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Kermis in Velserbroek
Velserbroek - Met een keur aan 
attracties staat er tot en met 
zondag weer een leuke kermis 
op het Vestingplein. Donder-
dag en vrijdag start de kermis 

om 15.00 uur, zaterdag en zon-
dag om 14.00 uur. Elders in de-
ze krant staan kortingsbonnen 
waarmee u extra voordelig een 
rondje kermis kunt maken!

Gewonden 
bij ongeval
Velserbroek - Bij een verkeersonge-
val zijn maandagmiddag twee ge-
wonden gevallen. Even voor vijf uur 
ging het mis op de Velserbroekse 
Dreef ter hoogte van de Ambachts-
weg. Een man op een �ets en jongen 
op een scooter kwamen daar met el-
kaar in botsing en kwamen vervol-
gens ten val. Toegesnelde ambu-
lancemedewerkers hebben de man 
vervolgens opgevangen. Na de eer-
ste zorg is hij naar het ziekenhuis 
vervoerd voor verdere behandeling. 
Ook de jongen op de scooter raak-
te bij het ongeval gewond. Hij is naar 
het ziekenhuis gebracht.

Velsen-Zuid - Als afsluiting 
van de RaboWeek vond vrij-
dagavond het allereerste sta-
dionconcert bij Telstar plaats. 
Zo’n 2.000 IJmonders geno-
ten van optredens van Berg-
et Lewis, Candy Dulfer en Edsi-

lia Rombley. Hoofdact was Way-
lon, die met zijn band voor-
al nummers van het nieuwe al-
bum ’The World Can Wait’ speel-
de. De RaboWeek IJmond vindt 
jaarlijks plaats in de landelijke 
Week van de Coöperatie. Met 

een reeks verbindende en inspi-
rerende activiteiten voor jong 
en oud laat de Rabobank zien 
wat de meerwaarde is van een 
bank met coöperatieve wor-
tels. Naast het stadionconcert 
vonden er tijdens de RaboWeek 
een ondernemersbijeenkomst 
over robotica, een Fashion & 
Food Event, een hockeycli-
nic en twee seniorenavonden 
plaats. ,,Het is onze ambitie om 
bij te dragen aan een krachti-
ge regio waarin mensen prettig 

kunnen wonen, werken en re-
creëren’’, aldus directievoorzit-
ter Jakob Klompien van Rabo-
bank IJmond. ,,Als coöperatieve 
bank doen wij graag iets terug 
voor de regio. Daarom steunen 
wij impactvolle sponsorprojec-
ten en organiseren wij eenmaal 
per jaar de RaboWeek.’’ (foto: Ed 
Geels)’

Elders in deze editie: Rabo-
Week IJmond afgesloten met 
stadionconcert

Dansen op de middenstip

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

VEILIG DE WINTER IN?

MAAK JE AFSPRAAK 
VOOR DE BANDENWISSEL
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Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

 ZATERDAG 13 OKTOBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:
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Wij zijn op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Voor Santpoort-Noord en 
omgeving Galle Promenade, 
Velserbroek

Inclusief 
eindejaars-
kaartjes!

VERANDA

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE
Aannemersbedrijf

Braak VelsenBeslist de www.kozijn-specialist.nl
UW SPECIALIST VOOR:
• Kozijnen • Serre
• Aanbouw • Opbouw 

BRAAK-VELSEN BV
Aannemersbedrijf
Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord, 
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.
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TIMMERLIEDEN 

NIEUW! KUNSTOF 
MET RECHTE LAS!
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• De gemeente ondertekent de verklaring 
Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-
2022. De verklaring is onderdeel van het 
landelijk Programma Sport en Bewegen 
in de Buurt. Door het ondertekenen van de 
verklaring krijgt de gemeente ook de ko-
mende jaren geld van het rijk voor buurt-
sportcoaches en cultuurcoaches.

• Het college stelde op 9 oktober het jaar-
verslag leerplicht Velsen schooljaar 2017-

2018 vast. De gemeente heeft de verant-
woordelijkheid voor het toezicht op de 
naleving van de Leerplichtwet. De leer-
plichtambtenaren zien erop toe dat alle 
leerplichtigen in de gemeente, ook daad-
werkelijk aan het onderwijs deelnemen.

Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en 
log in met de volgende gegevens: Site: Vel-
sen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger. 
Klik op overzichten en collegeberichten.

  Uit het college

Op zaterdag 6 oktober vond in de Stads-
schouwburg in IJmuiden de achtste Vel-
sense Veteranendag plaats.

Op uitnodiging van de gemeente Velsen kre-
gen de veteranen uit Velsen een mooi pro-
gramma aangeboden. Een onderdeel hier-
van was het Anjerconcert van de Fanfare 
“Bereden Wapens”. 

Met de Anjerconcerten zet het Ministerie 
van Defensie het werk van veteranen (mi-
litairen die op missie zijn geweest) in de 
schijnwerpers. Veteranen vertellen in deze 

voorstelling over hun uitzendingen en de 
Fanfare ‘Bereden Wapens’, één van de Ne-
derlandse topgezelschappen op het gebied 
van militaire muziek, verzorgt de muziek 
die bij deze verhalen hoort. 

Namens het college sprak burgemeester 
Frank Dales de genodigden toe. Hij sprak 
zijn waardering uit voor de inzet van alle ve-
teranen. Voor sommige veteranen is dat een 
tijd geleden. Anderen hebben meer recent 
deelgenomen aan vredesmissies. Tijdens de 
Veteranendag staan hun belevenissen en er-
varingen centraal. (foto’s: Reinder Weidijk)

Geslaagde Veteranendag Velsen

Woensdagochtend 10 oktober heeft 
wethouder Bram Diepstraten de ten-
toonstelling de Zwerfafval Experience 
geopend in het Pieter Vermeulen Muse-
um, Dit deed hij samen met leerlingen 
van groep 6 van de Franciscusschool 
uit IJmuiden. De afvalexperience is een 
leerzame tentoonstelling over afval, 
zwerfafval en staal recyclen.

De wethouder gaf aan dat hij het fi jn vindt 
dat er al veel kinderen in de gemeente Vel-
sen bezig zijn met het voorkomen en op-
ruimen van zwerfafval. Daarom kregen de 

leerkrachten van de groepen 6 een afval-
grijper, zodat de leerlingen van de Fran-
ciscusschool straks de omgeving van hun 
school zwerfvuil vrij kunnen houden. Alle 
schoolgroepen uit Velsen die deze tentoon-
stelling bezoeken krijgen afvalgrijpers. 

Vanwege 100 jaar staal in de IJmond gin-
gen de kinderen daarna samen met Tata 
Steel en afvalinzamelaar HVC blikje re-
cyclen en in groepjes andere afvalproefj es 
doen, de blikcontainer op knappen en een 
stoel voor de toekomst maken. (foto: Rein-
der Weidijk)

Tentoonstelling in Pieter Vermeulen Museum

‘De Afvalexperience’ geopend

In de tuin van de gemeentelijke wijkpost 
aan de Wijnoldy Daniëlslaan in Sant-
poort-Zuid werden op vrijdag 5 oktober 
ongeveer 50 vrijwilligers bedankt. Zij 
zijn actief in hun buurt door die schoon 
te houden en zwerfafval op te ruimen.

De tuin was vrolijk versierd, er was koffi  e 

met gebak en er hingen ‘Velsen Geen Ben-
de’-posters waar ideeën en suggesties op 
geschreven konden worden. Wethouder 
Bram Diepstraten bedankte alle aanwezi-
gen voor hun goede werk en signaleert dat 
er gelukkig steeds meer van dit soort goede 
initiatieven ontstaan. (foto: gemeente Vel-
sen)

Wethouder bedankt vrijwilligers

App voor meldingen over uw straat of buurt
Steeds meer inwoners zetten zich in voor een schone buurt en er zijn steeds meer 
mooie initiatieven in Velsen. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, zien vaak als 
eersten waar vuil ligt of waar iets kapot is. In vervolg op hun meldingen kan de gemeen-
te actie ondernemen. Sinds kort is er een app die het makkelijk maakt om bijvoorbeeld 
een afvaldumping of een kapot bankje te melden. Download de Slim Melden Velsen app 
nu in de App Store en de Play Store
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Zorgt u voor een familielid, voor buren 
of bekenden? Dan bent u misschien man-
telzorger en ligt er een cadeautje voor u 
klaar.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat 
kan een familielid zijn, maar ook een buur-
vrouw of een vriend. Deze zorg lijkt vanzelf-
sprekend, maar gaat verder dan de gebruike-
lijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg 
is onmisbaar naast professionele zorg. Voor 
iemand met een beperking is het heel waar-
devol als een ander even een boodschap kan 
doen, wil oppassen, vervoer regelt naar de 
dokter of kan helpen bij persoonlijke verzor-
ging. Zorgt u meer dan vier uur per week en 
langer dan drie maanden voor een ander zon-
der dat u daar voor wordt betaald? En woont 
degene voor wie u zorgt in Velsen? Dan kunt 
u een VVV-cadeaukaart van € 25 aanvragen. 

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-
ren tot 24 jaar die in huis wonen met een ziek 
familielid. Dit kan een ouder, broer of zus 

zijn, maar ook een oma of opa. Jonge mantel-
zorgers kunnen ook de cadeaukaart aanvra-
gen.

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2018 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen 
bij de balie van het gemeentehuis of bij So-
cius Centrum Mantelzorg op het adres Plein 
1945 in IJmuiden. De voorwaarden staan op 
de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag 
helpen met informatie, ondersteuning en ad-
vies. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
de consulenten van Socius Centrum Man-
telzorg via 088 8876900. De consulenten 
van Socius kunnen u informatie geven over 
praktische zaken, zoals vergoedingen en 
toeslagen. Ook weten zij de weg naar onder-
steuning als de zorg te zwaar wordt. (foto: ge-
meente Velsen)

Cadeau voor mantelzorgers

Inwoners van Velsen-Noord kunnen voor 
het ophalen van documenten voor Bur-
gerzaken ook terecht in Wijkcentrum de 
Stek aan de Heirweg 21 in Velsen-Noord. 

Vanaf 22 oktober a.s. is de dependance van  
Burgerzaken niet meer open op maandag 
maar op woensdag. Het tijdstip (van 16.00 
tot 16.30 uur) blijft hetzelfde.

Dependance Burgerzaken in 
Velsen-Noord op andere dag open

De herfstvakantie staat ook dit jaar 
weer in het teken van de Week van de 
Industriecultuur. Van 20 tot en met 28 
oktober zijn er tal van bijzondere activi-
teiten in IJmuiden en omgeving!

Theatraal mysterie
De vissershaven is dit jaar de thuisba-
sis voor locatietheatergezelschap Prins 
te Paard. Zij hebben zich verdiept in het 
IJmuiden van de jaren ’30 en stuitten op 
het onvertelde mysterie van mevrouw 
D.: ‘Als de politie in de roerige jaren ’30 
het zeeschip de Calypso aanhoudt in de 
Noordersluis, blijkt de passagier aan wie 
ze graag wat vragen over haar echtgenoot 
willen stellen, spoorloos verdwenen. Men 
vraagt zich af wat het smeesie* van haar 
man met het mysterie van de Calypso te 
maken heeft? Diamantroof...? Smokkel...?’. 
Prins te Paard speelt dit indringende ver-
haal tijdens een radiotour door het in-
dustriële havengebied. Reserveer je gra-
tis kaartje en ga mee op deze mysterieuze 
tocht!

Creatief en actief
Creatieve activiteiten zijn er in de vorm 
van Masterclasses fotografi e en schilde-
ren. Zo nemen fotografen Pieter Heine en 
Machiel Kraaij je in het duister mee in hun 
workshops Industriële fotografi e en Light-
painting. Schilderen doe je bij SHIP samen 
met schilderdocente Marcella van Zanten. 

Haven ontdekken
De haven van IJmuiden kun je zowel per 
boot of te voet ontdekken: er is een ge-
zellige havenrun voor sportievelingen en 
een ribboottocht voor het uitwaaien. Het 
IJmuidense baken van de Week van de 
Industriecultuur is uiteraard de Waterto-
ren en daarom wordt hij ook weer prachtig 
verlicht!

Verschillende bedrijven en instellin-
gen zetten in de herfstvakantie de deu-
ren open, zoals Tata Steel (extra bijzon-
der door de viering van 100 jaar staal in 
de IJmond), ENCI, SHIP IJmuiden waar 
je alles leert over de sluizen, het Zee- en 
Havenmuseum met onder andere een spe-
ciale fi lmvertoning, het Hoogovensmu-
seum waar kinderen in een laboratorium 
alles kunnen leren over staal en ook staat 
de Hoogovenbus op verschillende plekken 
om historische verhalen te delen. 

Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma op 
de website www.industriecultuur.nl. Hier 
kun je je ook aanmelden. (foto: Ko van 
Leeuwen)

* Een Smeesie is een visje en daarvoor kun 
je natuurlijk terecht bij De Dolfi jn aan de 
Halkade of bij visrestaurant Gerard van 
Es aan, hoe kan het ook anders, de Indus-
triestraat. 

Programma Week van de
Industriecultuur is bekend

Vrijdag 5 oktober overhandigde bur-
gemeester Frank Dales samen met de 
burgemeesters van Heemskerk en Be-
verwijk kistjes met tulpenbollen aan de 
directie van Tata Steel. Het cadeau van 
de inwoners van de IJmondgemeenten 
ter gelegenheid van 100 jaar staal in de 
IJmond.

De nieuwe tulp is op 14 mei jl. o§  cieel is 

gedoopt tot Staalmeester. Het heeft 12 jaar 
geduurd om een nieuwe tulp te kweken. De 
drie burgemeesters hebben deze tulp uit-
gekozen, omdat de kleur van de tulp het 
beste bij het bedrijf past. Het cadeau ver-
wijst naar een product dat vroeger op het 
grondgebied van Tata Steel werd gekweekt 
en nu nog in de IJmond; een product met 
landelijke en internationale allure. Net als 
staal in de IJmond. (foto: Reinder Weidijk)

Tulpenbollen voor
100 jaar staal in de IJmond

Vrijdag 12 oktober kun je samen met je 
vrienden en vriendinnen dobberend op 
een luchtbed kijken naar een leuke fi lm. 
Het zwembad wordt deze avond omge-
toverd tot een bioscoop. Je hoeft zelf 
geen luchtbed mee te nemen het zwem-
bad heeft er voldoende, maar het mag 
natuurlijk ook.

Kom en beleef deze onvergetelijke avond 
met ons mee. De ‘Drijf Inn’ is van 18.00 tot 
21.00 uur en wordt georganiseerd voor kin-
deren 6 tot en met 14 jaar. Ook leuk voor je 
verjaardagspartijtje. De toegang bedraagt 
€ 6,10. Kijk voor meer informatie op www.
zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Film kijken in de ‘Drijf Inn’
in zwembad de Heerenduinen



Infopagina

11 oktober 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

De Japanse duizendknoop is een ijzer-
sterke uitheemse plant die in Nederland 
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daar-
door hard groeit (wel 10 centimeter per 
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is 
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in 
de zon en in de schaduw) en kan dwars 
door asfalt en funderingen heen groei-
en. Help mee met de bestrijding op 17 no-
vember!

De gemeente moet deze plant daarom be-
strijden en gaat daarvoor op zoek naar me-
thoden die voldoende werken en zo min 
mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. 
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn 
die zich vrijwillig willen inzetten om de dui-
zendknoop met de hand te lijf te gaan. Dat 
kan door de plant er met zoveel mogelijk 

wortels uit te trekken of door hem met een 
schop uit te steken.

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 novem-
ber van 13.00 tot 17.30 eenmalig een middag 
waarop de wethouder samen met vrijwilli-
gers op een aantal plekken in Velsen de dui-
zendknoop gaat uitsteken. De gemeente stelt 
handschoenen en schoppen beschikbaar en 
zorgt voor de afvoer van het afval.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Op dinsdagavond 13 november om 
19.30 organiseert de gemeente bij de wijk-
post in Santpoort-Zuid een informatie-
avond waarin u meer hoort over hoe en waar 
de plant groeit en hoe de bestrijding in zijn 
werk gaat. Hopelijk tot in november! (foto: 
gemeente Velsen)

Wie helpt mee met bestrijding 
van de Japanse duizendknoop?

Maandag 15 oktober wordt de Sport-
Contrainer verplaatst van Velsen-
Noord naar het grasveld voor Sporthal  
Zeewijk.

Het sporttoestel zal daar vier maanden 
blijven staan om sportief te kunnen wor-
den gebruikt. Onlangs zijn er twee trai-
ningen opgesteld en op de SportContrai-

ner geplaatst! Genoeg inspiratie voor 
een intensieve training. Verenigingen en 
(bootcamp)clubs kunnen zich bij Sport-
loket Velsen aanmelden om gebruik te 
mogen maken van het (fi tness) materiaal 
in de SportContrainer via sportloket@
velsen.nl of 0255-567666. Dus kom in be-
weging en leef je uit! (foto: gemeente Vel-
sen)

SportContrainer vanaf 15 
oktober bij Sporthal Zeewijk

Veel van onze verre geschiedenis ligt 
vaak verrassend dichtbij. Onder onze 
voeten. In de bodem. Wil jij ook ontdek-
ken welke verhalen er allemaal verstopt 
zitten in de Nederlandse bodem? De ge-
meente Velsen doet op zaterdag 13 en 
zondag 14 oktober mee aan deze Natio-
nale Archeologiedagen. Hiermee wil de 
gemeente Velsen de fascinerende wereld 
van de Nederlandse archeologie voor ie-
dereen toegankelijk maken, jong en oud. 

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is de 
Archeologische Werkgroep Velsen van 
11.00 tot 17.00 uur aanwezig op de Ruïne 
van Brederode. Kinderen kunnen een ar-
cheologische vondst opgraven en een kan-
netje of ander gebruiksvoorwerp uit het 
verleden in elkaar plakken. Heb je een voor-
werp uit oude tijden? Neem het mee en kom 
erachter wat en hoe oud het is.

