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Nieuwe appartementen
IJmuiden - Maandag is 
de sloop van de portiekflat 
Pleiadenplantsoen 1 t/m 59 
begonnen. Dit gebeurt in 
opdracht van Woningbedrijf 
Velsen. Op deze plek komt 
nieuwbouw. De laatste tij-
delijke bewoners zijn begin 
deze week vertrokken.
De sloopwerkzaamheden 
starten begin november en 
zijn volgens planning me-
dio februari 2017 klaar. De 
eerste actie is het opruimen 
van de tuinen en het verwij-
deren van asbest. Daarna 
start de sloop van de wo-
ningen zelf. Puin wordt af-
gevoerd via het Pleiaden-
plantsoen en de Orionweg. 
Nieuwbouwproject De Ze-
vensterren bestaat uit 28 
sociale huurappartementen 
verdeeld over drie bouw-

lagen. Voor de energie-
voorziening van onder an-
dere de algemene ruimtes 
worden zonnepanelen ge-
plaatst. 
De bouw wordt uitgevoerd 

door Boele & van Eeste-
ren uit Rijswijk en het ont-
werp is van DE Architekten 
uit Delft. Naar verwachting 
is de oplevering eind 2017. 
(foto: Woningbedrijf Velsen)

Tata dimt de lichten
IJmuiden - Tata Steel 
dimt op zaterdag 29 okto-
ber ’s avonds de verlich-
ting op het bedrijventer-
rein in IJmuiden, als on-
derdeel van de landelijke 
actie Nacht van de Nacht. 
Hiermee wordt aandacht 
gevraagd voor het redu-
ceren van nachtelijke ver-
lichting.

Tata Steel blijft onvermin-
derd werken aan het struc-
tureel reduceren van de ver-
lichting op het terrein. Inmid-
dels is op zo’n 65 procent van 

het 750 hectare grote terrein 
de wegverlichting met twee-
derde verminderd. En aan de 
hand van een duurtest met 
LED-verlichting wordt geke-
ken of daarmee de lichtuit-
stoot in de toekomst nog ver-
der kan worden gereduceerd.
,,We boeken concrete voor-
uitgang waar het gaat om het 
structureel reduceren van de 
lichtuitstoot vanaf het terrein 
van ons staalbedrijf”, aldus 
Hans van den Berg, directeur 
van Tata Steel in IJmuiden. 
,,Inmiddels is op het groot-
ste deel van onze 80 kilome-

ter aan wegen tussen 18.00 
en 21.00 uur en van 23.00 tot 
5.00 uur ’s ochtends twee-
derde van de lichtmasten uit-
geschakeld. Daarbij houden 
we rekening met de tijden 
van de ploegenwissels en de 
veiligheid op onze site.”
Indien nodig kan vanuit een 
centraal punt met één druk 
op de knop alle verlichting 
weer worden ingeschakeld. 
,,Stukje bij beetje brengen we 
weer meer echte duisternis 
terug in de regio. Dat is be-
langrijk voor mens, natuur en 
milieu.”

IJmuiden - Een 29-jarige 
man uit IJmuiden heeft vrij-
dagnacht forse schade ver-
oorzaakt toen hij met teveel 
drank op achter het stuur 
van zijn auto stapte. De po-
litie kreeg een melding dat 
een man op de De Ruy-
terstraat met zijn auto te-
gen vier geparkeerd staan-
de auto’s was gebotst. De 
bestuurder was weggere-
den, maar ver kwam hij niet: 

de auto strandde tegen een 
paal op de hoek van de La-
gerstraat en de Willebrord-
straat. Onderzoek wees uit 
dat de 29-jarige verdach-
te de bestuurder moest zijn. 
Onderweg naar zijn wo-
ning trof de politie de man 
op straat aan. Op het bureau 
bleek dat hij 550 ug/l alco-
hol in zijn adem had. Dat is 
tweeënhalf keer het toege-
stane maximum.
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
www.baco-army-goods.nl

Deze week in De krant!

TELSTAR

JONG PSV

VRIJdag 
28 oktobeR

20.00 uuR

Wij bieden een volledig ontzorgde combinatie van 
kerstborrel, kerstdiner, kerstpakket en feestavond aan! 

WWW.MIJNKERSTMARKT.NL
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In de nacht van zaterdag op zondag 
gaat de klok weer ACHTERUIT

Breestraat 76, 1941 EK Beverwijk
www.juweliervankampen.nl

Telefoon 0251 - 22 38 34

Lange Nieuwstraat 401 | IJmuiden
0255-519 988 | www.amberjewels.nl

AmberJewels
BY RENE POST
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

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

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft 
of bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvinden.

Een armada van klassie-
ke zeilschepen stevent twee 
keer per jaar op IJmuiden af 
en vult de westelijke IJmui-
dense horizon met bollende 
zeilen. Een indrukwekkend 
gezicht! Een zeventiende-
eeuwer zou denken dat En-
geland bezig is met een inva-
sie van Holland, hopende dat 
admiraal Michiel de Ruyter 
op tijd is om de aanval af te 
slaan. Gelukkig valt het mee; 
het is de vloot van de Race of 
the Classics die IJmuiden als 
voorlaatste stopplaats heeft. 
Een invasie is het wel, in april 
van studenten en in okto-
ber van ‘young professionals’ 
werkzaam bij de grote fi nan-
ciële en juridische bedrijven.
De studenten-editie van Race 
of the Classics vond voor het 
eerst in 1986 plaats op initi-
atief van twee Amsterdam-
se studenten als een zeilrace 
van Amsterdam naar Rams-
gate en weer terug. Sinds-
dien is de race uitgegroeid 
tot een jaarlijks professio-
neel georganiseerd evene-
ment met rond de 20 klassie-
ke zeilschepen en 500 stu-
denten. De start vindt plaats 
in de Rotterdamse veerha-
ven. In april wordt een week 
lang onder leiding van de er-

varen bemanningen gezeild 
op de Noordzee. Afhanke-
lijk van het weer worden ver-
schillende Nederlandse, Bel-
gische en Engelse havens 
aangedaan. Traditiegetrouw 
komt de vloot zaterdagavond 
in IJmuiden als voorlaatste 
haven aan en meert af in de 
Haringhaven. Tijdens het bin-
nenvaren kan de toeschou-
wer genieten van de vrolijke 
klanken en zware basdreu-
nen uit de voor de gelegen-
heid geïnstalleerde muziek-
installaties aan boord van de 
schepen. De vloot vertrekt 
zondagsmorgens via de slui-
zen en het Noordzeekanaal 
naar eindbestemming Am-
sterdam.
Sinds 2005 vindt jaarlijks 
in oktober een tweede edi-
tie van deze zeilrace plaats, 
de ‘Race of the Classics for 
Young Professional’. Dit jaar 
was dat in de tweede week 
van oktober. Op de middag 
- vroeger dan gebruikelijk - 
van zaterdag 15 oktober ver-
scheen de vloot voor IJmui-
den en veroverde delen van 
de Loggerkade en de Leonar-
duskade. 
De klassieke zeilschepen le-
veren altijd mooie plaatjes 
op. Deze zijn te bewonderen 
in de kranten en op de diver-
se lokale foto-facebookpagi-
na’s, zoals ‘Een IJmuidenaar 
leeft’ en ‘IJmond Fotografi e’. 
De bijgaande foto toont de 
vloot in de Haringhaven in 
het vroege zondagmorgen-
licht, vlak voor het vertrek 
naar Amsterdam. 
Het bosje masten levert in 
het ochtendgloren een fraai 
typisch IJmuidens plaatje op.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Velsen - Jacob Bron dreigt 
zijn baan als directeur van 
Stadsschouwburg Velsen te 
verliezen en dat leidt tot pro-
testen van bekende arties-
ten. Cabaretier Marc-Marie 
Huijbregts riep in De Wereld 
Draait Door op tot een boy-
cot van de Velsense schouw-
burg. Hij krijgt bijval van on-
der meer Youp van ‘t Hek, Jo-
chem Myjer, Brigitte Kaan-
dorp, Bert Visscher, Diederik 
van Vleuten, Guido Weijers 
en Plien & Bianca. ,,Arties-
ten komen naar Velsen voor 
Jacob’’, zei Huijbregts op de 
kruk bij Matthijs van Nieuw-
kerk.
Stadsschouwburg Velsen 
kampt met fl inke fi nanciële 
tekorten. Begin dit jaar be-
sloot het bestuur een ex-
tern bureau opdracht te ge-
ven om de werkprocessen 
en de fi nanciële administra-
tie bij Stadsschouwburg door 
te lichten en met voorstel-
len te komen om de onder-
neming beter te laten draai-
en. Om interim-manager Erik 
van Toor van ProCorpora-

te de ruimte te geven werd 
voor de zomer - toen nog in 
goed overleg - besloten dat 
Jacob Bron zijn taken tijdelijk 
neer zou leggen. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat het 
schouwburgbestuur en Bron 
op 31 oktober tegenover el-
kaar staan bij de rechter. Dan 
wordt duidelijk of de breuk 
nog te herstellen is.
Bron, die al 20 jaar bij de 
schouwburg werkt, is zeer 
geliefd bij de artiesten die in 
Velsen optreden. Marc-Marie 
Huijbregts noemde hem vrij-
dag ‘de beste schouwburgdi-
recteur van Nederland’. ,,De 
mensen in Velsen moet zich 
realiseren dat de schouw-
burg meer is dan alleen maar 
stenen. Je hebt een schouw-
burgdirecteur nodig en dat 
kan niemand zo goed als Ja-
cob.’’ Guido Wijers twitter-
de: ‘Natuurlijk steun ik Jacob 
Bron! Artiesten willen een be-
vlogen theaterman!’ Ook op 
Facebook zijn veel steunbe-
tuigen geplaatst, maar klinkt 
ook kritiek op het onder Bron 
gevoerde fi nanciële beleid.

