2017;
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbeglazing (27/09/2017) 25639-

2017;
Kanaalstraat 31 RD, verbouwen van
een bovenwoning in 2 appartementen (28/09/2017) 25703-2017;
Zwaanstraat 18, wijzigen gevel
(19/09/2017) 25837-2017.
Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafscheiding (26/09/2017) 25556-2017;
Gildenlaan 10, vergroten aanbouw
(28/09/2017) 25775-2017.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6, 0019 legaliseren
kas (26/09/2017) 25571-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen twee bomen (28/09/2017)
25708-2017;
Groenelaantje 6 0034, legaliseren
en gedeeltelijk vervangen berging

(29/09/2017) 25853-2017;
Groenelaantje 6 0044, legaliseren en gedeeltelijk vervangen silo
(29/09/2017) 25854-2017.
Driehuis
Kriemhildestraat 2, legaliseren carport en berging (27/09/017) 256102017;
Valeriuslaan 18, uitbreiden woning
(29/09/2017) 25836-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Rectificatie:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren
bouwen in afwijking vergunning
(20/09/2017) 16061-2017;
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel
(26/09/2017) 18594-2017.

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) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt

alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
Zwaanstraat 18, plaatsen erker
(28/09/2017) 17644-2017;
Heerenduinweg 45, brandveilig gebruik BSO in basisschool
(28/09/2017).
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen van 7 entreehekwerken (26/09/2017) 110972017 Rijksmonument;
Rijksweg 136, legaliseren bijenstal
(29/09/2017).
Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal
(26-09-2017) 21496-2017162922017.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (26/09/2017) 19339-2017
22852-2017;
Kruidbergerweg 56, plaatsen dakopbouw
(27/09/2017)
223952017;
Hoofdstraat 73, optrekken achtergevel en plaatsen dakopbouw
(28/09/2017) 23723-2017;
Kerkerinklaan 4, plaatsen dakkapel
(28/09/2017) 23724-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 12, verbouwen woning
(27/09/2017) 21159-2017.

Velsen-Zuid - Kunstenaars
Collectief Velsen maakt zich
weer ‘zichtbaar’ en te bewonderen in Raadhuis voor de
Kunst. De opening is zondag
8 oktober om 16.00 uur.
Diverse kunstenaars die werken met verschillende disciplines in uiteenlopende stijlen, van magisch realistisch
tot abstract, van minimalistisch tot expressief, bieden de
bezoekers een keur aan perspectieven. Schilderijen, keramiek, grafiek, textiele werkenvormen, geschept papierwerken, composities, fotografie en objecten. Naast de gezamenlijke expositie die tot 12
oktober te bezoeken is, is er
in het Kunstlijnweekend toegang tot de open ateliers van
de verschillende deelnemers
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De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.
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aan de Kunstlijn.
Beide Kunstlijndagen zaterdag 4 en zondag 5 november is iedereen welkom van
11.00 tot 17.00 uur. De expositie vindt u in de galeriehal en
de voormalige Raadzaal. De
exposanten zijn: Annelies van
Nieuwmegen, Annet Verplanke, Afke Spaargaren, Nettie Veen, Petra C.M. Meskers,
Henk Zwanenburg, Winnie
Meijer Rob, Dianne Robinson,
Renske de Jong, John van
den Goorbergh, Maaike van
den Bosch, Bettine Heslinga,
Miriam van der Linden. Zie
www.raadhuisvoordekunst.nl.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen Zuid. Open
elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gratis toegang.
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Velsen - Deze week was de
eerste repetitie van het grootste
kerstkoor ooit in Velsen. Maar
liefst 71 Velsenaren verzamelden zich in Velserbroek, popelend om eindelijk te beginnen
aan de voorbereidingen op De
Grote Kerstshow.
Onder leiding van Robbert van
Unnik en ondersteund door pianiste Marina Grigorowicz klonken er geweldige meerstemmige kerstsongs door de gangen
van de Rozenbeekschool waar
Koel zicht heeft gevestigd. Koel
is het net gestarte bedrijf van
Velsenaren Koen van der Wel
en Eline Schmidt. Voor de derde keer produceert het tweetal
De Grote Kerstshow in Stadsschouwburg Velsen met dit jaar
dus een enorm koor. Schmidt:
,,Het is waanzinnig om te zien
hoeveel blije gezichten hier