In de kapeltoren van de Ruïne kan de ar-
cheologische tentoonstelling ‘Wat de bewo-
ners van Brederode achterlieten’ bezocht 
worden. Hier worden voorwerpen getoond 
die de bewoners van Brederode achterlie-
ten in de gracht rond het kasteel en de om-
ringende sloten. Sommige vondsten date-
ren uit de tijd dat de heren van Brederode 
woonden in het kasteel, vanaf de 13e  eeuw. 
Ook zijn er voorwerpen bij uit latere tijden. 
Deze kunnen verloren zijn of weggegooid 
door bezoekers van de Ruïne. Maar ze kun-

nen ook door bemesting hier terecht zijn 
gekomen. Vroeger werd een beerput ook ge-
bruikt als afvalput. De beer werd gebruikt 
voor bemesting van de akker of het weiland, 
zo kwam het afval op het land terecht.  De 
Ruïne is geopend van 11 tot 17 uur. Zondag 
14 oktober zal de Ruïne in verband met de 
Nationale Archeologiedagen gratis toegan-
kelijk zijn. 

Op zondagmiddag 14 oktober is van 14.00 
tot 17.00 uur een stand van PAN in de Ruïne 
aanwezig. PAN staat voor Portable Antiqui-
ties of the Netherlands.Het doel van PAN is 
om oudheidkundige vondsten, zoals mun-
ten, scherven en glas in privé-bezit te docu-
menteren en de informatie beschikbaar te 
maken. Heeft u een archeologische vondst? 
Laat het documenteren door PAN.

In Spaarnwoude is een geocache over de Ro-
meinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt 
levendig gehouden dat ruim 2000 jaar gele-
den de Romeinen in Velsen waren. Met deze 
multicache van 4,8 km kunnen wandelaars 
via een app, gps-coördinaten en het beant-
woorden 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.

Kijk voor meer activiteiten op www.archeo-
logiedagen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Nationale Archeologiedagen

Als je meerderjarig wordt, verandert er 
veel op het gebied van geld. Als acht-
tienjarige ben je zelf fi nancieel verant-
woordelijk, óók voor eventuele schul-
den. De gemeente stelt het geldplan 
‘bijna 18’ beschikbaar, dit kan je hel-
pen om niets te vergeten en je fi nanciën 
goed te regelen.

Haal meer uit je geld!
Het geldplan’ bijna 18’ is ontwikkeld door 
Startpunt Geldzaken en online gratis be-
schikbaar voor alle inwoners van de ge-
meente Velsen. Startpunt Geldzaken is 
een initiatief van een aantal ona¥ anke-
lijke fi nanciële organisatie, waaronder het 
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting).  Het geldplan ‘bijna 18’ geeft 
tips over wat je moet regelen en op welke 
manier dit het beste kan.

Welke geldplannen zijn er nog meer?
Er zijn geldplannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende omstandigheden. 
Welk geldplan van toepassing is, is a¥ an-
kelijk van de fi nanciële vraag:

- Heeft u fi nanciële zorgen of problemen?
- Wilt u (meer) geld overhouden?
- Heeft u geld over?
- Wil u ondersteuning voor uw kind?
- Wilt u sparen voor studie (klein)kind?
 
Anoniem in te vullen
De geldplannen kunnen anoniem worden 
gebruikt zodat uw privacy is verzekerd.

Waar beschikbaar?
Via www.startpuntgeldzaken.nl/velsen

Meer informatie
Voor meer informatie over Startpuntgeld-
zaken kunt u terecht bij afdeling Sociaal Do-
mein van de gemeente Velsen.

(Bijna) 18 jaar? Raadpleeg 
het online geldplan ‘Bijna 18’
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum 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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies woensdag 17 oktober 2018 
Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 
19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de 
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens 
op de datum van deze sessie.

Inspreken kan tijdens de sessie
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e: 0255 567251 of via de mail: gri�  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met u op. 
Agenda

Bestemmingsplan Orionweg 
In plaats van de gesloopte hoge fl at aan de Orionweg van 12 verdiepingen hoog worden drie 
fl atgebouwen van 6,8 en 10 verdiepingen gebouwd. De nieuwbouw past niet binnen het hui-
dige bestemmingsplan, daarom is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn 
28 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan over vermindering van zonlicht en scha-
duwwerking op de woningen. Tijdens de sessie van 13 september besloten de raadsleden 
dat er nog een ona� ankelijk onderzoek moest komen over de schaduwwerking. Het onder-
werp stond op de agenda van de raadsvergadering van 27 september. De raadsleden hebben 
toen aangegeven dat met de nieuwe informatie het bestemmingsplan eerst nog moet wor-
den besproken in een sessie. Raadzaal: 19.30-20.15 uur.

Bestemmingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan voor Velserbroek uit 2008 wordt geactualiseerd. Tijdens de terin-
zagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 18 zienswijzen ingediend. De meeste 

zienswijzen gaan over het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een urban villa wil bou-
wen. Omdat de gemeente nog in gesprek is met de eigenaar is dit plan nog niet opgenomen 
in het ontwerpbestemmingsplan. De overige zienswijzen gaan over individuele percelen 
zoals de realisatie van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een 
vaste standplaats op het Vestingplein. Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen.
Raadzaal: 20.15*-21.15 uur.

Presentaties veiligheidsbeeld, politiewerk en ondermijning 
Burgemeester Dales is verantwoordelijk voor het de openbare orde en veiligheid. Op ver-
zoek van de burgemeester zijn er twee presentaties om de nieuwe raad in een betere positie 
te brengen om de komende jaren mee te denken over de maatschappelijke opgaven rondom 
lee� aarheid en veiligheid. De teamchef van het basisteam IJmond informeert de raad over 
het veiligheidsbeelden de werkwijze van de politie. Daarna bespreekt een adviseur van het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum in het onderwerp ondermijnende criminali-
teit. Hierbij gaat het om productie en smokkel van drugs, en alles dat daarmee samenhangt, 
zoals witwassen via (lokale) bedrijven en vastgoed, afpersing, infi ltratie, uitbuiting en be-
dreiging. Schoonenbergzaal: 19.30-21.15 uur.
 
Herziening Algemene Plaatselijke Verordening
In het najaar stelt de raad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 vast. 
De APV regelt alles om de gemeente lee� aar en veilig te houden, voor zover dit nog niet in 
andere wet- en regelgeving is geregeld. Voor de nieuwe APV is onderzocht of er regels kun-
nen worden weggelaten zonder de openbare orde of veiligheid aan te tasten. Bij dit onder-
zoeksproces zijn ook inwoners en belanghebbenden betrokken. De raad krijgt een presen-
tatie over het proces van de totstandkoming van de nieuwe APV 2019. Tijdens een volgende 
sessie bespreekt de raad de inhoud die de raad vaststelt tijdens een raadsvergadering.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur.

*Deze tijd is indicatief, de sessie kan eerder of later beginnen

Sessie donderdag 18 oktober 2018 
Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de 
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens 
op de datum van deze sessie.

Inspreken kan tijdens de sessie
Heeft u ook een mening over de begroting, dan kunt u zich tot op de dag van de sessie tot 
12.00 uur aanmelden bij de gri�  e om aan het begin van de sessie te komen inspreken: 0255 
567251 of via gri�  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met u op. 
Agenda

Raadsbrede sessie over de Begroting 2019
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2019 in een raadsbrede sessie waarbij alle ge-
meenteraadsleden aanwezig zijn. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er 
staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten van-
daan komen. De Begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 die in juli door de 
gemeenteraad is  vastgesteld. De in maart gekozen raadsleden hebben een raadsakkoord 
vastgesteld waarin zij  een aantal belangrijke thema’s hebben benoemd voor de komende 
periode. Tijdens de sessie op  13 september zijn de eerste concrete voorstellen van de uit-
werking van het raadsakkoord  besproken. De raad oordeelt in deze raadsbrede sessie van 
18 oktober of ook deze voorstellen van het college in de Begroting 2019 worden opgenomen.
De behandeling in deze sessie is niet bedoeld om technische vragen te stellen aan de col-
legeleden, maar om politieke vragen te stellen. Daarnaast geven de fracties een eerste oor-
deel waardoor de politieke verschilpunten boven water komen. Dit kan ook het benadruk-
ken van politieke speerpunten betekenen. Het raadsdebat over de Begroting 2019 is in de 
raadsvergadering op donderdag 8 november 2018. Aan het eind van het raadsdebat stelt de 
gemeenteraad de Begroting 2019 vast. Meer informatie over de Begroting 2019 kunt u vin-
den in de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Raadzaal: 19.30-21.30 uur.

Aanvragen (vervolg)
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 29 september tot en met 
5 oktober 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
De Rijpstraat 16, plaatsen dakopbouw 
(01/10/2018) 14293-2018  
Dokweg 35, restauratie en realiseren sta-
len trap in watertoren (03/10/2018) 14443-
2018  (Rijksmonument)
Park project Binnenhaven, kappen 6 bomen 

(5-10-2018) 14639-2018 
3e Havenstraat 3D, plaatsen dakop-
bouw op bedrijfspand (5/10/2018) 14641-
2018 

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw 
met kelder en isoleren bestaande woning 
(02/10/2018) 14368-2018  

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 183, splitsen bovenwo-
ning naar drie appartementen (01/10/2018) 
14306-2018  
Rooswijkerlaan 2, afwijken gebruik buiten-
schoolse opvang (02/10/2018) 14707-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, oprichten van een wo-
ning (5/10/2018) 14722-2018
Brederoodseweg 41, oprichten van een kas 
(5-10-2018) 14723-2018 
Brederoodseweg 41, oprichten van een be-
drijfshal (5/10/2018) 14724-2018 

Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderverdieping 
(02/10/2018) 14415-2018  

Driehuis
Van den Vondellaan 34, realiseren uitbouw 
begane grond met daarop een dakopbouw 
(01/10/2018) 14332-2018  

Velserbroek
De Zeiler 128, plaatsen terrasoverkapping 
op bestaand dakterras (02/10/2018) 14416-
2018  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 3 dakkapellen 
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(01/10/2018) 11033-2018  

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 2 december 2018 van 
10:45 tot 12:30 uur,  locatie Sportpark Groe-
neveen (01/10/2018)
14300-2018 

Kerstloop 2018, op 9 december 2018 van 
09:.00 tot 17:30 uur, locatie Santpoort-
Noord (5/10/2018) 14709-2018 

Kerstmarkt Santpoort, op 9 december 2018 
van 12:00 tot 18:00 uur, locatie Hoofdstraat 
/ Broekbergerlaan (5/1/2018) 14712-2018 

Santpoort-Zuid
Bos & Duin Avond4daagse, op 20 juni 2019 

van 18:00 tot 20:00 uur, locatie: Duin & 
Kruidberg (01/10/2018) 14382-2018      

Velserbroek
2e Velsener Oldtimerdag, op 19 mei 2019 
van 10:00 uur tot 18:00 uur, locatie: Vesting-
plein (2/10/2018) 14366-2018  

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:12 

IJmuiden
Opname Postcodeloterij Eindejaar Kan-
jer, op 29 oktober 2018 van 08:00 uur tot 
02:00 uur, locatie: M.K. Hofstedestaat 43, 
Edisonstraat, Edisonplein, Napierstraat 
(2/10/2018) 14466-2018.

Aanvragen (vervolg)

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 

gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren 

2 appartementen op 1e en 2e verdieping 
i.p.v. 1 appartement (01/10/2018) 8776-
2018  
Moerbergplantsoen 169, kappen 2 bomen 
(2/10/2018) 11966-2018  
Betelgeuzestraat 2, vergroten  winkelpand 
(4/10/2018) 8288-2018  
Oosterduinplein 26, veranderen 1e verdie-
ping in 4 woningen, het plaatsen van ramen, 
het veranderen van de entree (4/10/2018) 
9526-2018  
Dirk Hartoghstraat 66, plaatsen dakopbouw 
(05/10/2018) 12140-2018 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, handelen in 
strijd met bestemmingsplan t.b.v. evene-

ment Rabobank IJmond Live! op 5 oktober 
2018 (03/10/2018) 12965-2018

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6, kappen 2 bomen (2/10/2018) 
11911-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen boom 
(2/10/2018) 13253-2018  

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47,   wijzigen toegang 
(trappenhuis) en splitsen bestaande boven-
woning in 2 zelfstandige appartementen  
(05/10/2018) 7731-2018

Kapmelding
Aan de Kanaalstraat 150 in IJmuiden wordt een boom gekapt. Het gaat om een Den. Deze boom is in slechte staat.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Zeewijkplein 454, 1974 PR  IJMUIDEN

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Turn Back Time
in het Thalia Theater
IJmuiden - Dansliefhebbers 
zijn op zaterdag 3 november 
van harte welkom op de twee-
de editie van Turn Back Time in 
het Thalia Theater. 
Gooi de heupen los op de on-
overtroffen klanken uit de gou-
den muziek jaren! Grote hits 
van Tina Turner, Queen en Meat 
Loaf zullen uiteraard niet ont-
breken in de heerlijke line-up 
met hits uit de 70’er, 80’er en 
90’er jaren. 

Turn Back Time brengt je terug 
naar de tijd van glitterkleding, 
afrokapsels, plateauzolen en de 
herkenbare sexy sound of soul 
die iedereen nog steeds in exta-
se brengt. 
Gooi de remmen los, bij het op-
treden van Funky Diva Ezz, en 
ga uit je dak met rasartiest Re-
ne Philippo. The Mortey Flames 
Band zorgt ook weer voor mu-
zikaal spektakel. Deze super for-
matie begeleidt tevens alle vo-

calisten. Aan DJ Jack is de zorg 
toevertrouwd het publiek in het 
Thalia Theater te laten swingen 
en zweten. Hij staat mede ga-
rant voor muzikaal genot van 
de allerbeste classics, rock, pop 
en soul.
Turn Back Time begint op zater-
dag 3 november om 20.30 uur. 
Kaarten kosten 15 euro (deur 20 
euro) zijn verkrijgbaar via www.
thaliatheater.nl. (foto: aangele-
verd)

‘t Haerhuys verwerft 
ambassadeurschap Keune

Velserbroek - ‘t Haerhuys is am-
bassadeur van Keune geworden. 
Het internationaal hoog aange-
schreven topmerk in haarcosme-
tica hanteert een streng selec-
tiebeleid in de keuze voor am-
bassadeurs. ,,Dit word je niet zo-
maar, het houdt onder meer in 
dat wij altijd op de hoogte zijn 
van de  laatste technieken en 
trends. Ook is onze salon mooi, 
professioneel,  gezellig en bo-
venal betaalbaar.” Het team van 
‘t Haerhuys is er bijzonder trots 
op zich nu als ambassadeur van 
Keune te kunnen presenteren. 
Om de service nog meer uit te 
dragen is het team recent uit-
gebreid met twee nieuwe colle-
ga’s: Tjitske en Kaylee. Zij zullen 
binnen de salon een program-
ma met Keune gaan volgen, om-
dat ook bij hen kwaliteit en de 
wens van de klant voorop staan. 
Bij ‘t Haerhuys wordt een knip-
behandeling al voor 19,00 euro 
aangeboden en een kleurbehan-
deling vanaf 29,50 euro. Zie ook 
www.hethaerhuys.nl of bel 023-
5836953. (foto: aangeleverd)

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

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

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

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

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
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Op 1 november 1876 opent ko-
ning Willem III het Noordzeeka-
naal en geeft hij de nederzet-
ting aan de monding van het ka-
naal de naam “IJmuiden”. In 1976 
wordt het eeuwfeest uitgebreid 
gevierd, met onder andere straat-
feesten en optochten in Oud-
IJmuiden. De gemeente Velsen 
geeft de beeldhouwer Lon (vol-
uit Leonardus Petrus Paulus) Pen-
nock uit Den Haag opdracht een 
kunstwerk te ontwerpen en te 
vervaardigen als monument ter 
herinnering aan het eeuwfeest en 
als eerbetoon aan de gravers van 
het Noordzeekanaal. Helaas is het 
kunstwerk niet op tijd klaar. Pre-
cies een jaar later dan de bedoe-
ling is, wordt op 1 november 1977 
het kunstwerk aan de IJmuider-
slag bij de zeereep onthuld door 
burgemeester Reehorst van Haar-
lem. Reehorst is van 1973 tot eer-
der in 1977 burgemeester van 
Velsen, dus ook ten tijde van het 
eeuwfeest in 1976.
Het kunstwerk bestaat uit twee 
standaarden van zes meter hoog 
met wentelarmen (in de volks-
mond ‘tuimelaars’ genoemd) die 
op de wind wiegen. Het symbo-

liseert de ‘voortdurende bewe-
ging van de zee, die landen ver-
bindt en scheidt’. De standaarden 
staan opgesteld in het middel-
punt van een cirkelvormige hou-
ten damwand. Ook aan de over-
kant van de weg staat een stuk 
damwand. Daarmee fungeert de 
damwand als ‘poort’. In een over-
zicht van de werken van Pennock 
staat het kunstwerk vermeld on-
der de naam ‘Windbeeld en om-
geving’.
Het kunstwerk wordt niet door ie-
dereen gewaardeerd. In de nacht 
voor de onthulling wordt de dam-
wand beklad met teksten als ‘Is 
dat nou kunst?’. Ook de onthul-
ling zelf verloopt niet vlekkeloos. 
Het is de bedoeling dat de bur-
gemeester door het eenvoudig 
lostrekken van een paar linten 
de wentelarmen in beweging zal 
brengen, maar die handeling ver-
loopt niet zoals gepland; de lin-
ten blijven vastzitten. Er komt wat 
springwerk door aanwezigen in 
pak aan te pas om de linten los te 
trekken.
Ten tijde van de onthulling is de 
IJmuiderslag een nieuw stukje 
IJmuiden. Begin jaren zeventig wil 

de gemeente Velsen het strand-
toerisme op honderden meters 
ten zuiden van de zuidpier stimu-
leren. Om dit strand bereikbaar te 
maken wordt de Heerenduinweg 
naar het westen doorgetrokken 
vanaf de Kruisberglaan. De ver-
lengde Heerenduinweg wordt in 
1973 geopend en eindigt bij een 
rondweg, die de naam IJmuider-
slag krijgt. Bij de zeereep wordt 
de rondweg aangelegd als bou-
levard. Aan het einde van de Hee-
renduinweg wordt een grote par-
keerplaats voor 850 auto’s aan-
gelegd. Aan de voet van de dui-
nen verrijst strandpaviljoen Zee-
bad van Leen Koster. Na tien jaar 
wordt een verbeterde strandaf-
gang vanaf de boulevard aan-
gelegd. Naast Zeebad verrijst in 
1985 een hulpdienstengebouw 
met o.a. politiepost, EHBO-post, 
de IJmuider Reddingsbrigade en 
openbare toiletten voor strand-
bezoekers. Wie herinnert zich niet 
deze trapsgewijs gestapelde con-
tainers? In 1986 opent Leen Kos-
ter ‘La Maranda’ op een duintop 
aan de IJmuiderslag. Ongeveer 
tien jaar later verrijst een com-
plex met appartementen, binnen-
zwembad, sauna, �tnessruimte en 
een restaurant aan de IJmuider-
slag. Plannen voor het doortrek-
ken van de Heerenduinweg door 
de duinen naar de Kennemer-
boulevard zijn ooit gemaakt maar 
nooit uitgevoerd, na protesten 
van onder meer Milieudefensie.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor ‘Windbeeld en omge-
ving’, het herinneringsmonument voor 100 jaar Noordzeekanaal 
en IJmuiden aan de IJmuiderslag.