Kerstkaarten en 
kalender nu te koop

IJmuiden - De 46ste editie 
van de Van Rixel-kalender is 
om in te lijsten! En dat heeft 
de drukkerij dan ook maar 
alvast gedaan. De schitte-
rende schilderijen van ken-
merkende IJmuidense plaat-
sen van Adrie Hoekstra  zijn 
afgedrukt in een lijst die 
daarna nog is gepreegd voor 
een extra realistische bele-
ving.
Tevens dit jaar weer een 
Santpoortse editie met tot 
schilderijen bewerkte foto’s 
van Rob van Leeuwen. Deze 
versie is tevens te verkrijgen 
bij The Readshop in Sant-
poort. Particulieren kunnen 
de kalender voor 17,50 eu-
ro aanschaffen, maar ook 
bedrijven kunnen hem be-
stellen met eigen logo en 

bedrijfsnaam op elke blad. 
Zo hangt de kalender goed 
zichtbaar bij relaties aan de 
muur, het hele jaar door. Van 
diverse uitgevers waaron-
der Belarto, Familycards, Bu-
romac en Amco zijn weer 
de boeken binnen met vele 
mooie kerst- en nieuwjaars-
kaarten. Tevens ligt de ei-
gen IJmuiden-collectie weer 
in de winkel aan de Ooster-
duinweg 29.
Deze collectie biedt keuze 
uit maar liefst 52 verschil-
lende afbeeldingen die ooit 
de kalender sierden. Uiter-
aard Van Rixel de kerstkaar-
ten ook voorzien van het be-
drijfslogo en elke kaart kan 
zelfs gepersonaliseerd wor-
den, om zo geheel persoon-
lijk uw relaties te verrassen.
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Donderdag 
27 oktober

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Vrijdag 
28 oktober

Boekenpret voor kinderen 
van 0 tot 3 jaar in Bibliotheek 
Velsen in IJmuiden. Van 10.00 
tot 10.45 uur. Van 10.00 tot 
12.00 uur Praathuis.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Ge-
heimen. Vanaf 3 jaar. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Bolderbazar, Bloemstraat 
IJmuiden. Van 13.00  tot 18.00 
uur.
Workshop ‘Stoppen met 
piekeren’ van 13.30 tot 15.30 
uur in het pand van PsyQ, Lu-
certis en Brijder, Leeghwater-
weg 1B Velsen-Noord.
Kledingbeurs bij OBS De 
Boekanier, Willemsbeekweg 
80 IJmuiden. Van 14.00 tot 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Orkater met familievoorstel-
ling ‘De Pindakaasprins’. Aan-
vang 19.00 uur.
Klarinet, altviool en piano 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
ijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘Sully’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 
29 oktober

Snuffelmarkt voor Tanzania 
in de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30 IJmuiden. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Bolderbazar, Bloemstraat 
IJmuiden. Van 11.00  tot 17.00 
uur.
Strandexcursie. Vertrek 
11.00 uur bij eindpunt bus-
lijn 82 achter in de jachthaven. 

Deelname is gratis.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw 
De Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.
Buurtkien in Wijhkcentrum 
de Stek in Velsen-Noord. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Koor FF Anders. Aanvang 
20.15 uur.
AHA-productions met ‘Nie-
mandslied in het Kraakthe-
ater, Valeriuslaan 16 in Drie-
huis. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
30 oktober

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Ge-
heimen. Vanaf 3 jaar. 
Lezing ‘In de stilte van het 
hart’ door Dorien Quik in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvnag 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over het Tata Staal Bedrijf. 
Vertrek 10.45 uur vanaf sta-
tion Velserbosch. De tweede 
rit vertrek om 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw 
De Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenseijk.
AHA-productions met ‘Nie-
mandslied in het Kraakthe-
ater, Valeriuslaan 16 in Drie-
huis. Aanvang 15.00 uur.

Maandag
31 oktober

Verhaalkabaal voor kin-
deren vanaf 7 jaar in Bibli-
otheek Velsen in IJmuiden. 
Van 15.30 tot 17.00 uur.
Nelly Frijda bij RTV Seaport 

in ‘SpiritualiTijd’. Vanaf 19.00 
uur.
Lezing over Israël door ds. 
Jaap de Vreugd in De Rank, 
Kon. Wilhelminakade 265 
IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.

Dinsdag
1 november

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Opening tentoonstelling 
‘Graven naar het verleden 
van het Noordzeekanaal’ om 
16.00 uur in Bibliotheek Vel-
sen.

Woensdag
2 november

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Digitaal inloopspreekuur 
en koffi e-ochtend van 10.30 
tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Velsen IJmuiden.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Knut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,-. Opgeven kan 
via carla_schut@hotmail.
com of 06-26038252. Dit kan 
tot uiterlijk dinsdag ervoor 
tot 18.00 uur.
Nelly Frijda (herhaling) bij 
RTV Seaport in ‘Spirituali-
Tijd’. Vanaf 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ierse folkgroep The Fureys. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘Sully’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 
3 november

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Alice Loeters houdt 
spreekuur in de rouwhuiska-
mer aan de Frans Netscher-

laan 12 in Santpoort-Noord. 
Van 11.00 tot 12.00 uur.
High tea in Dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. Aanvnag 12.00 
uur.
Juridisch inloopspreek-
uur in Bibliotheek Velsen in 
IJmuiden. Van 16.00 tot 18.00 
uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Marc-Marie Huijbregts 
in ‘Getekend’. Aanvang 20.15 
uur.
Cd-presentatie ‘The Blue 
Skin Album’ John the Reve-
lator in het Patronaat Haar-
lem. Aanvang 20.30 uur.

Velsen - Een lekker zonne-
tje, gezellige muziek en na-
tuurlijk een vers getapt bok-
biertje. Dat waren de belang-
rijkste ingrediënten van de 
IJmondse Fietstocht, waar af-
gelopen zondag 550 mensen 
aan meededen. Het rondje 
van bijna 30 kilometer voerde 
langs horecazaken in IJmui-

den, Velserbroek, Spaarn-
dam, Haarlem, Overveen, 
Bloemendaal en Santpoort. 
De stemming werd in de loop 
van de middag steeds vrolij-
ker en op sommige plaatsen 
werd zelfs gedanst en gezon-
gen. De volgende fi etstocht 
vindt plaats in het voorjaar. 
(foto: Ed Geels)

IJmuiden - Dinsdagmiddag 
18 oktober was het tijd voor 
een Spokenjacht bij Storm-
vogels. 130 kinderen, vaak 
toepasselijk verkleed, gin-
gen naar het bos waar ze op-
drachten kregen van Hallo-
weengriezels. Eerst was het 

nog licht, maar in het donker 
werd het nog griezeliger. Ge-
lukkig hadden de kinderen 
hun zaklamp mee. De kinde-
ren hebben genoten van het 
griezelige uitstapje. Alle fo-
to’s staan op de Facebookpa-
gina van Stormvogels.

Raadsvergadering 
rechtstreeks op 

RTV Seaport
rtvseaport.nl/agenda
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Strandexcursie 
bij de Zuidpier
IJmuiden - Zaterdag 29 ok-
tober organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland onder 
leiding van IVN-Natuurgid-
sen een leuke strandexcur-
sie voor jong en oud op het 
strand van IJmuiden. Het aar-
dige van het strand is dat er 
altijd wel iets te zien of te vin-
den is, zeker in de herfst! Bij 
storm wordt de zeebodem 
omgewoeld en enkele da-
gen later is het strand be-
dekt met dieren die kort te-
voren nog in het zand inge-
graven waren. Er spoelen bij 
herfstachtig weer levende 
wormen, zoals goudkamme-
tjes, aan en ook schelpdieren 
zijn te zien. Bijvoorbeeld de 
grote strandschelp en kok-
kels. En als er na een storm 
een tijdje een vrij krachti-
ge oostenwind staat dan is 
het strand bijzonder rijk aan 
schelpen, slakken en soms 
de vaak minder populaire 
kwallen! Dit is een excursie 
in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Aanmelden 
via www.np-zuidkennemer-
land.nl of 023-5411123. Ver-
trek om 11.00 uur punt bij het 
eindpunt van bus 82 achter-
in de jachthaven. Duur: 1,5 
uur. Deelname is gratis. War-
me kleding en goed schoei-
sel aantrekken!