Velsen - Senioren Vereniging Velsen heeft weer leuke activiteiten op het programma staan. De befaamde klaverjasreis gaat dit
keer naar hotel ‘t Trefpunt in
het Brabantse Made.
Van 30 oktober tot en met
3 november wordt u volop
in de watten gelegd op basis van all-in. ‘s Avonds zijn
alle drankjes gratis. Kosten
bedragen 395 euro per persoon.
Info en aanmelden bij Minke
Uijtendaal via 023-7522153
en Tiny Groot, 0255-755461.
De dagtocht gaat op 12 december naar de Kerstmarkt
in de orchideeënhoeve in
Luttelgeest en aansluitend
een diner in een restaurant
in Tollebeek.
Prijs van deze dagtocht is
slechts 49 euro per persoon. De inschrijving is op
dinsdag 14 november van
10 tot 11 uur in het Terras
bij Carmen-Lo-A-Njoe en in
de Hofstede bij Carien Timmers.
Voor informatie: CarmenLo-A-Njo via 023-5378586
of Carine Timmers 0235382051.
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Ter
Ter inzage
inzage
De
De integrale
integrale tekst
tekst van
van de
de verordening
verordening is
is gepubliceerd
gepubliceerd in
in het
het elektronisch
elektronisch gegemeenteblad
meenteblad van
van de
de gemeente
gemeente Velsen.
Velsen. Deze
Deze verordening
verordening wordt
wordt ook
ook gepubligepubliceerd
ceerd op
op de
de website
website www.overheid.nl.
www.overheid.nl.

Kunstlijn open ateliers
en expositie Raadhuis
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de gegefie
zamenlijke expositie
expositie die
die tot
tot 12
12
zamenlijke
oktober te
te bezoeken
bezoeken is,
is, is
is er
er
oktober
in het
het Kunstlijnweekend
Kunstlijnweekend toetoein
gang tot
tot de
de open
open ateliers
ateliers van
van
gang
de verschillende
verschillende deelnemers
deelnemers
de

aan de
de Kunstlijn.
Kunstlijn.
aan
Beide Kunstlijndagen
Kunstlijndagen zaterzaterBeide
dag 44 en
en zondag
zondag 55 novemnovemdag
ber is
is iedereen
iedereen welkom
welkom van
van
ber
11.00 tot
tot 17.00
17.00 uur.
uur. De
De exposiexposi11.00
tie vindt
vindt u
u in
in de
de galeriehal
galeriehal en
en
tie
de voormalige
voormalige Raadzaal.
Raadzaal. De
De
de
exposanten zijn:
zijn: Annelies
Annelies van
van
exposanten
Nieuwmegen, Annet
Annet VerplanVerplanNieuwmegen,
ke, Afke
Afke Spaargaren,
Spaargaren, NetNetke,
tie Veen,
Veen, Petra
Petra C.M.
C.M. Meskers,
Meskers,
tie
Henk Zwanenburg,
Zwanenburg, Winnie
Winnie
Henk
Meijer Rob,
Rob, Dianne
Dianne Robinson,
Robinson,
Meijer
Renske de
de Jong,
Jong, John
John van
van
Renske
den Goorbergh,
Goorbergh, Maaike
Maaike van
van
den
den Bosch,
Bosch, Bettine
Bettine Heslinga,
Heslinga,
den
Miriam van
van der
der Linden.
Linden. Zie
Zie
Miriam
www.raadhuisvoordekunst.nl.
www.raadhuisvoordekunst.nl.
Raadhuis voor
voor de
de Kunst,
Kunst, ToToRaadhuis
renstraat 7,
7, Velsen
Velsen Zuid.
Zuid. Open
Open
renstraat
elke vrijdag,
vrijdag, zaterdag
zaterdag en
en zonzonelke
dag van
van 13.00
13.00 tot
tot 17.00
17.00 uur.
uur.
dag
Gratis toegang.
toegang.
Gratis

--de
de Afvalstoﬀ
Afvalstoﬀenverordening
enverordening gemeente
gemeente Velsen
Velsen 2009
2009 te
te wijzigen
wijzigen
--de
de wijziging
wijziging treedt
treedt 11 dag
dag na
na publicatie
publicatie in
in werking.
werking.
De
De raad
raad van
van Velsen
Velsen heeft
heeft in
in haar
haar vergadering
vergadering van
van 11 juni
juni 2017
2017 besloten:
besloten:

Inwerkingtreding
Inwerkingtreding
Deze
Deze verordening
verordening treedt
treedt in
in werking
werking op
op 6
6 oktober
oktober 2017.
2017.

Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Velserbroek:
Velserbroek: 11 haagbeuk
haagbeuk aan
aan de
de Rietkamp
Rietkamp 14
14
Velsen-Noord:
Velsen-Noord: 11 lijsterbes
lijsterbes aan
aan Ir.
Ir. Krijgerstraat
Krijgerstraat en
en 11 plataan
plataan en
en 11 kastanje
kastanje bij
bij
de
de speelplek
speelplek aan
aan de
de Ladderbeekstraat
Ladderbeekstraat

Velsen-Zuid:
Velsen-Zuid: 11 populier
populier aan
aan de
de Oude
Oude Pontweg/Concordiaweg
Pontweg/Concordiaweg
Genoemde
Genoemde bomen
bomen vormen
vormen een
een gevaar
gevaar vanwege
vanwege stormschade
stormschade of
of slechte
slechte conconditie.
ditie.

Kapmelding
Velserbroek
Velserbroek
De
De Zeiler
Zeiler 102,
102, wijzigen
wijzigen gevel
gevel
(28/09/2017)
(28/09/2017) 15932-2017.
15932-2017.

Geweigerde
Geweigerde omgevingsvergunomgevingsvergunningen
ningen

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Wüstelaan
Wüstelaan 19,
19, legaliseren
legaliseren overkapoverkapping
ping (29/09/2017)
(29/09/2017) 19122-2017.
19122-2017.

Besluiten (vervolg)
5
5 oktober
oktober 2017
2017 || 14
14 0255
0255 (geen
(geen netnummer
netnummer nodig)
nodig) || info@velsen.nl
info@velsen.nl || velsen.nl
velsen.nl ||

gemeentevelsen ||
gemeentevelsen

gemvelsen
gemvelsen

Infopagina
Infopagina
11
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Oktober 2017

Evenementenkalender
6 oktober

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

13 oktober

Finale Street League
Telstar stadion

14 en
15 oktober

Strong Vinking Obstacle Run
Spaarnwoude nabij Snowplanet

21 oktober

Spartan Race
www.spartan.com

23 oktober

Mega SportMix Sporthal Zeewijk
www.sportpas.nl

25 oktober

Schoolvolleybaltoernooi
Sporthal IJmuiden-Oost

27 oktober

Halloween
www.zwembadvelsen.nl

28 oktober

Schoolkorfbaltoernooi
Sporthal Zeewijk

Glow in the Dark Mega
Sportmix
Maandag 23 oktober vindt in sporthal Zeewijk de eerste Glow in the Dark Mega Sportmix plaats. De gehele
zaal is verlicht in blacklight, waarbij je allerlei leuke
gymonderdelen kunt doen. Kinderen van de groepen
1 t/m 4 zijn welkom van 10:00 tot 12:00 uur, kinderen
van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00-15:00
uur. Kosten € 2,- en inschrijven via www.jeugdsportpasvelsen.nl.

Halloween in zwembad De Heerenduinen
Op vrijdag 27 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 12e keer Halloween. Vanaf 18:30-21:30 uur zijn
kinderen t/m 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. Het zwembad en de medewerkerkers zijn compleet in
Halloweensfeer omgetoverd. De kaartverkoop gaat 15 oktober van start € 10,- per stuk. Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win een te gekke prijs. De kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad.
Zwemmen in kostuum is toegestaan.
Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen.

Win 1 uur
gratis
sporten!

IJsbeer in het water
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 29 oktober ligt
deze spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad
van zwembad De Heerenduinen. Kijk voor de openingstijden op www.zwembadvelsen.nl

Reserveer nu in de maand oktober
online een sportaccommodatie en
maak kans op 1 uur gratis sporten
in één van onze sporthallen t.w.v. €
51,- .Surf nu naar www.sportloketvelsen.nl, bekijk de beschikbaarheid, reserveer en betaal direct
per iDEAL. Op 1 november wordt
de winnaar bekend gemaakt.

JeugdSportPas
Het nieuwe JeugdSportPas-seizoen 2017 - 2018 is van start
gegaan! In oktober kunnen kinderen weer kennismaken
met o.a. Volleybal bij Smashing Velsen, Scouting bij Scouting St. Radboud, Breakdance bij DanceWorks Velsen en
Gymnastiek bij Turn Vereniging Santpoort.
Kijk op www.sportpas.nl voor het hele sportaanbod en
meer informatie.

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