Hospice De Heideberg 
houdt zaterdag open huis
Santpoort-Noord - Zeker in de 
laatste levensfase verdient ieder 
mens goede zorg en aandacht. 
Palliatieve zorg is de zorg voor 
mensen waarbij genezing niet 
meer mogelijk is en waarbij kwa-
liteit van leven op de voorgrond 
staat. 
Zaterdag 13 oktober  is de Inter-
nationale Dag van de Palliatieve 
Zorg. Overal in het land besteden 
diverse zorgorganisaties, hos-
pices en Bijna Thuis Huizen dan 
aandacht aan palliatieve zorg. Op 
deze dag zullen zij onder andere 
hun deuren openstellen voor be-
zoekers. 
De doelstelling en missie van 
Hospice De Heideberg zijn: Het 
geven van liefdevolle aandacht 
en kwalitatief hoogstaande zorg 
in de laatste levensfase. ‘Er zijn’ 
voor u en uw naasten, zowel in 
het hospice als bij de mensen 

thuis. De vrijwilligers van Hospice 
De Heideberg aan de Wulver-
derlaan 1 ontvangen u deze dag 
graag als belangstellende. Zij lei-
den u rond door het hospice en 
geven informatie onder het ge-
not van een kopje ko�e. 
De palliatieve fase is een inten-
sieve periode voor iedereen. Hier 
willen we bij stilstaan Er wordt 
een lezing gegeven over de aan-
vullende rol van vrijwilligers voor 
familie en mantelzorgers tijdens 
deze fase in de thuissituatie, in 
het verpleeghuis en in Hospice 
De Heideberg. 
U bent van 10.00 tot 14.00 uur tij-
dens het open huis van harte wel-
kom om antwoord te krijgen op 
deze of andere vragen en de pret-
tige sfeer zelf te ervaren.
In de naastgelegen Naaldkerk 
wordt de jaarlijkse Pinkenveiling 
georganiseerd.

Carpe diem of memento mori?
Vrijmetselaars zetten deur 
open voor belangstellenden
Velsen-Zuid - De vrijmetselaars 
van de Velsense loge De Hoek-
steen zetten hun deuren weer 
open voor geïnteresseerden. 
Aanstaande maandag 15 okto-
ber zijn belangstellenden van 
harte welkom tijdens de open 
avond. Deze avond is bedoeld 
voor iedereen die wel eens na-
denkt over hoe ‘ie in het leven wil 
staan. Ben u van ‘pluk de dag’ of 
toch meer een ‘memento mori’-
type?
Voorzitter Joop ten Bokkel licht 
toe: ,,Tijdens deze open avond 
proberen wij een eerste indruk 

te geven van wat de vrijmetsela-
rij nou precies is: een plek waar je 
met gelijkgestemden in een pret-
tige sfeer van gedachten kunt 
wisselen over onderwerpen die 
ertoe doen.”
De open avond van loge De 
Hoeksteen op 15 oktober be-
gint om 20.00 uur. Inloop met 
ko�e vanaf 19.30 uur. De avond 
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Het 
adres van het loge-gebouw is To-
renstraat 2 in Oud-Velsen. Aan-
melden via 06-53796338 of in-
fo@loge-dehoeksteen.nl. Zie ook 
www.loge-dehoeksteen.nl.

Henk en Piet Hoekstra
De Keukenvernieuwers 
maken er iets moois van
IJmuiden - Zeker in deze regio, 
maar ook ver daarbuiten, zijn 
Henk en Piet Hoekstra van de Keu-
kenvernieuwers vertrouwde ge-
zichten. ,,Zo’n jaar of twaalf zit-
ten wij inmiddels in dit vak en we 
hebben onze klantenkring groten-
deels in de regio IJmond, maar wij 
komen ook in Den Helder,” vertel-
len ze.
Omdat renovatie van een bestaan-
de keuken aanmerkelijk voorde-
liger is dan een compleet nieu-
we keuken te laten plaatsen, is de 
orderportefeuille goed gevuld. 
Henk: ,,Vooral de laatste tijd ko-
men klanten met het probleem 
dat de folie van deuren loslaat of 
scheurt. Daar hebben wij prach-
tige oplossingen voor waardoor 
de keuken weer een frisse en 
nieuwe uitstraling krijgt. Natuur-
lijk leveren wij ook nieuwe klas-
se- keukens geheel naar wens en 
op maat. Nieuwe klanten melden 
zich vaak nadat wij bij vrienden of 
kennissen een keuken hebben ge-
renoveerd.”
Piet vervolgt: ,,Dus veelal door 

mond-tot-mond-reclame omdat 
service en klantgerichtheid bij ons 
hoog in het vaandel staan. Mocht 
er onverhoopt iets niet in orde zijn 
dan komen wij, ook na een jaar, 
nog even langs om het te verhel-
pen. Keukenrenovatie is een feest. 
Elke keer weer zijn wij blij en te-
vreden als de klant verbaasd kijkt 
naar het eindresultaat: was dat 
onze oude keuken? Wij herstellen 
van vloer tot pla- fond en van het 
kastje tot de muur met kwalitatief 
uitstekende apparatuur en mate-
rialen. Zo geven we tien jaar ga-
rantie op het nieuwe frontmateri-
aal dat we plaatsen.” Henk en Piet 
Hoekstra De Keukenvernieuwers 
komen graag aan huis voor gra-
tis advies omtrent zaken als repa-
ratie, renovatie, apparatuur, fron-
ten, aanrechtbladen, spoelbak-
ken, mengkranen en onderdelen. 
Een afspraak maken kan telefo-
nisch via 0255-527666 terwijl ook 
de website www.dekeukenver-
nieuwers.nl de nodige informatie 
en referenties biedt. (foto: aange-
leverd)

Groep 6 De Rozenbeek zamelt meer dan duizend flessen in

Ruim tweeduizend euro 
voor KWF Kankerbestrijding

Leerkracht Marjolein Donker 
kreeg aan het begin van het 
schooljaar de lastige taak om het 
trieste nieuws met de groep te be-
spreken. Helemaal onverwacht 
kwam het overlijdensbericht voor 
haar niet: ,,Ik stond vorig jaar voor 
dezelfde klas, toen in groep 5. Ik 
wist dat de vader van een van mijn 
leerlingen ziek was. Op de eerste 
maandag van het nieuwe school-
jaar werd duidelijk dat het slechter 
ging met hem en op woensdag is 
zijn dochter uiteindelijk naar huis 
gegaan om bij hem te zijn.” Nadat 
de familie aan familie en beken-
den had verzocht om een gift voor 
KWF Kankerbestrijding, kwam al 
1.949 euro binnen. Groep 6 zou 
dat bedrag aanvullen tot 2000 eu-
ro, maar toen ontstond het plan 
om lege �essen te gaan inzame-
len. Leerlingen gingen langs de 
deuren en haalden meer dan dui-
zend �essen op. Het grootste deel 
ervan werd vorige week ingele-
verd bij DekaMarkt. 
Dat leverde al een prachtig be-

drag op. Zaterdag werd opnieuw 
actie gevoerd, dit keer bij de su-
permarkt zelf. Aan bezoekers van 
de vestiging in Velserbroek werd 
gevraagd of ze hun statiegeldbon 
wilden afstaan, dat leverde 222 
euro op. In een door de leerlingen 

zelf gemaakte collectebus werd 
nog eens 725 euro aan kleingeld 
gedoneerd. 
,,Al met al komen we zeker bo-
ven de 2000 euro, ik denk dat we 
richting de 2500 euro gaan”, meldt 
Marjolein Donker. Met de leerlin-
gen maakte ze in de klas een her-
inneringsko�ertje voor hun klas-
genootje. ,,Voor de kinderen is het 
heel �jn dat er ermee bezig zijn en 
dat ze zelf iets kunnen doen. ,,Vol-
gende week zal door de klas een 
cheque worden overhandigd aan 
Joske Haver van het KWF.’’ (foto: 
aangeleverd)

Velserbroek - Het nieuwe schooljaar begon voor groep 6 van ba-
sisschool De Rozenbeek allesbehalve vrolijk. Al direct in de eerste 
week werden ze geconfronteerd met heel slecht nieuws. De va-
der van een leerling was al enige tijd ernstig ziek en overleed vo-
rige maand. Vanuit de familie kwam het verzoek om in plaats van 
bloemen een donatie voor KWF Kankerbestrijding te schenken en 
de leerlingen van groep 6 hebben in aansluiting daarop een inza-
melingsactie georganiseerd.
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11 OKTOBER
Bibliotheek Velsen: Knu�el-
vriendjes, Voorlezen op schoot. 
Voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,-.

Tot en met 14 oktober is er ker-
mis op het Vestingplein in Velser-
broek. Geopend op donderdag 
en vrijdag om 15.00 uur. Zater-
dag en zondag 14.00 uur.

(foto: Anke van der Meer)
Sinterklaasconference Javier 
Guzman in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. 

12 OKTOBER
Bibliotheek Velserbroek: Boek-
StartPret. Van 10.00 tot 10.45 uur. 
Deelname gratis. Bibliotheek Vel-
sen: Taal in Thema. Van 10.00 tot 
11.00 uur. Aanmelden via 0255-
515353 of taalhuis@bibliotheek-
velsen.nl

(foto: aangeleverd)
Gambia-project Jac. P. Thijsse 
College staat centraal tijdens de 
jubileumviering van Kringloop-
winkel De Groene Ezel in Heems-
kerk, 10.00-14.00 uur. Alle op-
brengsten van die dag gaan naar 
het project waar leerlingen graag 
over vertellen in de Groene Ezel. 

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,-.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Jan Hoek)
De Toneelmakerij met De Krijt-
kring (12+) (met nagesprek) in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. 
Liesbeth Coltof, de Grande Dame 
van het theater, neemt afscheid, 
maar zet voor ze gaat samen met 
Frédérique Spigt en haar band 
de zaal op zijn kop met knallend 
muziektheater. 

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Oude muziek in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

(foto: Jan Bertelink) 
70’s/80’s/90’s Party in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3 IJmuiden. Van 20.00 tot 01.00 
uur. Toegang gratis.

Ichthus Musicalgroep speelt ‘Gre-
ase’ in Stadsschouwburg Velsen. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl

13 OKTOBER
Rommelmarkt op Plein 1945 in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.

Rommelmarkt bij De Dwarslig-
ger, Planetenweg 338 IJmuiden. 
Aanvang 09.00 uur.

Bazaar van koor Songs for You 
van 9.00 tot 14.00 uur in de Vre-
devorstkerk, Laan der Nederlan-
den 152 te Beverwijk. Entree van 
9.00 tot 10.00 uur 2 euro, daarna 
toegang gratis. 

(foto: aangeleverd)
Pinkenweekend met kindervrij-
markt bij de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Van 09.00 tot 14.00 
uur.

Open huis bij Hospice De Heide-
berg, Wulverderlaan 1 Santpoort. 
Van 10.00 tot 14.00 uur.

Dorpskerk aan de Burgemees-
ter Enschedelaan in Santpoort-
Noord geopend van 10.30 tot 
11.45 uur. Voor stiltje, kaarsje of 
iets anders.

Open dag bij Sportfever op 
sportcomplex De Elta, Sportlaan 
3 in Santpoort-Zuid. Van 10.30 tot 
12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Whisky & Rum aan Zee, Apollo 
Hotel IJmuiden Seaport Beach 
(bovenste etage). Start 10.30 uur.

▲

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,-.

(foto: aangeleverd)
Nationale Archeologiedagen in 
Huis van Hilde, een weekend vol 
archeologische activiteiten; er is 
van alles te beleven voor groot 
en klein. www.huisvanhilde.nl. 
Ook zondag.

Herfstkriebels-evenement in 
Centrum Velserbroek. Bezoekers 
kunnen van 12.00 tot 16.00 uur 
weer meedoen aan verschillende 
activiteiten. Het thema is: choco-
lade en pompoenen.

Open huis Hospice Beverwijk van 
12.00 tot 16.00 uur aan de Zee-
straat 92 te Beverwijk. Meer in-
formatie: www.hospice-bever-
wijk.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Jeugdvoorstelling ‘Vos en Haas 
in gevaar!’ in de Oude Kerk, Kerk-
plein 2 in  Spaarndam. Aanvang 
15.00 uur, kerk open 14.30 uur.

Ichthus Musicalgroep speelt ‘Gre-
ase’ in Stadsschouwburg Velsen. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl

(foto: Pief Weyman)
Marcel de Groot in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 

(foto: aangeleverd)
Bakkummer Kermis in Hotel Fa-
se Fier eten en drinken tot en 
met zondag. Vanavond: de band 
Jukebox in de zaal en Kees & Co 
in de tent, 21.00 uur.

14 OKTOBER

(foto: aangeleverd)
Gezonde Natuur Wandeling start 
om 10.00 uur vanuit bezoekers-
centrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. 

Pinkenweekend bij de Naaldkerk 

in Santpoort-Noord. Aanvang 
10.30 uur.

Bourgondische Fietstocht. Zie 
facebook.com/bourgondische-
�etstocht.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,-.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Tango en Klezmer in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Engelmundus en meer... presen-
teert familievoorstelling Glitter-
groente van Marijke Kots. Aan-
vang 15.00 uur, zaal open 14.30 
uur.

(foto: aangeleverd)
Angels zingen in de Oude Kerk, 
Kerkplein 2 in Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur, kerk open 14.30 
uur. 

Optreden Rebellies in Café Bart-
je, Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.

15 OKTOBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig tem-
po. Na de wandeling ko�e/thee 
en een geheugenspelletje. Voor 
interesse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Gratis in-
loopspreekuur digitale biblio-
theek. Van 14.00 tot 15.00 uur. 
Van 10.00 tot 12.00 uur Craft Ca-
fé. Deelname gratis. Taalspreek-
uur van 15.00 tot 17.00 uur. Deel-
name gratis, vrije inloop.

Clubavond in Het Terras door 
Muntenclub Kennemerland. 
Aanvang 19.00 uur.

Loge De Hoeksteen zetten hun 
deuren weer open voor geïnte-
resseerden. Aanvang 20.00 uur, 
inloop met ko�e vanaf 19.30 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

(foto: aangeleverd)
Spiritueel medium Tosca Top te 
gast in radioprogramma Spiritua-
liTijd RTV Seaport. 21.00 uur.

16 OKTOBER
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

Informatiebijeenkomst omgaan 
met stress of burn-out van 19.00 
tot 21.00 uur in bibliotheek Ken-
nemerwaard Alkmaar, de Mare. 
Reserveren is gewenst via tele-
foonnummer: 072 561 69 57 of 
kijk voor meer informatie en di-
gitale aanmelding op: www.ggz-
nhn.nl/agenda.

Gratis lezing: ‘Natuurlijke aanpak 
Ziekte van Crohn en Colitis Ulce-
rosa’ bij BodySwitch, praktijk voor 
integrale geneeskunde, aan de 
Rijksstraatweg 55 in Heemskerk, 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. Wel 
even van tevoren aanmelden. 
Dat kan via www.bodyswitch.nl, 
per e-mail heemskerk@bodys-
witch.nl, of telefonisch: 0251-234 
000.

(foto: Leo van Velzen)
Stadsschouwburg Velsen: Anne 
Wil Blankers in Driving Miss Dai-
sy. Aanvang 20.15 uur.

17 OKTOBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-

treeprijs.

(foto: aangeleverd)
Voorleesfeest in bibliotheek Vel-
serbroek tijdens de Kinderboe-
kenweek. Van 14.30 tot 15.30 uur. 
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

Lezing René Stipriaan over Bre-
dero in de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan 65 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. 

18 OKTOBER
Ko�eochtend in de Ichthus-
burcht, Pahrenheitstraat. Vanaf 
10.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Cursus Smart-
phone van 10.00 tot 12.00 uur. 
Kosten 30,- voor gehele cursus 
van 4 dagdelen (1, 8 en 15 no-
vember) Van 10.00 tot 12.00 uur 
Taalspreekuur. Deelname gratis, 
vrije inloop. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Pianorecital Nikola Meeuwsen in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 20.00 uur.
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Informatiebijeenkomst 
BIZ Havengebied IJmuiden
IJmuiden - Op 27 september 
vond in het Zee- en Havenmu-
seum de jaarlijkse informatie-
bijeenkomst van de BIZ Haven-
gebied IJmuiden plaats. Voorzit-
ter Ton Wijker en penningmees-
ter Pieter Postma vertelden de 
aanwezigen over  de algemene 
stand van zaken en de �nancië-
le zaken in het bijzonder, bij de 
BIZ. Daarna gaf Henk Wessel als 
vice-voorzitter, de parkmanager 
Frans Hoogzaad het woord, die 
kon vertellen en laten zien dat 
het BIZ Havengebied in het afge-
lopen jaar schoner, meer heel en 
vooral veiliger was geworden. 