Traditie gaat door
Herdenkingsdienst 
gevallenen op zee

IJmuiden - Al vele jaren 
wordt er in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat een ge-
dachtenisdienst gehouden 
voor hen die hun leven op 
zee hebben verloren. 
Ondanks dat het kerkbezoek 
al decennia terugloopt wordt 
deze samenkomst nog altijd 
goed bezocht. Wellicht komt 
dit omdat de welvaart van 
Nederland te danken is aan 
de vele duizenden mensen 
die werkzaam zijn op sche-
pen. Hoewel het werk zwaar, 
eenzaam en gevaarlijk is, 
gaan zij elke keer weer aan 
boord. Ondanks allerlei vei-
ligheidsmaatregelen zijn er 
nog steeds vrijwel dagelijks 
doden te betreuren.
Het zou ook kunnen zijn 
omdat Nederland geen vrij 
land zou zijn geweest als in 
de tweede wereldoorlog de 
koopvaardij geen oorlogs-
materieel had getranspor-
teerd. Hoewel de kans groot 
was om door een torpedo 

geraakt te worden maak-
te men toch de oversteek. 
Winston Churchill heeft aan-
gegeven dat dit de doorslag 
heeft gegeven voor de over-
winning op het fascisme. 
Het is iets dat nooit vergeten 
mag worden.
Voor mensen die zelf een 
dierbare hebben verloren is 
het een belangrijke steun 
om te merken dat zij niet al-
leen staan in hun verlies. Al-
leen daarom al hoopt de or-
ganisatie dat ook dit jaar de 
kerk weer vol mag zijn. Voor-
gangers uit verschillende 
kerkgenootschappen zullen 
de dienst leiden en het Mar-
ker mannenkoor verzorgt 
de muzikale omlijsting. De 
dienst begint op zondag 6 
november om 15.30 uur.
Er is ruime (gratis) parkeer-
gelegenheid en na de dienst 
kan er onder het genot van 
een kopje koffie of thee wor-
den nagepraat in gebouw 
De Rank (achter de kerk).

IJmuiden - Op 15 septem-
ber vond de eerste Ladies 
Night van het Witte Theater 
plaats. Binnen de kortste ke-
ren was de volledige zaal uit-
verkocht. De dames konden 
genieten van een film, een 
gratis glaasje bubbels en zij 
maakten kans op mooie prij-
zen van lokale ondernemers 
tijdens de Ladies Loting. 
Tijdens de tweede Ladies 
Night van het Witte Thea-
ter op woensdag 23 novem-
ber kunnen de Velsense da-
mes genieten van de film Flo-
rence Foster Jenkins met in 
de hoofdrol Meryl Streep en 
Hugh Grant. Florence Fos-
ter Jenkins (Streep) vertelt 
het waargebeurde verhaal 
van de gelijknamige legen-
darische New Yorkse erfge-
name en socialite die er al-
les aan deed om haar droom, 
een groots zangeres worden, 
uit te laten komen. 
De stem die ze in haar hoofd 
hoorde was prachtig, maar 
voor anderen klonk haar 
gezang vreselijk vals. Haar 
echtgenoot en manager, St. 
Clair Bayfield (Grant), een 
aristocratische Engelse ac-
teur, was vastbesloten om 
zijn geliefde Florence te-
gen de waarheid te bescher-
men. Wanneer Florence be-

sluit een openbaar concert in 
Carnegie Hall te geven, komt 
hij voor de grootste uitdaging 
van zijn leven te staan.
Naast de film krijgen de da-
mes bij binnenkomst een 
heerlijk glaasje prosecco van 
het Witte Theater. Maar dat is 
niet alles. Tijdens de pauze 
zal de Ladies Loting plaats-
vinden waarbij de ladies kans 
maken op leuke prijzen van 
lokale ondernemers. 
Deze editie maken de da-
mes kans op prijzen van Miss 
Wax IJmuiden, Amuze, DNM, 
Schoonmaakbedrijf Hamans 
en De Bloemen- en Planten-
beurs. 
Ook is er gelegenheid tot 
shoppen voor de dames want 
tijdens de tweede Ladies 
Night zal Brand Living een 
gezellig kraampje opzetten in 
de foyer van het Witte Thea-
ter. Bij het kraampje van de-
ze gezellige woonwinkel ge-
legen aan de Kennemerlaan 
kunnen de dames heerlijke 
geurkaarsjes, leuke woonac-
cessoires en nog veel meer 
kopen.
De film begint om 20.00 uur, 
maar de dames zijn al vanaf 
19.00 uur welkom in het the-
ater. Kaarten zijn te koop via 
www.wittetheater.nl en kos-
ten 10 euro per stuk.

‘t Mosterdzaadje
Trio Metamorphoses
en duo uit Minsk

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 28 oktober om 20.00 uur 
is het gloednieuwe trio Meta-
morphoses te gast in ‘t Mos-
terdzaadje. De drie top mu-
sici zijn afkomstig uit de VS, 
Nederland en Rusland. Jean 
Johnson - klarinet, Roeland 
Jagers- altviool en Ilona Tim-
chenko-piano. Uitgevoerd 
worden Mozarts Kegelstatt 
Trio, Leo Smit Trio (1938), Ra-
vel Sonatine (piano solo) en 
Schumanns ‘Märchenerzä-
hlungen’. 
Op zondag 30 oktober om 
15.00 uur zijn twee musici-
ennes uit Minsk te gast in ‘t 

Mosterdzaadje. Het zijn de 
violiste Ksenia Beltiukova en 
de pianiste Marina Romey-
ko. Hun concert staat in het 
teken van de cd ‘Frans Ge-
dicht‘. Beroemde stukken van 
Franse componisten waarvan 
op het programma ‘Le Tom-
beau de Couperin’ van Ravel 
voor piano solo en de sona-
te van Cesar Franck voor vi-
ool en piano. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Gezocht: standhouders 
voor markt

IJmuiden - Woonzorgcen-
trum Velserduin zoekt nieu-
we standhouders voor de 
markt op zaterdag 12 novem-
ber van 10.30 tot 15.30 uur 
(opbouw vanaf 9.00 uur). Een 
tafel van 2 meter kost 7,50 

euro. Heeft u zin om op een 
gezellige, warme, overdek-
te markt te staan, dan bent 
u bij Velserduin aan het juis-
te adres. Aanmelden kan via 
d.klaver@zorgbalans.nl of 
0255-562160.

Velsen-Noord - Zaterdag 29 
oktober is er weer een ouder-
wets gezellige kienavond bij 
Wijkcentrum de Stek aan de 
Heirweg 2. Er zijn prachtige 
prijzen te winnen en er is ook 
een loterijronde. De zaal gaat 
open om 19.00 uur en de kien 
start om 20.00 uur. De kaar-
tenboekjes kosten 12 euro, 
dit is voor drie rondes en een 
Stekronde maar er zijn ook 
losse kaarten te koop voor 5 
euro. Lootjes kosten 50 cent 
per stuk. De opbrengst van 
de kien is voor activiteiten van 
Wijkcentrum de Stek. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Buurtkien
in de Stek

www. .nl

www. .nl
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IJmuiden - Zondag vier-
de het gezelligheidskoor De 
Delta Singers zijn tiende ver-
jaardag. In buurtcentrum De 
Dwarsligger vond een koren-
festival plaats met medewer-
king van de Skarrebekke uit 
Egmond en de Raddraaiers 
uit IJmuiden. Het werd een 
vrolijke middag waar de Del-
ta Singers hun naam ‘gezel-
ligheidskoor’ volledig waar 
maakten.  
In de inleiding vertelde pre-
sentator/zanger Jan Zwa-
nenburg de ontstaansge-
schiedenis van de Delta Sin-
gers. Ook vertelde hij over 
de historische band tussen 
(de vissers van) Egmond en 
IJmuiden.
Vervolgens kregen de Skar-
rebekke het podium. Met de 
Skarrebekke-medley zat de 

stemming er meteen goed 
in. De ruim 200 aanwezigen 
zongen en klapten mee met 
de prachtige liedjes. Het lied-
je Slavenkoor maakte abso-
luut indruk!
Na de Skarrebekke was het 
de beurt aan de Raddraaiers. 
Dit populaire zeemanskoor 
met hun geweldige repertoi-
re, zang èn muzikale bege-
leiding maakte er een feest 
van. Toen was het de beurt 
aan het jarige koor, de Delta 
Singers. Hun heerlijke mee-
zingers en prachtige vissers-
liedjes werden volop meege-
zongen. Rasartiest Jan Zwa-
nenburg zong, samen met 
de Delta Singers, over Blon-
de Arie, Mooi Volendam en 
het altijd prettige Marina, van 
Rocco Granata. (foto: Jaap 
Bakker)

Extra hockeytraining 
voor kids uit regio

Sinds anderhalf jaar organi-
seert Personal Hockey Coach 
extra hockeytrainingen voor 
alle kinderen uit de regio. 
Voor initiatiefnemer Bob 
Henfl ing staat spelplezier en 
ontwikkeling voorop. Hij wil 
het mogelijk maken dat alle 
kinderen die passie hebben 
voor het spel de kans krijgen 
hun eigen top te bereiken.
De trainingen worden op 
zondagochtend gegeven bij 
hockeyclub Haarlem. De in-
grediënten zijn vette oefe-
ningen, enthousiaste toptrai-
ners, een veld vol met gekke 

materialen, veel leren en een 
hoop lol maken. Veel deelne-
mers zien het als hun weke-
lijkse hockeyfeestje. Er wordt 
getraind in kleine groep-
jes zodat alle kinderen veel 
persoonlijke aandacht krij-
gen. Hierdoor leren ze snel 
en groeit hun zelfvertrouwen. 
Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Zondag 30 oktober 
start een nieuw blok van de 
Masterclass. De kosten be-
dragen 30 euro voor drie trai-
ningen of 12 euro voor een 
losse training. Zie ook www.
personalhockeycoach.nl.

Bike Guru genomineerd 
voor IJmond Werkt Award
IJmond - Op 15 novem-
ber wordt de winnaar van de 
IJmond Werkt Award! bekend 
gemaakt. Genomineerden zijn 
Constaal Snijbedrijf, Floricul-
tura en The Bike Guru. De ju-
ry van IJmond Werkt!  Award 
2016 bestaat uit Marieke van 
Dijk (wethouder gemeen-
te Heemskerk en tevens be-
stuurslid van IJmond Werkt!), 
Ton van der Scheer (voorzitter 
OV IJmond) en Rick Lauffer 
(mede-eigenaar Hotel Res-
taurant Sonnevanck en win-
naar van de Award 2015.
De jury is onder de indruk 
van The Bike Guru omdat de-
ze relatief kleine ondernemer 
toch een kwart van zijn perso-
neelsbestand geworven heeft 
via IJmond Werkt! en extra in-
zet heeft getoond om de sa-
menwerking te laten slagen. 
De jury heeft veel respect 
voor de overtuiging van waar-
uit de Bike Guru onderneemt.
De genomineerde bedrijven 
hebben laten weten zich ver-
eerd te voelen met de nomi-
natie. Het is nu aan de aan-
wezigen van IJmond Onder-
neemt, dé ondernemersbij-
eenkomst van de regio op 

15 november in A9 Studio’s 
in Uitgeest, om aan de hand 
van getoonde bedrijfsfi lms de 
uiteindelijke winnaar van de 
IJmond Werkt! Award te kie-
zen.
Tijdens een inspirerend en af-
wisselend programma waar-
bij de IJmond centraal staat, 
wordt er naast de IJmond 
Werkt! Award ook de Onder-
nemingsprijs IJmond en de 
Duurzaamheid Award uitge-
reikt. Meer info over de bij-
eenkomst vindt u op www.
ijmondonderneemt.nl. Hier 
kunt u zich als werkgever ook 
aanmelden.
De IJmond Werkt! Award 
wordt uitgereikt aan het be-
drijf uit de regio dat zich het 
meest inzet voor mensen die 
om wat voor reden dan ook 
steun nodig hebben om in 
hun werk goed te functio-
neren. De jury heeft bij haar 
keuze op verschillende as-
pecten gelet zoals bewust be-
trokken ondernemerschap, 
creativiteit in ondernemer-
schap, het geloof in het kun-
nen van de medewerkers, re-
giospreiding en voorbeeld-
functie voor de branche.

Rowans bijna 50 jaar
Santpoort-Zuid - Rowan 
Afdeling 159 van de scou-
tinggroep St. Radboud uit 
Santpoort bestaat in 2017 50 
jaar. De afdeling werd 23 ju-
ni 1967 opgericht in het bij-
zijn van vertegenwoordigers 
van scouting, de parochie en 
genodigden. 
De Rowans hebben naast het 
scouting clubhuis, de Blok-
hut, een eigen onderkomen 
van waaruit activiteiten on-
dernomen worden. Het Ro-
wan zomerkamp wordt heel 
toepasselijk een expedi-
tie genoemd. Met de rug-
zak bergwandelen en licht-
gewicht wild kamperen is de 
doelstelling. Vele landen zijn 
inmiddels bezocht waaron-
der Noorwegen, Schotland 
maar ook Sri Lanka en Ca-

nada. Parachute springen 
op Texel was een uitdagen-
de andere expeditie. Om de-
ze expedities te kunnen be-
kostigen maken de Rowans 
al vanaf midden jaren zeven-
tig de bekende kerststuk-
jes die in Santpoort en om-
streken huis aan huis worden 
verkocht.
Het 50-jarig jubileum wordt 
luister bijgezet met een reü-
nie waar alle ex-Rowans van 
harte welkom zijn. De reunie 
is zaterdag 24 en zondag 25 
juni 2017.
Informatie over dit evene-
ment zal via de website van 
de Radboudgroep worden 
gepubliceerd. Opgeven is nu 
al mogelijk via het speciale 
e-mail adres ra159-50jaar@
scouting-radboud.nl.

Velsen - Dit jaar wordt 
voor de 21ste keer de Dor-
cas Voedselactie gehouden, 
waarvoor velen zich vrijwillig 
inzetten. In het gebied waar 
Dorcas werkt hebben men-
sen het moeilijk. Voedselhulp 
is nog steeds hard nodig. In 
de week van Dankdag voor 
Gewas en Arbeid verzame-
len een aantal kerken en su-
permarkten voedsel. Zater-
dag 5 november staan vrij-
willigers bij AH in IJmuiden 
om voedsellijstjes uit te de-
len aan het winkelend pu-
bliek. In de winkel staan de 
producten die op het lijst-
je staan uitgestald, en bij de 
uitgang staan vrijwilligers 
klaar om de boodschappen 
in de daarvoor bestemde do-
zen te doen. Doet u, jij ook 
weer mee? Dank namens 
Dorcas.

Dorcas 
voedselactie

Dit weekend 
weer 

Bolderbazaar
IJmuiden - Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 oktober houdt 
de oud-katholieke parochie 
in Oud-IJmuiden weer haar 
jaarlijkse Bolderbazaar. Ie-
dereen is van harte welkom 
om te komen neuzen bij de 
vele verschillende stands 
met sieraden en snuisterij-
en, handgemaakte spullen 
en lekkernijen. 
Er zijn verschillende verlo-
tingen om aan mee te doen 
en ook het rad van avontuur 
draait. Er wordt verse vis 
verkocht en ook voor oude 
boeken kunt u op de bazaar 
terecht. Naast de ingang 
van De Bolder vindt u de 
rommelmarkt waar u voor 
een zacht prijsje mooie, ge-
bruikte spullen kunt kopen 
en in de kerk om de hoek 
wordt tweedehands kleding 
verkocht. 
De Bolderbazaar wordt ge-
houden in verenigingsge-
bouw De Bolder aan de 
Bloemstraat in IJmuiden, 
direct achter de oudkatho-
lieke kerk. De bazaar is op 
vrijdag 28 oktober geopend 
van 13.00 tot 18.00 uur en 
op zaterdag 29 oktober van 
11.00 tot 17.00 uur. 
De Bolderbazaar wordt al 
zo’n zestig jaar gehouden 
en het is er steeds weer ge-
zellig. De bazaar wordt ge-
organiseerd door de leden 
van de oudkatholieke paro-
chie van de HH. Adelbertus 
en Engelmundus. Zie ook 
ijmuiden.okkn.nl.
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Bij de open dag van Hospice 
De Heideberg op 8 oktober 
heb ik veel mensen persoon-
lijk mogen rondleiden.
Tijdens de gesprekken die ik 
met hen had kwam ik erach-
ter dat iedereen die ik sprak 
het Hospice een warm hart 
toedroeg, maar dat bij lang 
niet iedereen bekend was 
wanneer iemand in het Hos-
pice kan worden opgenomen 
en wat we daar eigenlijk pre-
cies doen.
Sommigen dachten dat je 
bij een bepaalde kerk moest 
horen, of dat je alleen naar 
een Hospice gaat als je nie-
mand hebt om thuis voor je 
te zorgen. 
Daarom wil ik hier even dui-
delijk uitleggen dat het Hos-
pice een zogenaamd Bij-
na Thuis Huis is. Dat wil zeg-
gen dat er bij ons een situa-
tie wordt gecreëerd die bij-
na zoals thuis is, en dat het 
Hospice er voor iedereen is, 
of je nu Christen, Moslim 
Agnost of Atheïst bent.
Het Hospice is er juist voor 
om de mensen die graag 
voor je zouden willen zor-
gen te ontlasten. Want juist 
in de laatste fase van het le-
ven heeft iemand vaak zo’n 
intensieve verzorging nodig, 
dat de naasten nauwelijks 
nog tijd hebben om afscheid 
te nemen en aan de voorbe-
reiding van hun eigen rouw-
proces niet toekomen.
Aan het Hospice zijn goed 
getrainde vrijwilligers ver-
bonden die veel taken van 
de mantelzorgers overnemen 
en er zo voor kunnen zorgen 
dat deze zich primair kunnen 
richten op de stervende.
Wat overigens ook lang niet 
bij iedereen bekend was, is 
dat we ook regelmatig vrij-
willigers bij de mensen thuis 
plaatsen, om ook daar de 
mantelzorger te ontlasten.