Door het totaalpakket van camera-
beveiliging, surveillance en publi-
caties lieten de door de politie aan-
geleverde cijfers over de veiligheid 
een spectaculaire verbetering zien. 
Zo is er een daling van 25% van het 
aantal incidenten. Een ruime halve-
ring van het aantal misdrijven en 
een stijging van 60% van het aan-
tal opgeloste misdrijven. En daar-
naast is de bereidheid om aangif-

te te doen duidelijk toegenomen.
De middag werd vervolgd met een 
forumdiscussie onder leiding van 
Gertjan Huijbens over de moge-
lijkheden en de toekomst van het 
havengebied met Jeroen Verwoort 
(nieuwe wethouder Economische 
Zaken en Havens), Peter van der 
Meerakker (directeur Zeehaven 
IJmuiden), Ton Wijker (voorzitter 
BIZ Havengebied IJmuiden) en en-
kele mondige ondernemers, Den-
nis Hennevanger van Sa�er Yachts 

en Arnoud Koning van Colex. In de 
discussie kwamen onder meer de 
bereikbaarheid van het havenge-
bied, de ervaringen met de BIZ en 
de toekomstplannen met de haven 
aan de orde.
De drukbezochte bijeenkomst 
werd afgesloten met een netwerk-
borrel. Het bestuur van BIZ haven-
gebied  IJmuiden en de aanwezige 
ondernemers kijken terug op een 
goede en positieve bijeenkomst. 
(foto: aangeleverd)

Tarotavond bij Pizzeria 
Ristorante Da Maurizio
IJmuiden - Da Maurizio organi-
seert op woensdag 14 novem-
ber, samen met Piet Wullaert, 
een tarotavond in het bekende 
restaurant aan de Velserduin-
weg. 
Piet is sinds 1994 afgestudeerd 
als natuurgeneeskundig the-
rapeut en is aangesloten bij de 
Vereniging van Therapeuten 
(VNT). 
In zijn praktijk in Velsen-Zuid 
maakt Piet Wullaert gebruik van 
diverse vaardigheden om men-
sen vitaler te maken en gezon-
der te doen functioneren. Eén 
van die vaardigheden is tarot 
kaarten leggen. Hiermee kun je 
een beter inzicht krijgen in je-
zelf, in een specifieke situatie 
en wat je mogelijkheden hier-
in zijn. 
De tarot is een set van 78 kaar-

ten, bestaande uit twee gedeel-
tes: de grote en de kleine Arca-
na. Piet gebruikt de kaarten niet 
om de toekomst te voorspellen, 
maar om antwoord te krijgen 
op vragen waar men mee rond-
loopt. Als je je naam en geboor-
tedatum opgeeft (niet verplicht, 
graag twee weken van te voren) 
dan bepaalt Piet aan de hand 
van numerologie en tarot je ei-
gen levenskaart. 
Da Maurizio heeft voor de-
ze avond een menu samenge-
steld van 3 gangen voor de prijs 
van 27,50 euro exclusief drank-
jes. Piet legt zijn kaarten deze 
avond geheel kosteloos. 
Wilt u meer weten of reserveren, 
neem dan contact op met Da 
Maurizio, telefoon 0255-532778.  
De tarotavond begint om 18.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Collectebijeenkomst
KWF Kankerbestrijding
IJmuiden - Vorige week vond in 
de Pieterskerk een collectebij-
eenkomst van KWF Kankerbestrij-
ding plaats in aanwezigheid van 
het bestuur en een groot aan-
tal wijkhoofden. Zij zijn het aan-
spreekpunt voor de 10 tot 15 col-
lectanten in de bijna 40 wijken 
waarin de gemeente Velsen is on-
derverdeeld. Tijdens de bijeen-
komst werd onder meer de op-
brengst bekend gemaakt van de 
collecte die in de week van 3 tot 
en met 9 september dit jaar werd 
gehouden: 32.744 euro.
Ook werd stilgestaan bij het ver-
trek van drie wijkhoofden: Elma 
van Waalwijk van Doorn die ge-
durende 41 jaar in Velsen-Zuid 
actief was, Thea Wilmink die 19 
jaar wijkhoofd is geweest en An-
drea Gouda die gedurende 10 
jaar haar steentje aan de jaarlijk-
se collecte heeft bijgedragen. Be-
stuurslid Joske Haver bedank-
te de vertrekkende wijkhoofden 
en had voor ieder, op de haar zo 
welbekende manier, een warm en 
persoonlijk afscheidswoord.

Bestuursvoorzitter Fred van Dam 
refereerde in zijn dankwoord te-
vens aan de Vissenloop die door 
KWF Kankerbestrijding, afde-
ling Velsen wordt georganiseerd. 
,,Komend jaar, op zondag 19 mei 
2019, gaan we dat voor de vijfde 
keer doen, dat wordt dus ons eer-
ste lustrum. In 2018 bedroeg de 
opbrengst ruim 48.000,00 euro 

die dus bij de eerder genoemde 
collecte opbrengst  kan worden 
geteld. Een geweldig resultaat 
voor de afdeling Velsen! Maar we 
hopen natuurlijk dat we komend 
jaar �ink boven dit bedrag uitko-
men, temeer daar we dit wande-
levenement dan voor de vijfde 
keer organiseren.’’ (foto: aangele-
verd) 

Sluis Operatie Centrum 
bereikt hoogste punt
Voor het bereiken van het hoog-
ste punt van het bediengebouw 
werden de bouwers van het aan-
nemersconsortium OpenIJ door 
opdrachtgever Rijkswaterstaat 
volgens goed gebruik beloond 
met pannenbier. Om dit feeste-
lijke moment extra te onderstre-
pen, werd door een patrouille-
vaartuig van Port of Amsterdam 
erewater gespoten vanaf het 
Noordzeekanaal.
Een jaar na de start van de bouw 
op 9 oktober 2017 zijn de contou-
ren van het markante object hal-
verwege de zuidelijke kolkwand 
goed zichtbaar. Kenmerkend voor 
het ontwerp is dat het 18 meter 
hoge gebouw naar de sluis toe 
helt in een hoek van 15 graden. 
Architectenbureau ZUS heeft 
daarmee de eis, dat de pui onder 
deze hoek wordt gebouwd om re-

�ectie in de ramen te voorkomen, 
toegepast op het hele gebouw.
Resultaat is een functioneel be-
diengebouw dat als het ware bo-
ven de sluiskolk hangt en daar-
mee een beeldbepalend onder-
deel is van de nieuwe zeesluis. De 
sluiswachters van Port of Amster-
dam zorgen vanuit het SOC voor 
een veilige en vlotte doorgang 
van de grote zeeschepen van en 
naar de havens van Amsterdam.
Het bediengebouw heeft ver-
schillende functies en bestaat ei-
genlijk uit drie gebouwen van ze-
ven verdiepingen, die één geheel 
vormen. Daarom zijn er verschil-
lende ‘voordeuren’ op verschillen-
de niveaus. Naast de bediening 
van de sluis is er ook een onder-
houdsgebouw voor de beheer- 
en onderhoudstaak van Rijkswa-
terstaat. Verder zijn er techniek-

ruimtes voor stroom-, service- en 
brandblusinstallaties. Het wordt 
een energieneutraal gebouw. De 
onderbouw van het SOC is onder-
deel van de primaire waterkering.
Om ruimte te bieden aan steeds 
groter wordende zeeschepen 
wordt vanaf 2016 in IJmuiden ge-
werkt aan de bouw van de groot-
ste zeesluis ter wereld. De zee-
sluis zorgt getijde-onafhankelijk 
voor een vlotte en veilige bereik-
baarheid van de havens en bedrij-
ven langs het Noordzeekanaal. 
De nieuwe sluis wordt 500 meter 
lang, 70 meter breed en 18 me-
ter diep.
Het project is een samenwer-
kingsverband van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
de provincie Noord-Holland, de 
gemeente Amsterdam, Port of 
Amsterdam en de gemeente Vel-
sen. Aannemersconsortium Ope-
nIJ bouwt de nieuwe zeesluis in 
opdracht van Rijkswaterstaat. (fo-
to: Rijkswaterstaat)

IJmuiden - Op het bouwterrein van de nieuwe zeesluis in IJmui-
den is vorige week de vlag in top gegaan op het Sluis Operatie 
Centrum (SOC).
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Zonovergoten Geschenken-
veiling in Driehuis

Om 09.00 opende de snu�el 
markt buiten, en de boekenmarkt 
in de kerk. In de tuin werden olie-
bollen gebakken. Buren en be-
kenden ontmoetten elkaar op 
het terras in de tuin bij een kop-
je ko�e met een lekker stuk taart 
terwijl de kinderen de kal�es en 
de pony’s konden knu�elen.  Het 
was direct al gezellig druk, en om 
11.00 uur trad het koor de Delta 

Singers op voor de kerk (foto). Dit 
resulteerde in een prachtig geluid 
en gezellige sfeer. 
Om 12.30 uur ging de geschen-
kenveiling van start en werden 
alle fruitmanden, vleesschotels, 
saladeschotels, bloemstukken, 
waardebonnen en planten bij 
opbod verkocht in een gezellige 
sfeer. Het was extra feestelijk dat 
de hoofdprijs van de loterij - een 

43” LED Televisie, mede mogelijk 
gemaakt door Macada Innovision 
uit Santpoort en EP Tol IJmuiden - 
gewonnen werd in de zaal tijdens 
de trekking. 
Mede dankzij de vele sponso-
ren en alle vrijwilligers werd er 
zo weer een fantastisch bedrag 
bij elkaar gewerkt voor het on-
derhoud van het prachtige kerk-
gebouw: Het Hart van Driehuis. 
Maar bovenal was het een zeer 
gezellige dag, waarbij veel om-
wonenden en geïnteresseerden 
langskwamen om even de sfeer 
te proeven rondom de kerk. (foto: 
aangeleverd)

Driehuis - Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang in 
en rondom de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg. Don-
derdag en vrijdag waren er al veel vrijwilligers bezig geweest met 
de voorbereidingen, en zaterdagmorgen om 07.00 uur liepen er 
al zo’n 20 vrijwilligers in en rond de kerk om alles klaar te maken.





Kennisgeving hoogspanningsverbinding 
Randstad 380 kV - Noordring fase 6 
Van vrijdag 5 oktober 2018 tot en met donderdag 22 november 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de hoogspanningsverbinding  
Randstad 380 kV - Noordring. Iedereen kan op de ontwerpbesluiten reageren door het indienen van een zienswijze. 

Wat gaat er gebeuren? 

TenneT TSO B.V. realiseert de hoogspanningsverbinding 

Randstad 380 kV - Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk. 

Als onderdeel van het project Randstad 380 kV - Noordring  

is een 380 kV-kabelverbinding onder het Noordzeekanaal 

gerealiseerd. Bij het testen van de kabelverbinding is  

gebleken dat deze niet voldoet en dat de kabel vervangen 

moet worden door middel van een hersteloperatie.  

Om de hersteloperatie mogelijk te maken, zijn tijdelijke 

werkzaamheden nodig nabij opstijgpunten 5 en 6 van  

de bestaande verbinding. 

Waarom is dit project nodig? 

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteits-

netwerk dat klaar is voor de toekomst. Het westen van 

Nederland is zowel een grote en groeiende producent  

van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote 

importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale 

zekerheid via een betrouwbaar net naar en van de rest van 

Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. 

Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt 

meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. 

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe.  

De Randstad 380 kV-verbinding zorgt voor een toekomst-

bestendige vaste ontsluiting en ook voor een robuuste door-

voercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. 

Door de aanleg van de nieuwe 380 kV-ringverbinding wordt 

de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd. 

Welke procedure wordt gevolgd? 

Op de besluitvorming over de hoogspanningsverbinding 

Randstad 380 kV - Noordring is de rijkscoördinatieregeling 

van toepassing. Daarom hebben de ministers van Econo-

mische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het tracé in 

2012 vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan 

en een aantal andere besluiten die voor het project nodig 

zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, 

in meer fasen. De minister van Economische Zaken en Klimaat 

coördineert deze procedure. Het inpassingsplan is al in een 

eerdere fase vastgesteld. De besluiten worden gelijktijdig  

ter inzage gelegd. In deze fase worden 5 van de benodigde 

besluiten, op grond van de Waterwet, de Wegenverordening 

Noord-Holland 2015 en de Wet algemene bepalingen  

omgevingsrecht, ter inzage gelegd. 

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken 

van 5 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 digitaal  

inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u 

deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere  

openingstijden bekijken op de locaties: 

-  Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, Beverwijk,  

telefoon 0251 256 256; 

-  Gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden,  

telefoon 0255 567 200. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze 

in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van 

de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan:

-  Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerp-

besluiten? 

- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 

- Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van  

de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u  

reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit 

heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep  

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 5 oktober 2018 tot 

en met donderdag 22 november 2018. Dat kan op verschil-

lende manieren: 

-  Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op:  

www.bureau-energieprojecten.nl onder  

‘Randstad 380 kV - Noordring’. U kunt niet reageren  

per e-mail. 

-  Per post door een brief te sturen naar  

Bureau Energieprojecten  

Inspraakpunt Randstad 380 kV - Noordring  

Postbus 248  

2250 AE  Voorschoten  

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden?  

Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.  

-  Telefonisch. U kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en  

12.00 uur ook bellen met Bureau Energieprojecten via  

telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en  

gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft 

achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer 

dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid 

op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wat is de verdere procedure? 

De ontvangen zienswijzen en reacties worden betrokken  

bij het vaststellen van de definitieve besluiten. 

De definitieve besluiten komen ter inzage te liggen. Dit wordt 

aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan- 

huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Randstad 380 kV - Noordring en  

alle bijbehorende stukken vindt u op:  

www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding 

daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten 

bellen via telefoonnummer 070 379 89 79. 

5
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Playing for Success: 
leren met WOW-factor

Aanleiding voor de bijeenkomst 
waren de resultaten van een on-
derzoek naar de e�ecten van 
Playing for Success IJmond, 
een maatschappelijk program-
ma dat Telstar Thuis in de Wijk 

uitvoert in samenwerking met 
de onderwijsbesturen OPO 
IJmond, Atlant Basisonderwijs, 
Fedra en Dunamare en Pabo In-
Holland Haarlem en met �nanci-
ele steun van de gemeentes Vel-

sen en Beverwijk, het Samen-
werkingsverband Primair On-
derwijs, Tata Steel en andere 
fondsen.
Kinderen van 9 tot 15 jaar die 
om diverse redenen een achter-
stand hebben opgelopen, kun-
nen in het stadion van Telstar te-
recht om op speelse wijze en in 
de WOW-omgeving van een be-
taald voetbalclub te werken aan 
hun zelfvertrouwen, studievaar-
digheden, rekenen en taal. On-
derzoek van Pabo Haarlem heeft 
aangetoond dat deze WOW-fac-
tor werkt: 97% van deelnemers 
ervaart vooruitgang, meer dan 
40% zegt zelfs dat zij veel voor-
uitgang hebben geboekt.
Alle aanwezigen kregen een 
boekje met de onderzoeksre-
sultaten en achtergronden van 
Playing for Success IJmond. 
Daarnaast was er een master-
class van Wim van Gelder, ad-
viseur en docent bewegings-
onderwijs van Pabo InHolland 
Haarlem, over de dynamische 
schooldag. Daarin maakte hij op 
inspirerende wijze duidelijk dat 
de schoolkinderen in Nederland 
ter afwisseling van het stilzitten 
regelmatig moeten bewegen. 
Dat is niet alleen gezond, het 
is ook wetenschappelijk bewe-
zen dat het leren daarmee be-
ter gaat. 
Zie ook www.telstarthuisinde-
wijk.nl en www.playingforsuc-
cess.nl. (foto: Ron Pichel)

Velsen - Leren met een WOW-factor werkt en leren gaat beter 
als het wordt afgewisseld met bewegen. Dat waren de twee be-
langrijkste conclusies van een goed bezochte bijeenkomst voor 
leerkrachten, interne begeleiders en andere onderwijsprofes-
sionals op donderdag 4 oktober in het Rabobank IJmond Sta-
dion.

Vijftiende Bourgondische 
Fietstocht zo goed als vol

Velsen - Op zondag 14 oktober 
gaat alweer de vijftiende edi-
tie van de Bourgondische Fiets-
tocht van start. Bij deze editie, 
die in het teken staat van herfst-

bokbier, is weer een unieke route 
uitgestippeld door de regio. De 
deelnemers maken zeven tussen-
stops bij lokale horecagelegen-
heden waar genoten kan worden 

van prachtige herfstbokbieren 
en heerlijke bijpassende hapjes.
De deelnemende horecagele-
genheden zijn Villa Westend, Pa-
viljoen Loef, ‘t Wapen van Kenn-
emmerland, Nieuw Vreeburg, Va-
lerius, Stadsschouwburg Velsen 
en ’t Palet. In totaal doen ruim 
600 deelnemers mee aan deze 
editie. De �etstocht is bijna uit-
verkocht. De laatste kaartjes lig-
gen bij Paviljoen Loef en ‘t Wapen 
van Kennemerland. 
De plaats waar u uw kaartje 
koopt zal tevens ook het start-
punt zijn van uw �etstocht. Naast 
dat u natuurlijk mag deelnemen 
aan de �etstocht, ontvangt u bij 
deelname ook een stempelboek-
je met kortingsvouchers van al-
le horecagelenheden en natuur-
lijk een heerlijk hapje bij alle tus-
senstops. De �etstocht is 30 kilo-
meter lang. 
Zie ook facebook.com/bourgon-
dische�etstocht. (foto: aangele-
verd)

Open dag bij Sportfever 
buitenschoolse opvang

Op zaterdag 13 oktober wordt 
er een open dag georganiseerd 
om ouders en kinderen te laten 
kennismaken met deze vorm 
van nieuwe kinderopvang.
Directeur Jeroen van Hoesel 
van Sportfever zal samen met 
voorzitter Gerard Diederiks van 
voetbalvereniging Terrasvo-
gels zaterdagmiddag de offici-
ele opening verrichten. Voor de 
kinderen is er een breed aan-
bod in sport- en spelfacilitei-
ten, de ouders kunnen een pre-
sentatie bijwonen waarin het 
unieke concept van Sportfe-

ver wordt uitgelegd. Het bedrijf 
organiseert vanuit Haarlem al 
tien jaar met succes buiten-
schoolse opvang voor kinderen 
van 4 tot 13 jaar, waarin bewe-
gen centraal staat. 
Wachtlijsten zijn er niet en kin-
deren kunnen in een jaar tijd 
kennismaken met maar liefst 
tien verschillende sporten, zo-
als voetbal, tennis, hockey, rug-
by, golf, surfen en skiën. Zo krij-
gen ze een goed beeld van wel-
ke sport het beste bij ze past. 
Jeroen van Hoesel somt de ve-
le voordelen op: ,,De kinderen 

blijven op deze manier een tijd-
je weg van computers en kun-
nen dus volledig ontspannen. 
Ze kunnen tegelijk hun gren-
zen verleggen, sociaal vaardi-
ger worden en motorisch ver-
der groeien.’’
De begeleiders van Sportfever 
hebben zelf allemaal een pas-
sie voor sport die ze graag wil-
len delen. De kinderen worden 
van school opgehaald en krij-
gen op de locatie een gezon-
de lunch voorgeschoteld. Meld 
je aan via sportbsosantpoort@
sportfever.nl en ontvang een 
gratis kennismakingspakket. 
De open dag is van 10.30 tot 
12.00 uur op sportcomplex De 
Elta aan de Sportlaan 3 in Sant-
poort-Zuid.

Santpoort-Zuid - De meest sportieve buitenschoolse opvang van 
Zuid-Kennemerland is nu ook in Santpoort-Zuid geopend. In 
het clubhuis van voetbalvereniging Terrasvogels is sinds vorige 
maand Sportfever BSO gevestigd.

Van Velsen Kappers vernieuwd
IJmuiden - Er is met man en 
macht gewerkt aan de verbou-
wing van Van Velsen Kappers aan 
de Lange Nieuwstraat. Wat eerst 
een kleine klus leek, mondde uit 
in een grote verbouwing. 
De kapsalon heeft een lichte en 
frisse uitstraling gekregen. Er is 
gekozen voor het werken met na-
tuurlijke materialen zoals beton, 
metaal en hout. Het open karak-
ter en een nieuw lichtplan heeft 
er voor gezorgd dat de salon 

goed zichtbaar is van buiten. Het 
nieuw interieur zorgt voor meer 
comfort voor de klanten. 
Naast het uiterlijk van het pand is 
er intern ook veel veranderd. Zo is 
Van Velsen Kappers geselecteerd 
als ambassadeur van het kap-
persmerk Keune. De keuze voor 
dit merk is te danken aan de pro-
fessionele producten. Eén daar-
van is ‘So Pure’, dat zich kenmerkt 
door de ammoniavrije en plant-
aardige ingrediënten. Het team 

van Van Velsen Kappers wordt 
goed opgeleid en op de hoog-
te gehouden van de nieuwste 
trends en innovaties. 
De medewerkers bedanken de 
klanten en de buren voor het ge-
duld dat zij hebben gehad en on-
gemak dat zij hebben ervaren. 
Graag he�en zij dan met ieder-
een die een kijkje wil nemen het 
glas op zaterdag 20 oktober tus-
sen 17.00 en 19.00 uur. Graag tot 
dan! (foto: aangeleverd)

Nieuw logo en huisstijl 
voor Wonenplus Velsen

Met een druk op de knop ver-
scheen de geheel vernieuwde 
website: modern en overzichte-
lijk met duidelijke iconen. Klus-
sen en verzoeken kunnen nu ook 

via de website worden aange-
meld.
Wonenplus Velsen, onderdeel 
van Stichting Welzijn Velsen, 
biedt voor zo’n 2000 Velsenaren 

van 65 jaar en ouder en mensen 
met een beperking praktische 
diensten om langer zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Alle dien-
sten worden uitgevoerd door 
vrijwilligers.
Wethouder Steijn benadrukte 
het belang van Wonenplus Vel-
sen nu mensen langer zelfstan-
dig moeten blijven wonen. Ook 
noemde ze de belangrijke rol van 
de vrijwilligers. ,,De vraag neemt 
toe. Het afgelopen half jaar zijn er 
5000 contacten geweest met en 
door de abonnees van Wonen-
plus, en dat wordt allemaal door 
60 vrijwilligers gedaan.”
Wonenplus Velsen werkt samen 
met Velison Wonen, Bredero Wo-
nen en Woningbedrijf Velsen. De-
ze woningcorporaties bieden 
hun huurders van 65 jaar en ou-
der een basis-klusabonnement 
op Wonenplus.
Zie ook www.wonenplus-velsen.
nl. (foto: aangeleverd)

Velsen - Wethouder Marianne Steijn heeft woensdag de nieuwe 
huisstijl van Wonenplus Velsen gelanceerd.

Herfstvakantie in het 
Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Het Zee- en Havenmu-
seum is in de beide weken van de 
Herfstvakantie (zowel van regio 
zuid als van regio noord/midden) 
van zaterdag 13 oktober tot en met 
zondag 28 oktober alle middagen 
geopend van 13:00 tot 17:00 uur, 
behalve de maandagmiddagen.
Beleef met kinderen een leuke 
middag met een speurtocht of het 
‘sleepbotenspel’ in de tentoonstel-
ling ‘50 jaar Iskes’ of met het ma-
ken van een mooi houten bootje 

tijdens de maakdagen in het week-
end van 27 en 28 oktober. Bekijk fo-
to’s en �lm van de nieuwe expositie 
‘Opstand in IJmuiden’, over de strijd 
en inspanning om het museum op 
en in te richten. 
Bezoek de nieuw ingerichte lood-
senzaal en leer over het werk van 
loodsen, maar ook van vletterlie-
den en de KNRM. Klim naar de ge-
renoveerde toren en geniet van 
het grandioze uitzicht. 
In de Week van de Industriecul-

tuur (vanaf 20 oktober) draaien in 
de �lmzaal �lms over industrieën 
in en rondom IJmuiden en de ex-
positie’100 jaar Staaltransport in 
de IJmond’ sluit hier mooi bij aan. 
Op zaterdagmiddag 27 oktober is 
het motorendraaimiddag. Kortom 
genoeg redenen om deze vakan-
tie het museum (weer) eens te be-
zoeken. De Museumkaart is geldig. 
Zie ook www.zeehavenmuseum.nl. 
Het adres is Havenkade 55, IJmui-
den. (foto: aangeleverd)
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VACATURE TOP 5 OKTOBER

Penningmeester Humanistisch Verbond  vac.nr:1771
Bijhouden en controleren inkomsten en uitgaven. Wij vragen ie-
mand met ervaring in �nanciële administratie. 

Vrijwilliger voor de Nederlandse groepsles in wijkcentrum de 
Stek    vac.nr:1728
Op maandag, 9.30-11.30 uur geeft u samen met een college vrijwilli-
gers/ster les aan anderstaligen in Velsen-Noord. 

Coördinator Felicitatiedienst IJmuiden   vac.nr:1772
Vanuit de Felicitatiedienst worden ouderen vanaf 80 jaar bezocht 
door vrijwilligers. Doel is een gezellig praatje. 

Bestuursleden Cornelis Vreeswijk Genootschap  vac.nr:1716
Doel: Het levend houden van de muziek van Cornelis Vreeswijk en  
toegankelijk maken / houden van diens werk.

Assistent keukenhulp Dorpshuis het Terras  vac.nr:1685
Wij zoeken mensen die onze kok/kokkin willen ondersteunen tijdens 
het koken van de warme lunch op woensdag. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Eet smakelijk!
Op dinsdag en donderdag hal-
verwege de ochtend ruik je al de 
heerlijke geur van het trekken 
van de soep, het braden van bal-
len gehakt, de gebakken aard-
appelen, de pasta, de kibbeling 
en meer van deze smakelijke 
gerechten in het dorpshuis. Dit 
zijn de voorbereidingen voor de 
warme lunch. 
Op woensdag ruik je deze geu-
ren ook, bij het koken voor de 
Open Tafel, maar dan nét iets 
later op de dag. Zeker een uur 
voordat er gegeten wordt ko-
men de eerste ouderen binnen 
en zoeken een plaatsje aan de 
gezellig gedekte tafels in de ont-
moetingsruimte van het dorps-
huis. In Dorpshuis het Terras in 

Santpoort-Noord wordt er na-
melijk drie dagen per week 
warm gegeten door ongeveer 
25 tot 30 ouderen uit Velsen. Dit 
is al jaren zo en voor veel men-
sen is dit hun wekelijkse uitje, 
waar ze de hele week naar toe le-
ven. Naast het eten is er ook ge-
zelligheid waar de ouderen veel 
behoefte aan hebben.
Er zijn maar liefst 15 vrijwilligers 
bezig, van jong tot oud, om alles 
rondom het eten te regelen. De 
een als kok, de ander als keuken-
hulp of om de betaling van de 
maaltijd te regelen. 
Deze vrijwilligers doen dit in wis-
selende diensten, sommige elke 
week of 1 keer in de 14 dagen, 
anderen 1 keer in de maand. 

Zonder deze mensen zou er echt 
geen eten kunnen plaatsvinden. 
Nu zijn er onlangs een aan-
tal mensen door omstandighe-
den gestopt. Natuurlijk willen 
we heel graag met deze belang-
rijke voorziening in Dorpshuis 
het Terras doorgaan. We roe-
pen u op om ons te komen hel-
pen als keukenhulp op dinsdag/
woensdag of donderdag. Ook 
zoeken we nog een vaste (hob-
by)kok voor de warme lunch op 
donderdag. Pak nu de telefoon, 
bel: 023-3031228 en meld u di-
rect aan (vraag naar Janneke of 
Hans) zodat we er samen voor 
zorgen dat de ouderen ook in de 
toekomst ‘Eet smakelijk!’ kunnen 
zeggen in het Terras…

De Dwarsligger - Zaterdag 13 ok-
tober wordt er in Buurtcentrum 
de Dwarsligger in IJmuiden weer 
een rommelmarkt gehouden. 
U bent vanaf 9.00 uur van harte 
welkom. We eindigen om 13.00 
uur. Wilt u een tafeltje reserve-
ren, dan verzoeken we u te bellen 
met  mevr. Gerda Broek op 0255-
522782. S.v.p. bellen na 9.30 uur.

Rommelmarkt

De Brulboei - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen begint het 
seizoen goed op zondag 14 ok-
tober 2018 met een optreden van 
Theater Toemaar in Buurthuis de 
Brulboei in IJmuiden. U beleeft 
een heerlijke middag tijdens een 
muzikale rondreis door Europa en 
liedjes van Annie M.G. Schmidt 
met vrolijke sketches. Kaarten à 
5,00 euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en die zondag aan de zaal. De 
voorstelling begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Theater 
Toemaar

Wandelen
Buurtsport - Op dinsdag en op 
donderdag vertrekt om 9.45 uur 
een wandelgroep uit Buurtcen-
trum de Spil. U kunt vrijblijvend 
en kosteloos meewandelen. Het 
is een wisselende en gemengde 
groep, iedereen (45+) is welkom. 
De groep wordt begeleid door 
vrijwilligster Gerda. Zij stippelt 
een mooie wandelroute uit door 
het bos of de duinen en ze is het 

aanspreekpunt. Na a�oop drin-
ken de meeste wandelaars nog 
een kopje ko�e of thee in het 
buurtcentrum. Op donderdag 25 
oktober loopt natuurgids Anne 
weer mee. Ze weet ieder seizoen 
iets bijzonders te vertellen over 
de planten en dieren die we tij-
dens de wandeling tegenkomen. 
Noteer de datum alvast! Meer we-
ten? Bel: 0255-510186.

Telstar Streetleague 2018
Jongerenwerk - Vrijdag 28 sep-
tember heeft de 8e editie van de 
�nale van Telstar Streetleague 
plaats gevonden in het Telstar sta-
dion. Dit jaar werd het weer ge-
organiseerd door de buurtsport-
coaches van Stichting Welzijn Vel-
sen en sportsupport in samen-
werking met Telstar thuis in de 
wijk. Voorafgaand aan de �nale 
hebben jongeren uit de gemeen-
te Velsen voorrondes gespeeld in 
hun eigen wijk. De wijken die dit 

jaar mee hebben gedaan  waren: 
Velsen-Noord/Beverwijk, IJmui-
den Zeewijk, IJmuiden Homburg 
en Haarlem-Noord/Santpoort.  De 
winnaars van de voorrondes heb-
ben de �nale in het Telstar stadi-
on gespeeld. Dit jaar waren er 3 
categorieën: meisjes, jongens tot 
15 jaar, jongens tot 18 jaar. Voor 
het eerst in 8 jaar zijn de jonge-
ren uit Velsen-Noord 1e gewor-
den en meteen in 2 van de 3 klas-
sen: jongens tot en met 14 jaar en 

jongens tot 18 jaar. Daarnaast is er 
tijdens de �nale per categorie een 
beste speler(ster) verkozen door 
oud bekend voetbalspeler: Ruud 
Geels. Ieder die mee gedaan heeft 
aan de �nale heeft voorafgaand 
nog een leuke en nuttige buurtac-
tiviteit uitgevoerd. Dit was bij-
voorbeeld het helpen in een ou-
derencentrum of het opruimen 
van straatafval in een wijk. Deze 
�nale van de Telstar Streetleague 
was een geslaagde dag.

PC-workshop 
in De Brulboei
De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei heeft u nog steeds de 
gelegenheid om beter om te le-
ren gaan met uw computer. Op 
donderdag 25 oktober gaat de 
volgende workshop van start en 
er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Het lesprogramma, dat 
nu acht lessen telt, is met zorg sa-
mengesteld en de deelnemers 
krijgen voldoende aandacht om 
zich stapsgewijs de vaardighe-
den eigen te maken. U neemt uw 
eigen laptop met daarop Win-
dows10 mee. De lessen zijn van 
13.30 tot 15.30 uur en de tota-
le kosten bedragen 40,00 euro. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

De Brulboei - Een gezellige infor-
matiedag voor ouderen in Buurt-
huis de Brulboei. Op zaterdag 20 
oktober staan van 11.00 tot 16.00 
uur de deuren voor u open. Aan-
wezig zijn o.a. Zorgbalans Zee-
stroom en Service Paspoort, een 
pedicure en Vegro Thuiszorgwin-
kel. Kom allemaal en laat u infor-
meren over alles wat u weten wilt 
over zorg en verzorging, gezond-
heid, hulpmiddelen en meer. En 
het wordt extra gezellig met een 
optreden van het koor de Delta-
singers om 14.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Ouderen
Info Dag

De Hofstede - Wij zoeken vrijwil-
ligers voor bu�etwerkzaamhe-
den in Wijkcentrum de Hofstede 
in Velserbroek op dinsdagmiddag  
en/of  woensdagmiddag 1 x per 
2 weken van 13.00 uur tot 17.00 
uur. We zoeken ook vrijwilligers 
voor de Open Tafel op vrijdag van 
11.30 uur tot 14.00 uur om het 
eten uit te serveren. Eventueel 
andere dagen kunnen in overleg. 
Daarnaast zoeken we vrijwilligers 
voor de Speel-o-theek van Wel-
zijn Velserbroek op dinsdag van 
10.15 tot 11.15 uur en op woens-
dag van 15.30 tot 16.15 uur. Voor 
aanmelden en info kunt u bellen 
met Thea Verbrugh: 06-23755202.

Vrijwilligers 
gezocht

Beweegaanbod 45+
Buurtsport - Wist u dat u bij 
Stichting Welzijn Velsen voor een 
leuke prijs, of zelfs gratis, kunt 
sporten en bewegen? Er zijn ver-
schillende wandelgroepen, er is 
yoga, tafeltennis, bewegen op 
muziek, darten, country line, seni-
oren �t, bodyvorming, aerobic en 
mensendieck. Op onze site www.
welzijnvelsen.nl onder het kopje 

buurtcentra vindt u het hele aan-
bod. U kunt ook een informatie-
boekje afhalen bij het buurtcen-
trum in uw wijk. 
Voor meer informatie over be-
weegactiviteiten kunt u bellen 
naar de buurtsportcoaches vol-
wassenen, Ad Otten of Nicole 
Sheridan in Buurtcentrum de Spil, 
0255-510186.

Taalvrijwilligers gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar 
taalvrijwilligers voor onze activi-
teiten in Velsen-Noord en IJmui-
den.
In Velsen-Noord in Wijkcentrum 
de Stek voor de groepslesvrijwil-
ligers (elke maandag, 9.30-11.30 
uur), 
vrijwilligers voor Het Praathuis 

(elke donderdag, 10.00-12.00 
uur) en taalmaatjes aan huis (1 
keer per week 1 uur, duur: 20 we-
ken).
In IJmuiden zoeken we groeps-
lesvrijwilligers (elke donder-
dag, 9.30-11.30 uur), vrijwilligers 
voor Het Praathuis (elke vrijdag, 
10.00-12.00 uur) en taalmaatjes 

aan huis (1 keer per week 1 uur, 
duur: 20 weken). Lijkt het u leuk 
om een anderstalige te helpen 
bij het leren van de Nederland-
se taal en wilt u meer informa-
tie, neem dan contact op met 
Nurcan Arslan: 0255-510186/06-
83132300 of via de mail: nurca-
narslan@welzijnvelsen.nl

Creatieve wenskaarten te koop
Kansen & Zo - Elke dinsdag-
ochtend maakt een creatieve 
groep van ongeveer vijf  men-
sen kleurrijke werkstukken in 
Buurtcentrum de Spil. Deze 
werkstukken worden gebruikt 

om wenskaarten van te maken. 
‘Gefeliciteerd, Beterschap, Sa-
rah 50 jaar, Dikke Knuffel, enz.’ 
De (creatieve) leiding is in han-
den van Carola.
De kaarten zijn te koop in de 

Spil voor 1,50 euro of vier voor 
5 euro. 
Van iedere wenskaart zijn vijf à 
tien afdrukken, dus u koopt ta-
melijk unieke kaarten. Meer we-
ten? Bel 0255-510186.
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IJmuiden - Zaterdag 13 okto-
ber wordt van 09.00 tot 16.00 
uur de laatste ko�erbakmarkt 
van dit seizoen georganiseerd op 
Plein 1945. Wie ook zijn overtolli-
ge spullen aan de man wil bren-
gen kan zich melden op Plein 
1945. Voor meer informatie 0255-
533233 of 06-10475023. 