Robert van Westerhoven, 
voorzitter Hospice De Hei-
deberg

Onbekend, 
maar niet 
onbemind

Kompas en Pleiaden 
schoolkorfbalkampioen

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werd in Sporthal Zeewijk 
gestreden om het schoolkorf-
balkampioenschap van Vel-
sen. Na een korte uitleg van 
de spelregels gingen om 9.15 
uur de eerste wedstrijden 
van start. Er waren drie prij-
zen te verdienen: kampioen 
groep 3/4, kampioen groep 
5+ en het strafworpenkam-
pioenschap. De teams gin-
gen gedurende de ochtend 
steeds beter korfballen. Alle 
kinderen waren enthousiast 
en probeerden zoveel moge-
lijk te scoren. Zij werden vol-
op aangemoedigd door hun 
ouders op de tribune. Tussen 
de wedstrijden door mochten 
de teams ook nog 30 straf-
worpen nemen. De strafwor-
penwedstrijd werd gewon-
nen door Kompas 5.
In de finale van de poule 
voor de groepen 5+ speel-
den Kompas-Oost en Klip-
per 2 om de winst. Halverwe-
ge de wedstrijd werd al dui-
delijk dat Kompas-Oost de 
sterkere partij was. Uiteinde-
lijk won het Kompas met 4-1 
van de Klipper. Daarmee was 
Kompas-Oost de kampioen 

in deze poule. Voor de groe-
pen 3/4 waren er twee pou-
les. Door middel van kruis-
finales werd duidelijk wie er 
in de finale mochten spelen. 
Pleiadenschool 1 nam het 
daarin op tegen Kompas 1. 
Deze wedstrijd werd gewon-
nen door de Pleiadenschool, 
waarmee ook het kampioen-
schap in deze categorie be-
kend was.
Met een tevreden gevoel ver-
lieten kinderen en vrijwilli-
gers rond half twee de sport-
hal.

Crematie Centrum Westerhout
Zelf de regie over 
je eigen crematie

Beverwijk - Sinds maart van 
dit jaar voert Crematie Cen-
trum Westerhout de zoge-
noemde ontkoppelde crema-
ties uit. Iedereen kan ervoor 
kiezen om de rouwdienst el-
ders te laten plaatsvinden en 
vervolgens het lichaam van 
de overledene op elk ge-
wenst moment in de week 
over te brengen naar Cre-
matie Centrum Westerhout. 
Zo heeft men de regie over 
de crematie geheel in eigen 
hand.
Een imposant en stijlvol 
pand, op één van de mooi-
ste plekjes van Beverwijk, 
werd door eigenaar Paul 
van Eerden en zijn team zo’n 
acht jaar geleden neergezet. 
Het gebouw is van binnen 
en buiten prachtig vormge-
geven en ingericht, en oor-
spronkelijk neergezet om er 

paardencrematies te verzor-
gen. Dit jaar is door Paul, on-
dernemer in hart en nieren, 
een nieuwe functionaliteit 
aan het pand toegevoegd, 
namelijk het uitvoeren van 
humane crematies. Hiertoe 
is een forse investering ge-
daan in een high-tech instal-
latie die aan alle milieu-eisen 
voldoet.
Uitvaartondernemers uit de 
regio en ook daarbuiten heb-
ben het afgelopen half jaar 
de weg gevonden naar Cre-
matie Centrum Westerhout. 
Crematie Centrum Wester-
hout biedt bovendien ook 
een certificaat aan, waar-
mee iedereen voor 650 euro 
het recht op een crematie op 
deze locatie vooruit kan in-
kopen.
Zie ook www.crematiecen-
trumwesterhout.nl.

‘Kledingbank hard nodig’
Velsen - In IJmuiden moet 
op korte termijn een kle-
dingbank komen. En als het 
aan initiatiefnemer Mag-
da van Kuijeren ligt ook een 
Huisraadbank en een Speel-
goedbank in Velsen. In om-
liggende gemeentes zijn die 
wel al te vinden. Veel waar-
devolle contacten zijn al ge-
legd, maar naar een goede 
coördinator wordt nog ge-
zocht.
Tijdens haar werk voor de 
Voedselbank Velsen en het 
Noodfonds Velsen (twee 
van haar eerdere initiatie-
ven) zag zij grote behoef-
te aan meer dan voedsel al-
leen. Vooral bij gezinnen met 
kinderen die leven onder het 
bestaansminimum. 
Armoede heeft grote gevol-
gen voor kinderen en leidt 
tot sociaal isolement blijkt 
uit onderzoek. Er is vaak ge-

brek aan goederen die op 
en andere moment soms el-
ders in Velsen gratis worden 
aangeboden aan bijvoor-
beeld Noppes of op Face-
book of die als afval verdwij-
nen. Coördinatie en samen-
werking om vraag en aan-
bod te stroomlijnen voor de-
ze kwetsbare doelgroep zijn 
daarom wenselijk. Veel or-
ganisaties en personen zijn 
hiertoe al benaderd. Er hangt 
veel welwillendheid in de 
lucht en er zijn al veel ope-
ningen te zien. Ook hulpver-
leners juichen het plan toe. 
Een concept ligt klaar, maar 
een goede coördinator hier-
bij is nog niet gevonden. Ook 
andere vrijwilligers zullen in 
later stadium nodig zijn. Ge-
interesseerden kunnen rea-
geren via het contactformu-
lier op internet: tiny.cc/hard-
nodig.

Lezing over Spinoza
Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 1 november geeft drs. 
Miriam van Reijen een le-
zing over Benedictus de Spi-
noza (1632-1677) die - in zijn 
jonge jaren Portugees koop-
man in Amsterdam - nu een 
verrassend actuele én prakti-
sche filosoof blijkt te zijn. Hij 
benadrukt zijn filosofie, zowel 
voor het individuele dagelijk-
se leven als voor de maat-
schappij. 
In zijn Ethica schetst hij 
de weg van emotioneel lij-
den naar een duurzame ge-
moedsrust en geluk. Spino-
za gaat uit van de eenheid 
van lichaam en geest en ont-
kent het bestaan van de vrije 
wil. Ook zijn politieke filoso-

fie is actueler dan ooit: hij 
houdt een pleidooi voor de 
democratie als meest wense-
lijke manier van samenleven 
en hij verdedigt een radica-
le, dat wil zeggen een onbe-
perkte vrijheid van menings-
uiting!
Miriam van Reijen is filosoof 
en publiceerde verschillen-
de boeken over Spinoza, met 
name over zijn filosofie van 
de passies en zijn politieke fi-
losofie. Zij is  bestuurslid van 
de Vereniging Het Spinoza-
huis.
De lezing begint om 20.00 
uur. De entree is 6 euro en 
kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal of via www.sant-
poortsbelang.nl.
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Kwiek en 60 jaar 
getrouwd!