Kofferbakmarkt

IJmuiden - Lange tijd gold het 
kruispunt Pleiadenplantsoen/Ori-
onweg/Raafstraat in IJmuiden als 
een ongelukskruising. Na een her-
inrichting waarbij de inritconstruc-
ties van de Orionweg waren weg-
gehaald, gebeurden er regelma-
tig ongelukken. Gelukkig groten-
deels met alleen schade. Het Wijk-
platform Zee- en Duinwijk is lange 
tijd bezig geweest om de gemeen-
te Velsen te bewegen maatrege-
len te tre�en, maar die waren niet 
afdoende. We moeten dan onder 
andere denken aan zweefpalen en 
bliksemschichten op de weg. Uit-
eindelijk heeft de gemeente beslo-
ten tot het aanleggen van een ro-
tonde. Sinds die tijd gaat het stuk-
ken beter en het Wijkplatform wil-
de alle negativiteit ombuigen in 
iets positiefs. Omdat we in een ha-
venplaats wonen ontspon het idee 
om een ‘nautisch’ object op de ro-
tonde te gaan plaatsen. Oud-ha-
venmeester en lid van het Wijk-
platform Piet Dekker kwam in con-
tact met iemand die een anker aan-
bood dat tot die tijd bij hem in de 
tuin lag. Piet heeft ervoor gezorgd 
dat het anker door IJmuidense be-
drijven helemaal is opgeknapt en 
geplaatst op de rotonde. Alge-
meen bekend is dat sinds mei 2017 
een prachtig anker ligt te pronken 
op de bewuste rotonde en een ul-
tieme wens van het Wijkplatform 
was nog een informatiebord met 
uitleg over de geschiedenis van 
het anker. We wilden graag net 
zo’n mooi bord als elders in Oud-
IJmuiden staan. Het heeft even ge-
duurd, maar inmiddels is het infor-
matiebord gereed. Ook dit bord is 
mogelijk gemaakt door diverse be-
drijven. Donderdagochtend is het 
bord op feestelijke wijze onthuld in 
aanwezigheid van wijkwethouder 
Sebastian Dinjens.

Informatiebord 
bij anker

Rotaryclubs lanceren 
kerstbier voor goede doel

De organisatie had Bibian Men-
tel uitgenodigd als gastspreker. 
De meervoudig Paralympisch 
kampioene snowboarden is een 
bijzondere vrouw met een bij-
zonder verhaal. Zij kreeg negen 
keer kanker en verloor een on-
derbeen, maar de ziekte kreeg 
haar niet klein. Op de Winterspe-
len van Pyongyang haalde zij op-

nieuw Olympisch goud. Bibian’s 
levensverhaal is een bron van in-
spiratie. Zij laat zien dat je on-
danks tegenslagen toch je doel 
kunt bereiken.
Na a�oop van het o�ciële pro-
gramma kregen de aanwezigen 
als eerste de gelegenheid om te 
proeven van het kerstbier dat is 
gebrouwen in opdracht van Ro-

taryclub IJmond. Het bier wordt 
verkocht op de kerstmarkt in 
Santpoort, tijdens de Rotary 
Kerstloop. Het bier kan ook be-
steld worden op www.biermet-
eendoel.nl. 
De vijf regioclubs organiseren 
deze gezellige familieloop en 
verschillende activiteiten daar-
omheen. Doel is geld bijeen te 
brengen voor de Stichting Kind 
en Brandwond. De directie van 
Snowplanet heeft als eerste een 
donatie toegezegd van 250 euro 
voor het goede doel. (foto: aan-
geleverd)

Velsen-Zuid - Vorige week woensdag vond bij indoorskibaan 
SnowPlanet in Spaarnwoude de jaarlijkse Intercitybijeenkomst 
plaats van de zes Rotaryclubs in de regio IJmond. De clubs zet-
ten zich gezamenlijk in voor goede doelen in de regio en daar-
buiten. Doel van de bijeenkomst is het versterken van de onder-
linge contacten.

Op 21 oktober bij Huis van Hilde
Napoleontisch spektakel 
voor Hildes Verjaardag

Het verjaarsfeest is geheel in 18de-
eeuwse sfeer, passend bij de nieuwe 
tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’ 
over de invasie van 1799 en de Slag 
bij Castricum.  Op het Westerplein in 
Castricum komt deze periode weer 
even tot leven in een groot re-enact-
ment spektakel met soldaten, am-
bachtslieden en kooplui. Voor solda-
ten was het zeker geen pretje toen, 
maar voor burgers ging het leven 
gewoon door. Zij bezochten ook 
vaak zo’n legerkamp; precies wat 
bezoekers van Huis van Hilde op 21 
oktober ook kunnen doen. 
Op het plein oefenen soldaten in 
prachtig tenue; Russische, Franse, 
Bataafse en Schotse. Ze geven trai-
ningen en gevechtsdemonstraties; 
er is zelfs een hoge o�cier te paard 
bij. Kinderen kunnen leren musket 
schieten, een training volgen of sol-
datenkost proeven. Op de levendige 
markt tonen ambachtslieden hun 
vak, zoals de wapensmid, de barbier, 
de musketbouwer en de uniform-
maker. Er is een goochelaar, een 
kunstschilder en een muziekensem-
ble dat 18de eeuwse liedjes brengt. 
Bezoekers kijken hun ogen uit en 
voor kinderen zijn er veel extra acti-

viteiten, zoals straatspelletjes uit die 
tijd of het grote spionnenspel; je ei-
gen kokarde knutselen kan ook. Bij 
de Franse ‘Salon de thé’ is lekkers 
uit die tijd te verkrijgbaar en dans-
les te volgen; kinderen mogen naar 
hartenlust meedoen. De provincie 
Noord-Holland is hoofdsponsor van 
het evenement, dat verder mogelijk 
wordt gemaakt door de gemeente 
Castricum.  
Wie jarig is trakteert natuurlijk; Hil-
de zorgt voor taart en een cadeau-
tje voor jonge bezoekers (zolang 
de voorraad strekt). Er staan de hele 
week heerlijke Franse, Russische en 
Britse gerechten op het menu van 
museumcafé Hildes Heerlykhyd. Be-
zoekers kunnen ook dan nog mee-
doen aan de winactie ‘Verzin een 
naam voor de Rus’ en een mooie 
prijs winnen. 
Ook in de herfstvakantie is het nog 
feest met een fantastisch program-
ma. Kinderen maken hun eigen kijk-
doos met soldaatjes, versieren pan-
nenkoeken, gaan naar Hildes bios-
coop of de poppentheater voorstel-
ling; er is zelfs een verkleedhoek met 
18de-eeuwse verkleedkleren. (foto: 
aangeleverd)

Castricum - Op zondag 21 oktober viert Hilde haar verjaardag 
met een groot spektakel in Napoleontische sfeer, alsof ‘t het jaar 
1799 is. Op het plein voor Huis van Hilde verrijst een legerkamp 
met soldaten- en o�cierstenten. Op de markt met ambachtslie-
den en kooplui loopt iedereen in 18de-eeuws tenue. Meer dan 80 
re-enactors zorgen voor voorstellingen, demonstraties en mu-
ziek. Binnen in Huis van Hilde is de Rus te bewonderen, die on-
langs een gezicht kreeg en afgelopen weken volop in de belang-
stelling stond.

Veteranendag Velsen
In een ons toegezonden fraai uit-
gevoerd drukwerk werden wij, 
de oude en jonge veteranen van 
Velsen, met onze partner door 
burgemeester Frank Dales en 
het College van B en W uitgeno-
digd voor de Velsense Veteranen-
dag in de Stadsschouwburg. Op 
het programma stonden een di-
ner en een concert met de naam 
Tour of Duty, uitgevoerd door 
het muziekgezelschap gevormd 
door de mannen van de Bereden 
Wapens.
Voor de ingang van de Stads-
schouwburg lag de rode loper uit 
en werden wij ontvangen door 
een commissie van ontvangst 
met voor ons inmiddels bekende 
gezichten. Want dit werd de 8e 
door de gemeente Velsen geor-
ganiseerde Veteranenmiddag.
In de foyer waren de tafels rijk 
gedekt met smetteloos wit lin-
nen. Borden en bestek en glinste-
rend glaswerk. De ambiance in 
de foyer deed beslist niet onder 
voor die van een chick restau-
rant. Het was dan ook een unie-
ke gelegenheid om elkaar na een 
jaar weer te ontmoeten en in ge-
sprek te gaan over persoonlij-
ke en beleefde zaken en herinne-

ringen van toen we nog over zee 
waren in diverse landen en ge-
bieden waar we als militair ge-
plaatst waren.
De burgemeester opende met 
een toespraak, waaruit zijn be-
vlogenheid met de Veteranen in 
haar algemeenheid en in het bij-
zonder met die van Velsen uit-
voerig werd belicht en waaruit 
duidelijk zijn persoonlijke betrok-
kenheid bij het wel en wee bleek, 
zoals hij het noemde, van onze 
veteranen. 
Met een minuut stilte werden 
de kameraden die op diverse op 
Oorlogsbegraafplaatsen in In-
donesie en elders begraven wa-
ren herdacht. Alleen al in Indone-
sië verloren wij (pro forma) onge-
veer 1400 man. 
Inmiddels had fotograaf Rein-
der Weidijk van het gebeuren tot 
dusverre al  meerdere foto’s ge-
maakt en er zouden die dag nog 
vele volgen. De foto’s zijn te zien 
op zijn website en indien ge-
wenst te bestellen.
Daarna werden wij verrast op 
een subliem en zeer smakelijk 
bereid diner met voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht. Het 
geheel was en werd verzorgd 

door Van Es Catering.
Om 20.15 uur begon het concert 
dat was geboekt door de burge-
meester himself. Hij was eerder, 
zoals hij zei, op de muzikale kwa-
liteiten en uitvoering door en 
de hoge notering van het gezel-
schap geattendeerd en toen hij 
daar van overtuigd was, heeft hij 
Tour on Duty geboekt voor zijn 
veteranen.  De uitvoering was 
dan ook van grote klasse en in-
houd en getuigde van grote mu-
zikaliteit evenals die van de bei-
de solisten.
Al met al een meer dan geslaag-
de middag en avond en wij zijn 
burgemeester Frank Dales, zijn 
ambtenaren, zijn vrijwillige me-
dewerkers, de dames en heren 
van de Veteranen Stichting, het 
muziekgezelschap Tour on Duty, 
de solisten, de heer Van Es en zijn 
staf alsmede de directie van de 
Stadsschouwburg en haar me-
dewerkers zeer dankbaar voor al 
hetgeen zij gedaan hebben voor 
het welslagen van deze Vetera-
nenmiddag 2018.

H.E. de Jong, Velserbroek
Oud-marinier van de Mariniers 
Brigade

Noordzeekanaalgebied 
draaischijf energietransitie

Het Noordzeekanaalgebied heeft 
als havengebied een nauwe rela-
tie met energie en energietransi-
tie. Dat schept verplichtingen, 
maar biedt ook veel kansen. Bo-
vendien heeft de overgang naar 
nieuwe energievormen invloed 
op woningen, bedrijven en niet 
op de laatste plaats op het ruim-
tegebruik in het Noordzeekanaal-
gebied. Elisabeth Post, voorzitter 
Bestuursplatform NZKG en gede-
puteerde provincie Noord-Hol-
land: ‘De energietransitie is een 
puzzel die we met elkaar moe-
ten leggen, het is iets van ons alle-
maal. Als we begrip hebben voor 
elkaars positie, ons bewust zijn 
van de urgentie en bereid zijn er 
samen aan te werken, dan zijn we 
spekkoper.’ 
Het Bestuursplatform NZKG werkt 
sinds begin dit jaar samen met 
bedrijven, energieleveranciers en 
overheden aan een gezamenlijke 
aanpak voor de energietransitie: 
de ‘Ontwikkelstrategie energie-
transitie NZKG’. Jack van der Hoek, 
gedeputeerde provincie Noord-
Holland: ‘Veel partijen waren al 
bezig, maar een overkoepelende 
strategie ontbrak. Die is er nu. Er 

moeten nog wel wat spades de 
grond in, maar de mindset is dus 
kunnen we de kansen benutten.’
Voor de Ontwikkelstrategie zijn 
vier ontwikkelrichtingen ontwik-
keld, gebaseerd op de thema’s 
energie-infrastructuur, warmte-
voorziening in woonwijken, een 
biobased economie en waterstof. 
Cor Leguijt, manager fuels and ci-
ties CE Delft, stelde tijdens het 
congres de vraag centraal welke 
onderdelen het meest bijdragen 
aan de internationale concurren-
tiepositie van de Metropoolregio 
Amsterdam en daarmee aan de 
regionale economie. De conclusie 
is dat eerst de infrastructuur voor 
elektriciteit op orde moet zijn als 
basis voor de verdere ontwikke-
lingen. Leguijt: ‘Met de infrastruc-
tuur zorgen we dat het Noordzee-
kanaalgebied klaar is voor de toe-
komst. Dat is niet nieuw, maar het 
moet wel worden doorgezet. De 
tijd dringt.’
Parallel aan de Ontwikkelstrate-
gie energietransitie NZKG werkt 
het Rijk aan de uitwerking van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Hier-
voor zijn vijf nationale klimaat-
tafels in het leven geroepen, die 

worden gevoed door regiona-
le tafels. Zij hebben als opdracht 
om projecten aan te leveren die 
voor 2030 een grote bijdrage le-
veren aan het verminderen van 
de CO2 uitstoot. De regiotafel In-
dustrie NZKG heeft de projecten 
van de industrie in het gebied in 
beeld gebracht. Tjerk Wagenaar, 
voorzitter van de regiotafel Indu-
strie NZKG: ‘Deze regio heeft een 
enorm groot energievraagstuk, 
maar loopt ook voorop om het op 
te lossen. Er zijn hier veel kennis-
instellingen en research centers. 
Er lopen al projecten op het ge-
bied van groen staal, energy ef-
�ciency, circulaire grondsto�en 
en het elektri�ceren van de in-
dustrie. Maar hoe meer projecten 
hoe beter, dat is een uitnodiging. 
Dit wordt dé top duurzame inno-
vatieve regio.’ 
De energietransitie vraagt om in-
novatieve oplossingen. Duidelijk 
is dat het Noordzeekanaalgebied 
regionaal, nationaal én internati-
onaal als draaischijf een belang-
rijke rol kan vervullen als het gaat 
om het opwekken, de opslag en 
distributie van verschillende vor-
men van hernieuwbare energie. 
De komende periode wordt de 
Ontwikkelstrategie energietransi-
tie NZKG verder uitgewerkt. In no-
vember neemt het Bestuursplat-
form NZKG een besluit over de 
te volgen richting. Volg de actue-
le stand van zaken rond de ener-
gietransitie via www.noordzeeka-
naalgebied.nl. 

Regio - Europa in 2050 energieneutraal, die afspraak uit het Kli-
maatakkoord van Parijs (2015) is inmiddels doorgedrongen. Maar 
hoe ver weg dat ook lijkt, daarvoor moeten nú ingrijpende keuzes 
worden gemaakt. De mogelijke ontwikkelrichtingen en concrete 
projecten voor de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied 
stonden centraal tijdens het jaarlijkse NZKG-congres op 1 okto-
ber in het Kennemer Theater in Beverwijk. In november besluit 
het Bestuursplatform NZKG welke koers wordt gevaren.

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Baileys is een do-
ve gecastreerde kater van onge-
veer vijf jaar. Baileys was als von-
deling binnengekomen en vond 
vrij snel een nieuw thuis. Baileys 
is voor mensen een ontzettende 
lieve en aanhankelijke knu�el die 
graag bij je op schoot ligt. Hij zou 
prima in een gezin met kinderen 
kunnen. Helaas blijkt Baileys vrij 
dominant te zijn naar andere kat-
ten en dat ging niet goed in een 
katrijke buurt.
Voor meer informatie over Bai-
leys en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 
0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-

sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.

nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)





Hoera, Hilde is jarig! 
Kom je ook naar het feest?
Huis van Hilde, Castricum, 21 oktober 2018, 11.00 - 17.00 uur

HILDES VERJAARDAG IN 1799!

  leuk voor kinderen!

 
 

Colofon

Redactie: provincie Noord-Holland,

E-mail: nieuwsredactie@noord-holland.nl.

 www.noord-holland.nl

Herfstvakantie feestweek  
20 t/m 28 oktober
In de herfstvakantie blijft het feest bij het Huis 
van Hilde. Er is een leuk kinderprogramma 
met elke dag activiteiten. Kom pannenkoeken 
versieren, maak een kijkdoos of doe de Archeo-
Belevenis. Je kunt met je familie of vrienden 
in de verkleedhoek een leuke selfie maken. Of 
laat je je liever lekker voorlezen? En natuurlijk 
is er poppentheater en kun je knutselen en 
tekenen!

Kijk een soldaat uit 1799 in 
de ogen!
Heb je weleens een Rus van tweehonderd jaar 
geleden in de ogen gekeken? Dat kan in de 
nieuwe tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’. 
Daar kun je de gezichtsreconstructie van 
een van de gesneuvelde soldaten zien, en de 
nieuwe vondst van een skelet uit Bergen bekij-
ken.  In 1799 vochten tienduizenden soldaten 
uit Rusland en Engeland in de duinen tegen 
een Bataafs-Frans leger, met een beslissende 
veldslag in Castricum op 6 oktober. In de ten-
toonstelling ontdek je wie tegen wie vocht, en 
waarom. Prenten, documenten en archeologi-
sche vondsten geven een beeld van deze strijd. 

Jack van der Hoek, Gedeputeerde Cultuur 
van de provincie Noord-Holland: 
“We vieren alweer de 3e verjaardag van 
Hilde, naamgeefster van het provinciaal 
archeologiecentrum Huis van Hilde. Het 
wordt echt een groot feest, net als vorig 
jaar. Reden genoeg om (nog) een keer 
naar Castricum te komen.”
De provincie is sponsor van Hildes  
Verjaardag.

HILDE TRAKTEERT
Wie jarig is trakteert: Hilde zorgt voor 
taart en een cadeautje voor bezoekers 
(zolang de voorraad strekt). En we feesten 
in de herfstvakantie gewoon door. Er is 
een kinderprogramma met elke dag leuke 
activiteiten. 

MIJN PROVINCIE
OKTOBER 2018

Wat kun je doen?
• ontmoet soldaten in prachtig  
 tenue; Russische, Franse, Bataafse  
 en Schotse
• volg hun trainingen en gevechts- 
 demonstraties
• eet een verjaardags petit-four in de  
 Franse Salon de thé; de dansles  
 begint zo!
• speel het spionnenspel
• leer musket schieten, kom naar de  
 barbier, leef je uit bij de snoepkraam
• kijk mee met de goochelaar en de  
 kunstschilder
• de wapensmid, de musketbouwer  
 en de uniformmaker demonstreren  
 hun ambacht 
• kom knutselen of luisteren naar de  
 verhalenvertellers

Hilde viert haar verjaardag dit jaar in de Napoleontische tijd, alsof we in het jaar 1799 zijn. Voor soldaten was 
het geen pretje toen, voor burgers ging het leven gewoon door en zij bezochten vaak een legerkamp. 
Dat kun jij op zondag 21 oktober ook doen! 

Voor het Huis van Hilde (Archeologiecentrum Noord-Holland) is het Westerplein omgetoverd tot een leger-
kamp met soldaten- en officierstenten en een markt met ambachten. Iedereen loopt in uniform of in 18de- 
eeuwse kledij, met hoed of pruik naar de mode van toen. Kom naar de voorstellingen en demonstraties, kijk 
naar de goochelaar en luister naar de verhalenverteller. En natuurlijk is er muziek! Je kunt van alles beleven, 
ontdekken en uitproberen. Kom kijken en doe mee!  Meer info: www.huisvanhilde.nl

De entreeprijs op Hildes Verjaardag 
zondag 21 oktober, 11-17 uur, entree  €5,- 
(volw.), €3,- (kind 5 t/m 17 jaar).
Kortingen (zoals 65+, MJK-kortring, jaar-
kaarten en vrijkaarten) zijn op deze dag 
niet geldig.

Goed bereikbaar met de trein
Huis van Hilde is gevestigd aan het 
Westerplein 6 in Castricum en ligt aan de 
achterzijde van het NS-station Castricum. 
Er is ook parkeergelegenheid.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
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RaboWeek IJmond afgesloten met stadionconcert

,,Met de RaboWeek laten wij zien 
wat de meerwaarde is van een 
bank met coöperatieve wortels’’, 
aldus directievoorzitter Jakob 
Klompien van Rabobank IJmond. 
,,Het is onze ambitie om bij te dra-
gen aan een krachtige regio waar-
in mensen prettig kunnen wonen, 
werken en recreëren. Daarom 
steunen wij impactvolle projec-
ten en organiseren wij eenmaal 
per jaar de RaboWeek.’’

De RaboWeek begon vorige week 
maandag met de ondernemers-
bijeenkomst Robotica: Innovati-
ons on Tour. ,,Bedrijven investeren 
steeds meer in nieuwe technolo-
gieën’’, zei Marcel Gerritsen, di-
recteur Innovatie & Strategie van 
Rabobank. ,,Onderzoeksbureaus 
verwachten dat de groei in roboti-
ca-investeringen de komende ja-
ren met 35% zal stijgen. Het is een 
ongeloo�ijke groeimarkt waarin 

Nederland wereldwijd een aardig 
deuntje meeblaast, onder meer 
door de samenwerkingsverban-
den Techport, Brainport en Rob-
oValley. Als je zelf geen tijd hebt 
om te innoveren, dan kun je altijd 
nog de hulp inroepen van accele-
rators en incubators. Samenwer-
ken is daarbij het sleutelwoord.’’
Dinsdag stond in het teken van 
het Rabo Fashion & Food Event 
in de A9 Studios. Stylist Maik de 
Boer presenteerde een wervelen-
de modeshow waarin elf lokale 
winkels hun najaars- en winter-
collecties presenteerden. Het pro-
gramma werd geopend door de 
leerlingen van Dans- en Balletstu-

dio Jolein. Na a�oop stonden zes 
lokale horecaondernemers op de 
foodmarkt klaar met overheerlijke 
hapjes en drankjes. Met 600 be-
zoekers van Fashion & Food weer 
een groot succes.
Woensdagmiddag werd een hoc-
keyclinic georganiseerd waar 400 
kinderen van HC Spaarndam, KHC 
Strawberries, BHC Overbos Par-
ties en MHC Uitgeest aan deelna-
men. Rabobank IJmond is hoofd-
sponspor van deze verenigingen, 
die met elkaar samenwerken bin-
nen IJmond Hockey. De clinic 
werd verzorgd door SportWays 
en BHC Overbos. De internatio-
nals Valentin Verga en Mirco Pruij-

ser kwamen langs voor een Meet 
& Greet waarbij tientallen sel�es 
werden genomen. De geplande 
voetbalclinic Trainen met Telstar 
werd wegens onvoorziene om-
standigheden verplaatst naar de 
herfstvakantie.
In het Kennemer Theater en het 
Thalia Theater vonden twee uit-
verkochte seniorenavonden 
plaats. Theatergroep Second Opi-
nion trakteerde het publiek net als 
voorgaande jaren op een avondje 
ouderwetse gezelligheid. De hila-
rische voorstelling zorgde letter-
lijk voor een lach en een traan.
Vrijdagavond verwelkomde de 
bank zo’n 2.000 mensen bij het 

allereerste stadionconcert bij Tel-
star. Op het podium op de mid-
denstip waren spetterende op-
tredens van Berget Lewis, Candy 
Dulfer, Edsillia Rombley en Way-
lon.  Klompien: ,,Het stadioncon-
cert was de kroon op een mooie 
week waarin wij samen met een 
groot aantal organisaties, vrijwilli-
gers en medewerkers hebben la-
ten zien dat verbinden en de ken-
nis delen loont. Als coöperatie-
ve bank doen wij graag iets terug 
voor de regio. Met de RaboWeek 
zijn we weer een stukje verder bo-
ven de rook van de IJmond uitge-
stegen.’’ (foto’s: Ed Geels, Reinder 
Weidijk en Hans Lammers)

Velsen-Zuid - Met een drukbezocht stadionconcert in het Rabo-
bank IJmond Stadion van Telstar is vrijdagavond de vierde Ra-
boWeek IJmond afgesloten. Van 1 tot en met 5 oktober organi-
seerde de lokale bank een reeks activiteiten waarbij verbinden en 
kennis delen centraal stond.
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NIEUWS van de voetbalvelden

Stormvogels mist legio 
kansen en twee punten

Stormvogels nam meteen het 
initiatief en al snel werd duide-
lijk, dat VVA/Spartaan alles in het 
werk stelde Stormvogels op alle 
mogelijke manieren zoals overtre-
dingen (vijf gele kaarten) uit haar 
spel te halen. Na een kwartier 
redde doelman Sander van der 
Boogaard bekwaam op een inzet 
van Roy Schoorl; een minuut la-
ter kopte Kay Keus een van de ve-
le corners van Rowan van Eijk net 
naast en opnieuw een minuut la-
ter kopte Ezeoke een voorzet van 
Danny Blok over. 
Halverwege de eerste helft op-
nieuw een hoekschop van Van Eijk 
en omdat Glenn Bruinsma en Tho-
mas Scholten elkaar bij de twee-

de paal in de weg liepen, ging de-
ze kans weer eens de mist in. Te-
gen de verhouding in nam VVA/
Spartaan In de 28ste minuut de 
leiding toen na verdwaalde voor-
zet de bal via de lat voor de voe-
ten van David van Duinen kwam 
en zijn houdbare inzet werd door 
doelman Ebbeling totaal verkeerd 
ingeschat, want via zijn arm pas-
seerde het leder de lijn, 1-0.
Voor de zoveelste maal spoedde 
centrumverdediger Van Eijk in de 
33ste minuut zich naar de hoek-
vlag en voordat de bal voor het 
vijandelijke doel werd geslingerd, 
constateerde de leidsman, dat 
Scholten door Freek Huijbers te-
gen de grond werd gedrukt. Heel 

bekwaam waste Scholten vanaf 
11 meter dit varkentje en bracht 
hiermee de ruststand op 1-1.
Binnen een minuut in de tweede 
helft kroop Stormvogels door de 
oog van de naald. De lange Lo-
rier werd in de diepte gestuurd en 
oog in oog gekomen met doel-
man Ebbeling zag hij zijn inzet 
over de doellijn belanden.
Meteen zocht Stormvogels de 
aanval weer op en er werden drie 
kansen op rij gecreëerd: Bruinsma 
schoot een voorzet van Schoorl 
rakelings naast; Ezeoke maak-
te twee keer een verkeerde keus 
door een voorzet van Kay Keus 
naast het doel te koppen om ver-
volgens een voorzet van Schoorl 
staande drie meter vanaf het doel 
over te schieten.
Het blijft eentonig, maar Storm-
vogels bleef zich kansen creëren 

en missen. Na een kwartier ver-
dween een schot van Keus, na 
een voorzet van de actieve linker-
spits Taou�k Dardouh, over het 
doel. Zes minuten voor tijd had-
den de invallers Alphenaar en Van 
Nieuwkoop na een goede en snel-
le combinatie bijna succes, maar 
de inzet van laatstgenoemde be-
landde op de paal. In de slotfase 
werd invaller ‘Berry Willemse bin-
nen de beruchte lijnen onderuit 
gehaald, maar de leidsman gaf 
geen krimp. En zo eindigde het 
duel in een 1-1 gelijk spel; Storm-
vogels verspeelde daarmee twee 
onnodige punten.
Zaterdag komt rode-lantaarndra-
ger SCW naar sportpark Zeewijk 
en na de twee nederlagen van 
het vorige seizoen heeft het team 
van Lettinga maar een doel voor 
ogen: revanche!

In de uitwedstrijd tegen VVA/Spartaan heeft Stormvogels onno-
dig twee punten laten liggen door de vele geboden kansen niet 
om te zetten in een aantal doelpunten.

Telstar weert zich kranig in Amsterdam

Regio - De doorgevoerde wijzi-
gingen tegen TOP Oss bevielen 
Mike Snoei dusdanig, dat er op-
nieuw geen basisplaatsen wa-
ren voor Ryan Seager en Facun-
do Lescano. Jordie van der Laan 
mocht weer eens opdraven, en 
ook Melle Springer startte. Net 
als in de thuiswedstrijd tegen 
Oss speelde Telstar verzorgd, 
concentratievol en met aanval-
lende intenties in het achter-
hoofd. Zoals vaker dit seizoen, 
moesten de Witte Leeuwen het 
uiteindelijk bekopen met een 
ongelukkig moment. 
Na een in eerste instantie mis-
lukt één-tweetje met Cerny, 
kwam de bal alsnog gunstig te 
liggen voor Ekkelenkamp. Voor-
dat hij er erg in had, verdween 

de harde inzet van de Jong Ajax-
middenvelder getoucheerd ach-
ter doelman Jeroen Houwen. 
Donny van Iperen leek het leer 
nog een gunstig andere rich-
ting te kunnen geven. Maar in 
de 1-0 zat dus de pech gesym-
boliseerd, die kenmerkend is 
geworden voor de eerste Tel-
star-voetbalweken. Maar onbe-
rispelijk bleven de mannen van 
Snoei doorgaan met het vooraf 
besproken aanvalsplan. 
Het surplus aan talentenkwali-
teit op de Toekomst, deed Tel-
star alsnog kopje ondergaan. 
De 2-0 en 3-0 van Danilo Pereira 
en Dennis Johnsen gingen voor-
af aan bliksemsnelle voetbalac-
ties. Waar ook de vijfmansverde-
diging geen antwoord op had. 

De nederlaag is bepaald geen 
schande, maar laat wel degelijk 
een zuur smaakje achter. 
De huidige stand in de Keuken 
Kampioen Divisie leert dat Tel-
star vier punten achter nummer 
tien Roda JC staat. Waarschijn-
lijk gaat zelfs die plek nog recht 
geven op play-offs, want de 
jongteams mogen op geen eni-
ge wijze deelnemen aan promo-
tieactiviteiten. Het is hetgeen 

waar Mike Snoei en zijn elftal 
nog lang niet mee bezig zijn, 
pas acht speelronden verder in 
het seizoen 2018-2019. Eerst 
wacht laagvlieger Helmond 
Sport aanstaande vrijdagavond 
in het Brabantse. Want ook tij-
dens de interlandperiode den-
dert de misschien wel meest op-
zienbarende competitie van Ne-
derland, gewoon door. (Douwe 
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

x „De 3-0 nederlaag geeft de wedstrijd totaal niet weer”, was de 
eerste reactie van coach Mike Snoei na a�oop. In het eerste uur 
kon de ploeg uit Velsen-Zuid nog prima meekomen met de Am-
sterdamse beloften, maar een gelukkig doelpunt van Jurgen Ek-
kelenkamp (bal werd op het laatste moment van richting veran-
derd) bracht daar verandering in. „Wij moesten vervolgens meer 
ruimte weggeven”, besprak Snoei zijn strijdplan voor het vervolg 
van de partij. „En toegegeven: daar heeft Jong Ajax goed van we-
ten te pro�teren.” Uiteindelijk zorgden de Braziliaan Danilo Pe-
reira, en Deense voetbalparel Dennis Johnsen voor de 3-0 eind-
stand.

Eerste zege voor Velsen
Regio - Het was meteen duide-
lijk dat het een zware middag zou 
worden voor Velsen. NVC zocht 
de aanval en de rappe spelers uit 
Naarden combineerden er lustig 
op los en deden dat ook nog in 
een hoog tempo. Toch was de eer-
ste kans voor Giovanni Dors, die na 
een knappe solo doelman Surainy 
Carolus op zijn weg vond. Niet veel 
later moest Serviano Martin op de 
doellijn redding brengen na een 
inzet van opnieuw Giovanni Dors. 
Daniël Zuiverloon volgde met een 
goede voorzet, net niet zuiver ge-
noeg voor Patrick Castricum.
Aan de andere kant kwam NVC 
diverse malen gevaarlijk voor 
het doel van Yorinn Albers, maar 
steeds weer kon de verdediging 
opruimen. Vooral de vele hoek-
schoppen in het begin waren drei-
gend maar het schortte bij NVC 
aan precisie. Giovanni kreeg na-
mens Velsen een nieuwe kans 
na een misverstand tussen bei-
de centrale verdedigers en Vel-
sen had geluk toen Oseanu Doorn 
de kwaliteit van de doelpaal uit-
testte. Door het vele balbezit van 
NVC kwam Velsen amper aan op-

bouwen toe, hanteerde noodge-
dwongen de lange bal en met suc-
ces: Marc Kloosterboer controleer-
de de bal en zette voor op Patrick 
Castricum. 
Een onverwacht e�ect aan de bal 
zorgde ervoor dat Serviano Mar-
tin de bal over zijn eigen doelman 
werkte: 0-1. Kort daarna een prima 
aanval over links van NVC maar de 
inzet van spits Ali Coban werd net 
op tijd geblokt door Jesper Gutte-
ling, zijn wekelijkse kunststukje, zo 
lijkt het. De laatste kans voor rust 
was voor Velsen: Zeno van Ooij-
en zette zijn tegenstander op het 
verkeerde been en knalde op de 
paal. Op slag van rust nog een ver-
velend incident voor Giovanni Le-
ons van NVC die ongelukkig Jes-
per Gutteling raakte en door de 
scheidsrechter met rood werd be-
straft.
Na de thee kwam NVC goed weg 
bij een aanval van Daniël Zuiver-
loon na een combinatie met An-
gelo Beck. Zijn voorzet was net 
iets te scherp voor Patrick Castri-
cum. In de zestigste minuut een 
corner van Jesper Gutteling. Mi-
scha Plug verzuimde de voor-

sprong te verdubbelen toen hij de 
bal in vrije positie recht in de han-
den van de doelman kopte. NVC 
zat overigens niet stil: met tien 
man waren de mannen uit Naar-
den net zo in de aanval als voor 
de rode kaart. Het bleef spitsuur 
voor het doel van Yorinn Albers. 
Omdat NVC alles op de aanval 
gooide kreeg Velsen meer ruim-
te en bleven de uitvallen gevaar-
lijk. Zo kreeg Giovanni Dors in de 

vijf en zestigste minuut nog een 
grote kans, maar zijn schot ging 
via een verdediger voorlangs. Ook 
Daan Seppenwoolde kreeg – net 
als Angelo Beck - een goede mo-
gelijkheid maar strandde op doel-
man Carolus. En zo wist Velsen de 
voorsprong met hard werken vast 
te houden na een zeker niet fraaie 
wedstrijd en nam de drie punten 
mee naar Driehuis. (foto: Frans van 
der Horst)

SVIJ wacht na drie wedstrijden nog steeds op de eerste winstpar-
tij. In het thuisduel verloren de mannen van Peter Barzilay met 
0-2 van Atletico Amsterdam.

SVIJ laat het zelf liggen

Ondanks het feit dat de eerste 20 
minuten van beide kanten erg 
rommelig waren, was het SVIJ dat 
de betere ploeg was en het spel 
deze periode bepaalde. Voor-
al op de counter waren de IJmui-
denaren een aantal keer dichtbij 
de openingstre�er. Echter zakte 
dit spel na 20 min volkomen weg 
en was het juist SVIJ dat moeite 
had met het spel van de Amster-
dammers. Zij lieten SVIJ hun gang 
gaan en gingen zelf op de coun-
ter spelen. Hier had SVIJ zicht-
baar moeite mee. In de omscha-
keling waren de Amsterdammers 
een aantal keer gevaarlijk en wa-
ren zij steeds bij de openingstref-
fer in de buurt. Joey de Jong wist 
met een aantal katachtige reddin-
gen zijn ploeg nog op de been te 
houden. Hij kon echter niet voor-
komen dat Atletico Amsterdam 
uit de eerder zo gevreesde coun-
ter scoorde. Het was SVIJ dat na 
een corner van Atletico Amster-
dam bliksemsnel de tegenaanval 
inzette. Echter na balverlies voor-
in was Atletico dodelijk e�ectief 
in de omschakeling. De linies wa-

ren veel te groot en de snelle be-
hendige Amsterdamse aanval-
lers kwamen met ze tweeën voor 
doelman de Jong waardoor de 
0-1 achterstand een feit was. Dit 
was ook de ruststand.
Een donderspeech van trainer 
Barzilay zorgde de eerste twintig 
minuten voor een heel ander SVIJ. 
Met veel druk naar voren maak-
te zij het de verdediging van de 
Amsterdammers erg lastig. Ech-
ter was deze strijdlust van SVIJ 
van korte duurt. SVIJ was nog wel 
dichtbij met een kans voor Alex 
Barzilay, die na een voorzet net 
een teentje tekortkwam. Trainer 
Barzilay probeerde met vier spit-
sen nog het nodige te forceren 
maar hierdoor kreeg Atletico Am-
sterdam nog meer ruimte waar-
door zij uiteindelijk de eindstand 
op 0-2 konden bepalen.
Volgende week moet SVIJ zeker 
uit een ander vaatje tappen, want 
dan wacht de lastige uitwedstrijd 
bij THB (met zes gespeeld uit 
drie.) Wil SVIJ naar boven blijven 
willen kijken, moet deze wedstrijd 
zeker gewonnen worden.