Velserbroek - Woensdag 
waren Tini Postmus-de Jong 
(84) en Joop Postmus (87) 
uit Velserbroek 60 jaar ge-
trouwd. Het actieve echtpaar 
stapt graag op de fi ets en 
gaat regelmatig op vakantie 
naar hun geboorte-eilanden. 
Tini maakt zelf cranberry-
jam en Joop suppoost in het 
IJmuider Zee- en Havenmu-
seum. Dat ze nog zo kwiek 
zijn komt volgens eigen zeg-
gen door die cranberryjam en 
eilander lucht. 
Joop, geboren in Dokkum, 
verhuisde op jonge leeftijd 
naar Schiermonnikoog. Tini 
is geboren en getogen Ter-
schellingse. De Waddenzee 
die hun scheidde bracht ze 
ook bij elkaar. 
Op 18-jarige leeftijd ging 
Joop naar de Hoge Zeevaart-
school op Terschelling. Te-
genover hem woonde het 
mooiste meisje van het ei-
land. Maar het duurde een 
paar jaar voordat hij Tini het 
hof maakte. 
In 1956 trouwden Joop en 
Tini op Terschelling. Joop in 
zeevaart kostuum en Tini in 
zelfgemaakte trouwjurk. Ne-
gen maanden later werd hun 
dochter Trudie geboren. Een 

prachtige bezegeling van de 
liefde, maar Joop zat ver weg 
op de grote vaart in Austra-
lië. Dit vond hij zo verschrik-
kelijk dat hij solliciteerde bij 
het Loodswezen.
Het jonge gezin verhuisde 
in 1961 naar IJmuiden. Hier 
werden hun zonen Otto en 
Harry geboren. In 1968 ver-
huisden zij naar Santpoort-
Noord waar hun dochter Ka-
rin werd geboren.
Tini verzorgde het gezin en 
Joop maakte carrière bij het 
Loodswezen. Een carrière die 
bijna zijn leven kostte. Tijdens 
een winterstorm sloeg Joop 
tijdens het beloodsen over-
boord. Gekleed in een lood-
zware lammycoat verdronk 
hij bijna. Gelukkig hebben 
zijn collega’s hem kunnen 
redden. In 1983 sloot Joop 
zijn carrière af als kapitein 
van de laatste loodsboot bui-
tengaats.
Eenmaal de kinderen uit 
huis, verlieten zij hun gelief-
de Santpoort om in het Friese 
Lemmer te genieten van hun 
pensioen. Maar in 2000 ver-
huisden zij weer naar Velser-
broek, dichtbij hun vier kin-
deren, acht kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen.

Pop-upstore Du-Dock
houdt housewarming 
IJmuiden - Du-Dock is niet zo-
maar een winkel. De pop-up-
store op Plein 1945 nr. 3 be-
looft een dynamische ontmoe-
tingsplaats te worden voor ieder 
die oren heeft naar een duurza-
me lifestyle. De housewarming 
vindt plaats op vrijdag 4 novem-
ber om 16.00 uur. Floor Bal, wet-
houder milieu, heet geïnteres-
seerden van harte welkom. 
Onder het genot van een drank-
je kunnen bezoekers rondkij-
ken in de store. Er staan diver-
se duurzame maatregelen uit-
gestald. Denk bijvoorbeeld aan 
isolatiemaatregelen en zonne-
panelen. 
Geïnteresseerden kunnen al-
vast een afspraak maken met 
deskundigen voor een persoon-
lijk keukentafelgesprek. Een 
wand van de store vormt een 
kleurplaat die kinderen (maar 
zeker ook volwassenen) mo-
gen beschilderen tot een mooie 
bloementuin. Voor een isolatie-

demonstratie loopt u naar de 
radiator waar een monteur be-
zig is deze met folie te bekleden.
Gemeente Velsen wil met Du-
Dock een plek creëren waar-
bij duurzaamheid laagdrempe-
lig en aantrekkelijk wordt. Met 
inbreng van deskundigen van-
uit onder andere de lokale on-
dernemers, Omgevingsdienst 
IJmond, Duurzaam Bouwlo-
ket, Energiek Velsen en de Op-
gewekte Woning Club is ad-
vies over het nemen van slim-
me maatregelen voor energie-
besparing en isolatie binnen 
handbereik.
Du-Dock is geopend op de 
woensdag- en vrijdagmiddag 
vanaf 13.00 uur. In Du-Dock 
wordt niets verkocht. Iedereen 
die langsloopt en binnenwan-
delt kan er terecht voor gratis 
advies over duurzaam wonen 
en duurzaam ondernemen. Zie 
ook www.facebook.com/duur-
zaamdock.

Meidendag Stormvogels
IJmuiden - Zondag 6 novem-
ber organiseert IJVV Storm-
vogels een meidenvoetbal-
dag. Ben jij tussen de 6 en 12 
jaar en gek van voetbal? Dan 
is deze dag iets voor jou! Het 
voetbalprogramma duurt van 
10.00 tot 13.00 uurß. Daarna 
wordt afgesloten met wat eten 
en drinken. Enthousiast ge-
worden? Meld je aan via mei-
den@stormvogels.nl o.v.v. je 
naam en geboortedatum. of 
bel naar Stefan Hoekstra, tele-
foon 06-42056315. Zorg dat je  
om 09.30 uur aanwezig bent 
bij IJVV Stormvogels aan de 
Zuiderkruisstraat in IJmuiden. 
Meedoen is geheel kosteloos!

IJmuiden - De Sint Lauren-
tiuskerk in de Fidelishof in 
IJmuiden heeft jarenlang ge-
fungeerd als uitdeelpunt voor 
de Voedselbank Velsen. Met 
de verkoop en het vertrek 
van de Laurentiuskerk naar 
de Pieterkerk aan de Zuider-
kruisstraat in IJmuiden is een 
einde gekomen aan de uit-
deelruimte van de Voedsel-
bank Velsen. Op 28 oktober 
2016 vindt de laatste uitdeel-
dag plaats en nemen de vrij-
willigers van de Voedselbank 
afscheid van de kerkvrijwil-
ligers, die wekelijks de uit-
deeldag hebben begeleid. De 
Voedselbank heeft een nieuw 
uitdeelpunt gevonden in het 
gebouw van OIG-IHD, De 
Abeel aan de Abelenstraat 
1 in IJmuiden, waar op 4 no-
vember de eerste uitdeeldag 
zal plaatsvinden.

Voedselbank 
verhuist 

Velsen - Maandagavond 31 
oktober is actrice Nelly Frijda 
de gast in de uitzending van 
‘SpiritualiTijd’ op RTV Seaport. 
De bekende actrice werd eer-
der dit jaar 80 jaar. Mark Met-
selaar praat met Nelly Frijda, 
terugblikkend, over haar leven 
en carrière. Frijda, bij velen 
het meest bekend in haar rol 
als ‘Ma Flodder’ heeft zoveel 
meer gedaan: cabaret, thea-
ter, fi lms, politiek (waarvan in 
de uitzending fragmenten zijn 
te horen). De uitzending is op 
31 oktober en 2 november (in 
de herhaling) vanaf 19.00 uur 
te horen via  www.rtvseaport.
nl/live-radio of FM 107.8.

Nelly Frijda bij 
RTV Seaport

BonLite sponsort PVM
Velsen - Zonweringsbedrijf 
BonLite aan Kennemerlaan 39 
in IJmuiden heeft, in samen-
werking met fabrikant Luxa-
fl ex, het Pieter Vermeulen Mu-
seum gratis voorzien van elek-
trische rolgordijnen die zowel 
zonwerend als verduisterend 
zijn. Deze Powerview® rolgor-
dijnen zijn gemonteerd in de 
vergaderruimte van het muse-
um waar nu ook overheadpro-
jecties kunnen worden gege-
ven.
Eén dezer dagen vond, na de 
montage van de rolgordij-
nen, de offi ciële overhandi-
ging plaats van de afstandsbe-
diening door Raimond van der 
Prijt, mede directeur/eigenaar 
van BonLite, aan Joop Waijen-
berg, voorzitter van het Bestuur 
van het Museum. 
,,Nadat we aan BonLite had-
den gevraagd om een offerte te 
maken voor de levering en de 
montage van deze rolgordijnen, 
kwam Raimond na een tijdje 
met de mededeling dat hij had 

geregeld dat wij, in overleg met 
de leverancier, zowel voor de 
rolgordijnen als voor de mon-
tage niets hoefden te betalen,’’ 
vertelt Waijenberg. ,,Voor ons 
geweldig goed nieuws want we 
zijn een door de gemeente ge-
subsidieerd museum met een 
beperkt budget’’
En hij vervolgt: ,,De vorige ver-
duisteringsgordijnen beston-
den uit zwarte doeken die op- 
en afgerold moesten worden 
op houten stokken. Gezien de 
hoogte van de ruimte en het feit 
dat je er bijna niet bij kon, een 
gevaarlijke situatie voor de me-
dewerkers of de vrijwilligers die 
dit klusje moesten klaren.
Dat is nu gelukkig verleden tijd 
en we zijn BonLite en de le-
verancier dan ook bijzonder 
dankbaar dat men ons gehol-
pen heeft om dit project te re-
aliseren. Zie www.bonlite.nl en/
of www.pietervermeulenmuse-
um.nl voor meer informatie of 
bezoek de betreffende Face-
bookpagina’s.
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IJmuiden - Na de moeiza-
me winst van 0-1 vorige bij 
Hoofddorp waren er afgelo-
pen zaterdag zeker 35 sup-
porters naar UNO gekomen 
met de verwachting dat het 
team van trainer/coach An-
thony Correia het doelsaldo 
zou gaan opvijzelen.
In de 7e minuut komt IJmui-
den op 0-1 door een doel-
punt van Fabian Roozen na 
een knappe assist van Danny 
de Vendt en lijkt het erop dat 
het een walk-over zou kun-
nen gaan worden. Dat zou 
gekund hebben als er met 
wat meer overtuiging gebruik 
gemaakt zou worden van de 
verkregen mogelijkheden. 
Na 25 minuten voetbal lijkt 
IJmuiden uitgeraasd en An-
thony Correia probeert zijn 
team scherper te laten voet-
ballen. 
Op het moment dat UNO wat 
beter in het spel lijkt te ko-
men slaat IJmuiden toe. In de 
35e minuut maakt Iw Stoia-
nov de 0-2 en in de 38e mi-
nuut slalomt Bob Schol door 
de verdediging van UNO en 
aangekomen in de 16 meter 
scoort hij beheerst de 0-3. In 
de 42e minuut wordt Fabian 
Roozen in de 16 meter neer-
gehaald en de uitstekend lei-