IJmuiden op stoom
Na de deceptie van afgelopen 
week betraden IJmuiden en 
United Davo zaterdag om 14.30 
uur het veld. Het was al snel dui-
delijk dat IJmuiden de intentie 
had om United te overrompe-
len. Met hele beste aanvallen 
waar Mick Dubbelaar vaak de 
hoofdrol had met schoten net 
naast en tegen de United-kee-
per aan.
Was het na een minuut of 25 
wel raak Mick omzeilde de bui-
tenspelval, waarna na enige aar-
zelingen de bal lekker tegen de 
touwen aan vloog. 
De kansen op de 2-0 waren le-
gio maar die bleef nog uit in de 
eerste helft.
De tweede helft speelde IJmui-

den ook weer als een echt team 
en de kansen waren er ook weer 
volop. Dat Bob Schol de 2-0 bin-
nenschoot was dan ook meer 
dan verdiend. Na een uur spelen 
was het voor Raoul de tweede 
zeer gemakkelijk gegeven gele 
kaart. Het maakte IJmuiden wei-
nig uit want de 3-0 lag er lekker 
snel in het door Ian Hille.
De boys bleven lekker voetbal-
len. Het vele publiek wat er was 
genoot van de wedstrijd en het 
zonnetje. 
Als klapstuk van de dag speel-
de Joshua een paar man uit gaf 
een voorzet en Mike Kries nam 
de bal op zijn pantoffel en ron-
de formidabel af. Nu op naar za-
terdag 14.30 uur bij Vew uit.

Strawberries verliest 
kansloos van AMVJ
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub KHC 
Strawberries heeft afgelopen 
zondag een nederlaag geleden 
tegen AMVJ. Op het eigen veld 
in Driehuis werden de aard-
beien simpelweg volledig af-
gedroogd. Het werd 3-9 voor 
de Amsterdammers. Door de-
ze zeperd heeft de degradant 
uit de 1e klasse ineens last van 
degradatiezorgen. Met slechts 
één punt uit vijf duels staat de 
ploeg van trainer Robbert Ze-
valkink namelijk op de laatste 
plaats.
Strawberries begon de wed-
strijd niet goed. Afgesproken 
taken werden door vrijwel nie-
mand nagekomen op het veld, 
waardoor het vanaf de eerste 
minuut heerlijk hockeyen was 
voor AMVJ. De technische spe-
lers uit Amsterdam werden 
geen strobreed in de weg ge-
legd in de eerste helft. Straw-
berries was aanvallend niet in 

staat gevaar te creëeren en ver-
dedigend was het nog een stuk 
slechter. Met de rust stond er 
een tussenstand van 0-4 op het 
scorebord.
In de tweede helft was het zaak 
voor Strawberries om de eer te 
redden. Echter was het verde-
digend opnieuw zeer zwak wat 
de Driehuizenaren lieten zien. 
AMVJ scoorde opnieuw vier 
keer voordat Strawberries pas 
iets terug deed. Aanvaller Tijn 
Bouws benutte twee strafcor-
ners. 
Een minuut voor het scoor-
de AMVJ opnieuw na een dek-
kingsfout van Strawberries. 
Het slotakkoord was echter 
voor Marnix van der Bijl die na-
mens de roodhemden het der-
de doelpunt maakte.
Komende zondag speelt Straw-
berries de belangrijke uitwed-
strijd tegen Athena, dat net als 
Strawberries 1 punt heeft. (Finn 
van Leeuwen)

Leesgroep geschiedenis
IJmuiden - In Leescafé Dudok in 
de Bibliotheek Velsen is op dins-
dagochtend 23 oktober een in-
formatiebijeenkomst voor men-
sen die het leuk vinden om over 
geschiedenis te lezen en in con-
tact willen komen met andere le-
zers. 
De bijeenkomst is een initiatief 
van de landelijke organisatie Se-
nia en de bibliotheek.
Leidraad voor de groepen is een 
gevarieerde lijst van boeken over 

(thema’s uit de) geschiedenis die 
is opgesteld door historici. Se-
nia leesclubs lezen 6 à 7 boeken 
per jaar en bespreken die aan de 
hand van leeswijzers met vragen 
die het gesprek structuur geven. 
Meer informatie over de werkwij-
ze is te vinden op www.senia.nl. 
Belangstellenden zijn welkom op 
23 oktober om 10.30 uur in Lee-
scafé Dudok aan het Dudokplein 
16. Aanmelden via miek.vande-
sande@senia.nl. 
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IJmuiden - Op 1 oktober was Karel Stompé 25 jaar in dienst als 
vrijwilliger van de KNRM. In bijzijn van zijn familie en collega’s 
van pr-station Johanna Louisa ontving hij de ‘Bronzen draagme-
daille voor langdurige diensten’ met de bijbehorende oorkonde.

Karel Stompé 25 jaar 
vrijwilliger bij KNRM

Met 25 jaar vrijwilligerswerk voor 
de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij achter zich, 
kan Karel Stompe terugkijken op 
heel veel gebeurtenissen waar je 
als vrijwilliger bij betrokken bent. 
Uiteraard heel veel reddingsac-
ties, maar ook evenementen om 
de naamsbekendheid van de 
KNRM te vergroten of fondsen-
wervende acties om zo mede 
bij te dragen aan het ongesub-
sidieerde werk van de Redding 
Maatschappij.
In 1993 begon Karel als opstap-
per bij reddingstation IJmuiden 
op de reddingboot Christien. In 
2006 maakte hij de overstap naar 
pr-station Johanna Louisa als op-
stapper en nog in hetzelfde jaar 
werd hij plaatsvervangend schip-
per. In die functie heeft Karel vele 

groepen meegenomen naar zee 
maar ook bijgedragen aan de uit-
voering van laatste wensen, het 
verstrooien van as van overlede-
nen op zee.
In de groep vrijwilligers is Karel 
de bescheiden man die rust uit-
straalt en op observeert. Zijn ma-
ritieme kennis draagt hij, zowel 
in theorie als in de praktijk, over 
op de collega’s. Inmiddels heeft 
hij zich ook ontpopt als een huis-
fotograaf en heeft in de loop der 
jaren, vaak ongemerkt, veel vast-
gelegd.
Hij zal zich zeker nog vele jaren 
inzetten voor de Redding Maat-
schappij en station Johanna 
Louisa in het bijzonder waarbij 
de support van zijn vrouw Jean 
onontbeerlijk is. (foto: aangele-
verd)

‘t Mosterdzaadje
Barokmuziek 
en Balkanmuziek
Santpoort-Noord - Virtuoze Ba-
rokcomponisten die in het Lon-
den van de 18e eeuw grote furore 
maakten, staan op het program-
ma van de blok�uitiste Isabel Fa-
villa (Brazilië) en de theorbe/luit 
speler Giulio Quirici (Italië). Zij zijn 
op vrijdag 12 oktober om 20.00 
uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Op het programma werken Dieu-
part, Veracini, Händel en Castruc-
ci. Tevens is dit concert de presen-
tatie van hun nieuwe cd  ‘London 
Virtuosos’ die met veel lof werd 
ontvangen.
Nooit eerder werden de ‘Zes so-
nates voor blok�uit en basso con-
tinuo’ van Dieupart opgenomen.  
Bij het publiek vrij onbekend, 
maar in het 18 e eeuwse Londen 
�oreerde hij als musicus en com-
ponist. J.S.Bach heeft zich door 
hém laten inspireren. 
Samen maken ze deel uit van het 
ensemble Lautenwerk en treden 
met met verschillende barokor-
kesten op in de belangrijkste con-
certzalen en festivals  over de he-
le wereld. Zij hebben elkaar ont-
moet tijdens hun Masterstudie in 
Den Haag.
Tango’s, milonga’s en polka’s, mu-
ziek na aan het hart van de klas-
siek geschoolde (alt)violist Flo-
rin Negreanu. Op zondag 14 ok-
tober om 15.00 uur komt hij, sa-
men met de accordeonist Henk 
Tiebosch een concert verzorgen 
waar iedereen blij van wordt. 
,,Overal waar wij gaan, wij nemen 
de zon en de feest met ons mee!“, 
aldus Florin Negreanu die gebo-

ren is in Roemenië.
Florin en Henk ontmoetten elkaar 
op een feest van vrienden en hun 
spontaan samen musiceren werd 
zo enthousiast ontvangen en de 
muzikale klik tussen de muzikan-
ten zo groot, dat ze besloten het 
vaker te doen. Inmiddels heb-
ben ze een heel repertoire opge-
bouwd. Het is een reis naar de Ar-
gentijnse tango en weer terug. 
Van Piazzolla tot de Czardas van 
Monti.  Ze popelen om met het 
prachtig samenspel van altviool 
en accordeon aan het publiek te 
laten horen. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur van te voren is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Op donderdag 18 
oktober staat de deur van de 
Ichthusburcht aan de Fahren-
heitstraat weer open. Vanaf 10.00 
uur bent u welkom voor een kop-
je ko�e in een ontspannen sfeer. 
De kerk is ook te bezichtigen. 
Meer weten? Bel 0255-524473 
(Kees Lous).

Oecumenische 
koffie-ochtend Limiet bereikt bij Scoutinggroep 

de IJmondtrekkers
IJmuiden - De leiding van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers be-
denkt voor elke zaterdag een leuk 
en uitdagend programma voor 
de jeugdleden. Maar helaas loopt 
de Scoutinggroep tegen zijn li-
mieten aan. Er zijn heel veel kin-
deren die graag naar de groep 
willen komen, maar de IJmond-
trekkers hebben onvoldoende 
leiding om de kinderen te bege-
leiden.
Bij de welpen (jongens van 7-11 
jaar) wordt er al een tijdje ge-
werkt met een wachtlijst. Vol-
gens de teamleider is deze echter 
zo lang dat de wachttijd momen-
teel oploopt naar bijna twee jaar. 
Daarom worden er geen kinderen 
meer op de lijst geplaatst om ver-
wachtingen dat de jongens snel 
kunnen komen misplaatst zijn. 
Ook de scouts (jongens en mei-
den van 11-15 jaar) kampen met 
een leidingtekort. Zij voeren nu 
een wachtlijst in voor kinderen 
van buitenaf. Bij deze leeftijds-
groep stromen altijd veel kin-
deren van de welpen en kabou-
ters door als zij 11 jaar worden en 
daar moet rekening mee gehou-
den worden. Alleen bij de kabou-
ters (meisjes van 7-11 jaar) is nog 
ruimte voor een paar nieuwe le-
den hoewel ook dit team een te-

kort aan leiding heeft.
Het bestuur van de IJmondtrek-
kers hoopt dat zich nieuwe vrijwil-
ligers melden om de kinderen el-
ke week leuke en uitdagende ac-
tiviteiten te kunnen bieden. Nieu-
we leiding krijgt veel begeleiding 

en scoutingervaring is niet per 
se noodzakelijk. Heb je interesse 
om met kinderen aan de slag te 
gaan? Neem dan contact op met 
de voorzitter (kirsten@ijmond-
trekkers.nl) voor meer informatie. 
(foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - De jaarlijk-
se klaverjasdrive, georganiseerd 
door de Senioren Vereniging Vel-
sen, vindt plaats op zondag 28 ok-
tober en niet op 21 oktober. Van-
af 09.30 uur zijn deelnemers wel-
kom in Het Terras in Santpoort-
Noord. De drive begint om 10.00 
uur. Onderbroken door een lunch 
wordt er gespeeld tot ongeveer 
17.30 uur. Deelname kost 10 euro.

Jaarlijkse 
klaverjasdrive 
SVV

Rugbyclub the Smugglers laat 
winst door de vingers glippen
Velserbroek - Afgelopen zondag 
werd alweer de derde wedstrijd 
van het seizoen gespeeld.  De eer-
ste twee wedstrijden werden ge-
wonnen van USRS uit Utrecht en de 
Hawks uit Hoofddorp, nu werd nipt 
verloren van RC Amstelveen.  The 
Smugglers begonnen goed aan de 
wedstrijd, met prachtige sidesteps 
werd Amstelveen overlopen. Door 
tries van Jelle Koolen, Steve Bak-
ker en Je�rey van Norden werd een 
ruststand van 5-17 neergezet. Helaas 
konden de spelers van the Smugg-
lers de druk op de verdediging van 
Amstelveen niet volhouden waar-
door de tegenstander terugkwam in 
de wedstrijd. Met nog enkele minu-
ten te spelen en een achterstand van 
enkel een geconverteerde try (36-
29) was het Edgar Verweij die door 
de linies heen brak maar een meter 
voor de lijn de bal door zijn vingers 

liet glippen. Trainer Franz Andriessen 
kon niet anders dan de spelers com-
plimenteren met het getoonde spel. 
Debutant Bart Bosman werd be-
noemd tot man of the match. Aan-
staande zondag is de derby tegen 
Haarlem maar het meest belangrij-

ke nieuws is dat de jeugd van The 
Smugglers aankomende zaterdag 
om 12 uur na een afwezigheid van 
35 jaar hun eerste wedstrijd spelen 
op het veld van the Smugglers. Voor 
meer informatie zie www.thesmug-
glers.nl. (foto: Ad van Dijk)

Gezamenlijke 
aanpak illegale 
drugspanden
IJmond - De burgemeesters van 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen hebben deze week be-
sloten om gezamenlijk op te tre-
den tegen illegale drugspanden.
Drugshandel wordt alleen ge-
doogd vanuit een co�eeshop. 
Omdat deze ook vaak illegaal 
plaatsvindt vanuit verkooppun-
ten in woningen of bedrijfsruim-
ten zoals winkels, horeca of ma-
gazijnen, is dit besluit genomen.
Met het vaststellen van een ge-
zamenlijk standpunt onder de 
naam ‘Damoclesbeleid’ slaan de 
zij de handen ineen om illegale 
verkooppunten te sluiten. Daar-
mee beogen de vier burgemees-
ters niet alleen de illegale drugs-
verkoop en drugshandel te ver-
minderen, maar ook de overlast 
voor de buurt. Door binnen de 
IJmond dezelfde regels te hante-
ren, wordt  afstemming met po-
litie en justitie eenvoudiger. Ook 
worden de regels op onderdelen 
strenger. Zo wordt bij een twee-
de overtreding een particuliere 
woning, net als een bedrijfspand, 
voor drie maanden gesloten. Dit 
was voorheen een maand. Daar-
naast wordt er, bij het ontdekken 
van hennepplantages, ook bij 
kleinere hoeveelheden planten 
sneller ingegrepen. WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Velsen - Maandagavond 15 ok-
tober om 21.00 uur is spiritueel 
medium Tosca Top gast in radio-
programma SpiritualiTijd van RTV 
Seaport. Mark Metselaar praat 
met onder meer over haar medi-
umschap en wat haar verder in-
spireert. (foto: aangeleverd)

Tosca Top bij 
RTV Seaport

Welpenteam DCIJ pakt
zilver bij jeugddamdag
IJmuiden - Bij de meeste dam-
toernooien, zo ook bij Damclub 
IJmuiden (DCIJ),  draait het vaak 
om de prestaties van individuen. 
Minder snel zal er gedacht wor-
den aan teamprestaties: vaak zijn 
de teams met de beste spelers 
het meest succesvol. Afgelopen 
zaterdag was er in Apeldoorn bij 
de nationale jeugddamdag spra-
ke van een uitzondering op de re-
gel. Het welpenvijftal van Noord-
Holland, bestaande uit maar liefst 
drie DCIJ’ers, wist namelijk zonder 
duidelijke uitschieter knap tweede 
te worden achter het ongenaakba-
re Noord-Brabant. Martijn Schoen-
maker, Jens Mischke en Lars van 
Eeken bleken samen met de Haar-
lemse broer en zus Justin en Jasmi-
ne Koopman een perfect team te 
vormen. Wanneer de één verloor, 
werd dit door de ander goedge-
maakt of werd met een zwaarbe-
vochten remise de overwinning 
over de streep getrokken. In de 
laatste ronde wisten zij een cruci-
ale 6-4 overwinning op Groningen 
te behalen en daarmee op de val-
reep Gelderland te passeren. Vol 
trots mochten zij hun medaille in 
ontvangst nemen uit handen van 

ex-WK-�nalist en idool Jan Groe-
nendijk (zie foto). Bij de onderlin-
ge competitie werd Cees van der 
Vlis tegen Wim Winter het slachtof-
fer van een bekende openingstruc, 
maar hij pakte met een schijf min-
der toch nog een punt.  Stijn Tuijtel 
kreeg in de opening een dam om 
de oren tegen titelverdediger Jes-
se Bos. Met kunst- en vliegwerk en 
een Coup Napoleon wist hij ech-
ter nog naar remise af te wikkelen. 

Max Doornbosch reageerde attent 
op een slecht getimede Ghestem-
doorstoot van Cees van Duijven-
bode en brak winnend door. Jan-
Maarten Koorn kreeg in een goe-
de stand een schijf cadeau van Ni-
cole Schouten, die kort daarvoor 
een combinatie naar dam miste. 
Tot slot ging de schier onverslaan-
bare Conall Sleutel verrassend on-
deruit tegen Jacqueline Schouten. 
(foto: aangeleverd)