dende scheidsrechter T. Har-
deman kan niet anders dan 
een strafschop geven. Bob 
Schol mag deze nemen maar 
UNO keeper Rowan van In-
gen weet deze onschadelijk 
te maken.
IJmuiden krijgt in de twee-
de helft diversen mogelijkhe-
den om de score op te voe-
ren. Milan van Essen gaat 
twee keer alleen op de kee-
per af en Fabian Roozen 
schiet net naast en op de 
paal maar de trekker overha-
len gebeurt, ook door andere 
spelers, niet. IJmuiden geeft 
wat ruimte weg en UNO cre-
eert hierdoor een drietal mo-
gelijkheden maar echt ge-
vaarlijk kunnen zij niet wor-
den. De strafschop die zij in 
de 85e minuut cadeau kre-
gen weet Tom Hoogendijk 
onschadelijk te maken.
IJmuiden, met Tom Hoogen-
dijk in de goal, heeft nu drie 
wedstrijden achtereen de 
0 gehouden en in de tot nu 
toe gespeelde zes wedstrij-
den vier keer, komt met de-
ze overwinning met 15 uit 6 
op de tweede plaats terecht 
en dat mag een zeer knap-
pe prestatie van het team van 
Anthony Correia genoemd 
worden.

Velsen-Zuid - Tijdens de 
open dag op zondag 6 no-
vember staat Zorgvrij in het 
teken van de biologische 
boerderij.
Kinderen kunnen hun biolo-
gische boeren diploma halen, 
er loopt een melk-fee rond en 
er is een biologische markt 
met boerderijproducten. Spe-
ciaal voor de boerderij is er 
een boekje gemaakt ‘Lizzie en 
Lars op boerderij Zorgvrij’. De 
schrijfster, Marcella Kleine, 
komt voorlezen en het boek-
je signeren. Het boekje is voor 
peuters en is op de dag zelf te 
koop voor 5 euro. Daarna voor 
8,50 euro. Ruud Spil heeft 
menig koe op Zorgvrij ge-
schilderd. Hij is met een aan-
tal koeschilderijen aanwezig. 
De biologische bedrijfsvoe-
ring van Zorgvrij sluit goed 
aan bij het maatschappelijke 
karakter en de maatschappe-

lijke doelen van Zorgvrij. Een 
bijkomend voordeel is dat 
de hogere melkvergoeding 
in combinatie met het terug-
brengen van het aantal koei-
en bijdraagt aan het verster-
ken van het financieel rende-
ment van het agrarisch be-
drijf. 
De circa 25 melkkoeien staan 
in de winter in de potstal. In 
deze stal lopen de koeien los 
in het stro. De mest wordt 
op het land van Zorgvrij ge-
bruikt. De potstal is het af-
gelopen jaar aantrekkelijker 
gemaakt voor het publiek. Er 
staan grote zitbanken om rus-
tig naar de koeien te kunnen 
kijken. En in de gevel van de 
stal zijn ramen gekomen, zo-
dat er meer daglicht in de stal 
is en je vanaf het erf de stal 
in kan kijken. De open dag is 
van 11.00 tot 16.00 uur. Entree 
is gratis.

Kleurplaat winnaars 
bij Muziekles IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag 22 ok-
tober hebben de zusjes An-
nebel en Suzanne Schoorl, 
hun muzikale prijzen opge-
haald in de muziekwinkel 
Muziekles IJmuiden aan het 
Marktplein. 
De kleurplaat, van de open 
dag van 2 oktober,  werd door 
de zussen, gezamenlijk inge-
kleurd. Samenwerken kun-
nen de zusjes dus wel. De 
meiden gingen de prijzen op-
halen met vriendinnen. Su-
zanne en Annebel mochten 
een ukelele uitzoeken en een 

mondharmonica. Maar tja, 
die ukeleles zien er tegen-
woordig zó leuk uit, dat de 
zussen het niet eens konden 
worden over de kleur. De één 
wilde persé blauw en de an-
der paars. De meegekomen 
ouders, besloten om de één 
te krijgen en de ander te ko-
pen. Robin van Rijswijk, die 
de cadeaus uitreikte, gaf de 
meiden meteen een les, hoe 
bespeel je de ukelele. Met 
veel plezier en met veel la-
waai, verlieten de winnaars 
uiteindelijk de muziekwinkel.

IJmuiden - Eva Crutzen won 
de publieksprijs van het Am-
sterdams Kleinkunst Festi-
val. Haar voorstelling ‘Spiri-
tus’ kwam binnen in de top 5 
van beste cabaretvoorstellin-
gen van het seizoen en werd 
bedolven onder de goede re-
censies. Op donderdag 17 
november (20.30 uur) is de-
ze extreem vlotte en gees-
tige show die op alle fron-
ten imponeert in het Wit-
te Theater te zien. Na haar 
geslaagde debuut ‘Bankzit-
ten’ hing het al in de lucht: 
Eva Crutzen zou wel eens 
een hele grote kunnen wor-
den. Met haar nieuwe voor-
stelling ‘Spiritus’ maakt ze die 
belofte waar. Meer dan waar 
zelfs. Eva staat op de caba-
retkaart. Heeft bewezen dat 
ze mee mag doen. Hoort er-
bij. Maar waar doe je dan ei-
genlijk precies aan mee en 
waar komt toch die extreme 
hang vandaan ergens bij te 
horen? Een oerbehoefte die 
we moeten koesteren of een 
vervelende eigenschap? Eva 
buigt zich erover. Ze doet dat 
extreem vlot en ontzettend 
geestig. Prijs: 20,50 inclusief 
pauzedrankje. Meer infor-
matie en reserveren: www.
wittetheater.nl, www.stads-
schouwburgvelsen.nl en tel. 
0255-515789. 

Eva Crutzen in 
Witte Theater

Remco Veldhuis in solo 
‘Lang verhaal kort’
Velsen - Altijd al eens iets 
willen vinden van die net zo 
vaak opgehemelde als ver-
vloekte bijbel, maar er nooit 
aan toegekomen ‘m te lezen? 
1744 bladzijden vol kleine let-
tertjes? Remco Veldhuis ook! 
Omdat hij het een theater-
seizoen rustig aan doet met 
cabaretmaat Kemper, vond 
hij het tijd om ‘m eens te le-
zen. Maar ja, als een cabare-
tier ergens z’n tanden in zet, 
kun je er donder op zeggen 
dat er een voorstelling van 
komt.  Op dinsdag 15 novem-
ber (20.30 uur) gaat de ca-
baretier in het Witte Theater 
met een ‘ongeautoriseerde’ 
samenvatting op komische 
wijze langs hoogte- en diep-
tepunten. Een razende rond-
leiding door een ‘gids’ die net 
zo twijfelt over de inhoud als 
zijn publiek. Ok, na ‘Lang ver-
haal kort’ heb je de bijbel nog 
niet gelezen, maar kan je wel 
zeggen: “Ik heb de voorstel-

ling gezien!”
Prijs: 22,50 inclusief pauze-
drankje.
Meer informatie en reser-
veren: www.wittetheater.nl, 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789. 
(foto: Leo Veger)

Velsen - Jon van Eerd is met 
zijn comedy’s uitgegroeid tot 
de koning van de humor. Gie-
rend grappig, dwaas en hart-
veroverend. Bijgestaan door 
Arie Cupé, Zjon Smaal, Margo 
Dames en April van Amels-
voort zorgt Jon op woensdag 
16 november (20.15 uur) weer 
voor een hilarische avond in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Als u denkt ‘het kan niet gek-
ker’, vliegt Harrie om de hoek, 
pakt u bij uw lach-lurven en 
slingert u langs een kermis 
van onbetaalbaar kolderieke, 
dolkomische situaties. Houdt 
u rekening met zuurstof-
tekort, want het wordt een 
avond lekker lachen! Harrie 
Vermeulen klaagt speen en 
been als hij moet babysitten. 
Gevangen tussen beertjes en 
kleertjes, broekjes en doek-
jes, papjes en lapjes maakt 
hij er weer een enorme puin-
hoop van. En wat als de ba-
by’s zijn verdwenen? Prijs: 
29,50, inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Meer infor-
matie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789. 

Jon van Eerd
Schouwburg
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De Jonge Stem brengt 
West Side Story

Velsen - Jeugdmusical-
vereniging De Jonge Stem 
brengt op 11 en 12 novem-
ber de West Side Story in 
Stadsschouwburg Velsen. 
West Side Story is een mu-
sical uit 1957, van Arthur 
Laurents, Leonard Bern-
stein, en Stephen Sond-
heim, gebaseerd op een 
idee van Jerome Robbins. 
Het verhaal is gebaseerd 
op het aloude Romeo en 
Julia maar ook nu nog ac-
tueel.
New York, jongeren van ri-
valiserende straatbendes 
nemen het tegen elkaar 
op. De Jets en de Sharks. 
Waarom vechten ze eigen-
lijk? Zijn ze wel zo verschil-
lend of lijken ze misschien 
meer op elkaar dan ze den-
ken? Iedereen droomt van 
een betere toekomst en 
zoekt naar een eigen plek. 
Tony en Maria ontmoe-
ten elkaar op een feest, hij 
is een Jet, zij hoort bij de 
Sharks. Een onmogelijke 
liefde die stuit op veel te-
genwerking met grote ge-
volgen. Wat gebeurt er als 
het echt uit de hand loopt? 
Als de emoties te hoog op-
lopen? Zal hun liefde over-

leven?
Het wordt aanpoten voor 
de leden van De Jonge 
Stem. Prachtige muziek die 
veel vraagt, zowel vocaal 
als qua muzikaliteit. Zware 
thema’s voor  jongeren van 
deze leeftijd. Bovendien 
vraagt West Side Story om 
echt, natuurlijk spel. Nog 
meer dan in andere musi-
cals moet dat spel constant 
doorgaan in dans en zang. 
Er wordt uiteraard hard 
gewerkt aan spel, zang 
en dans maar ook aan de 
groepsdynamiek is enorm 
veel aandacht besteed. De 
Jets en de Sharks moes-
ten ook echt twee groepen 
worden. In het begin werk-
ten ze nog met lintjes, om 
duidelijk te maken wie bij 
wie hoorde maar dat is al 
een tijd niet meer nodig. 
Iedereen herkent elkaar als 
Jet of als Shark. De groep 
is een groep geworden. De 
leden zijn er klaar voor.
Datum voorstellingen: 11 
en 12 november om 20.15 
uur. Locatie: Stadsschouw-
burg Velsen. Kosten: 17,50 
euro. Reserveren kan via 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Nieuwe Witte Leeuwen-
sponsor voor Telstar

Velsen-Zuid - Best Global 
Logistics is Witte Leeuwen-
sponsor geworden van Tel-
star.
,,Trots is het woord dat als 
eerste in mij opkomt’’, ver-
telt Steef Hammerstein, 
commercieel directeur Tel-
star. ,,Met Best Global Lo-
gistics voegen wij een 
prachtige naam toe aan het 
lijstje Witte Leeuwen en ik 
ben er van overtuigd dat wij 
in de toekomst veel voor el-
kaar kunnen betekenen.”
Best Global Logistics is een 
onafhankelijke Nederland-
se logistieke dienstverle-
ner met vestigingen in Rot-
terdam en Lijnden (Amster-
dam Schiphol Airport). In-
novatie wordt door Best 
Global Logistics gezien als 
een belangrijk proces om 
aan de eisen van de klan-
ten te voldoen. Door mid-
del van professionaliteit, 
service gerichtheid en de 
combinatie van jarenlan-
ge ervaring binnen de lo-
gistieke branche en jon-
ge hoog opgeleide mede-

werkers is Best Global Lo-
gistics in staat om kwaliteit 
te leveren aan klanten te-
gen concurrerende prijzen. 
Kwaliteit en vertrouwen zijn 
voor Best Global Logistics 
van groot belang en daar-
om is Best Global Logistics 
B.V. ISO-, AEO- en IATA ge-
certifi ceerd. Tevens is Best 
Global Logistics lid van de 
ACN.
,,Best Global Logistics is 
blij zijn steentje bij te kun-
nen dragen aan zo’n spor-
tieve club als Telstar waar 
wij ons nauw verbonden 
bij voelen’’, voegt Rick van 
Kampen, managing direc-
tor Best Global Logistics, 
toe.
,,Hard werken, volledige in-
zet van het gehele team en 
het doel niet uit het oog 
verliezen zijn allemaal pun-
ten waar beiden voor staan 
om zo succesvol te zijn in 
hun tak van sport. Wij wen-
sen Telstar een super sei-
zoen toe en zullen tezamen 
met onze klanten het team 
hard toejuichen.’’

Velsen-Noord - Dinsdag-
avond tegen middernacht is 
een café aan de Wijkstraat-
weg door drie mannen over-
vallen. Zij zijn waarschijn-
lijk op twee scooters gear-
riveerd. Eén verdachte ging 
rond 23.40 uur het café bin-
nen en bedreigde de nog 
aanwezige gasten met een 
op een vuurwapengelijkend 
voorwerp. Hij maakte geld 
uit de kassa buit en ging er 
op een gereedstaande scoo-
ter vandoor in de richting van 
de Velsertraverse. De andere 
twee verdachten zijn vermoe-
delijk al iets eerder vertrok-
ken en zij reden in de rich-
ting van de Noordzeekanaal-
weg. De twee verdachten re-
den op een scooter waar in 
het kenteken vermoedelijk de 
combinatie D30…. voorkomt.
De overvaller die in het café 
is geweest is een man, tus-
sen de 1.70 en 1.80 meter, hij 
droeg een witte open helm, 
en een donkere werkjas met 
een gele baan over de borst. 
De politie komt graag in con-
tact met getuigen, of men-
sen die anderszins informa-
tie over deze zaak hebben. 
Bel dan met 0900-8844. Lie-
ver anoniem? Dat kan dat via 
0800-7000.

Café overvallen

Monsterscores bij DCIJ
IJmuiden - Vorige week za-
terdag werd voor het eerst 
door Damclub IJmuiden 
(DCIJ) met twee teams na-
tionale competitie gespeeld 
in de Jan Campertschool in 
Driehuis. Dit kwam doordat 
het tweede team, dat dit jaar 
een samenwerking is aan-
gegaan met Damcombina-
tie Zaanstreek, slechts negen 
in plaats van elf wedstrijden 
hoeft te spelen. Het werd een 
geweldige middag voor DCIJ, 
dat geen spaan heel liet van 
tegenstanders Ons Genoe-
gen Utrecht en DOS Delft, 
met tweemaal 15-5 als resul-
taat. 
Voor DCIJ 1 was de ruime 
overwinning zeer welkom 
na het zwakke gelijkspel te-
gen Dordrecht en de nipte 
nederlaag tegen titelkandi-
daat Rijnsburg. Al vroeg in de 
wedstrijd nam het een ruime 
voorsprong, nadat Stijn Tuy-
tel en Kees Pippel hun tegen-
standers combinatief verras-
ten. Toen Conall Sleutel over 
zijn tegenstander heenwalste 
en Maurice Koopmanschap 
zijn sterker ingeschatte te-
genstander op remise hield, 
was het verzet van Utrecht 

gebroken. Alleen Cees van 
der Vlis moest een nederlaag 
slikken, terwijl captain Wim 
Winter en Harry van der Vos-
sen remise pakten. Het slot-
akkoord was voor DCIJ met 
overwinningen van Martin 
van Dijk, voorzitter Jesse Bos 
en Jacqueline Schouten.
DCIJ 2 behaalde eenzelfde 
resultaat en had zelfs een ho-
gere score kunnen behalen. 
Zaankanters Van der Mer-
we en Van der Haar maakten 
bij hun debuut een goede in-
druk en wonnen snel, even-
als Vince van der Wiele, Koos 
de Vries en Bram van Bakel. 
Klaas de Krijger moest als 
eerste een punt afstaan, maar 
pakte daarmee wel het win-
nende punt voor het team. 
Ook Marcel Doornbosch en 
Jan-Maarten Koorn kwamen 
opmerkelijk genoeg niet ver-
der dan remise, ondanks de 
schijfwinst die ze in de ope-
ning afdwongen. Alleen Ni-
cole Schouten moest na een 
blunder de handdoek in de 
ring gooien.
Deze nederlaag werd na een 
mooie overwinning van Max 
Doornbosch echter snel ver-
geten.

Rowans bijna 50 jaar
Santpoort-Zuid - Rowan 
Afdeling 159 van de scou-
tinggroep St. Radboud uit 
Santpoort bestaat in 2017 50 
jaar. De afdeling werd 23 ju-
ni 1967 opgericht in het bij-
zijn van vertegenwoordigers 
van scouting, de parochie en 
genodigden. 
De Rowans hebben naast het 
scouting clubhuis, de Blok-
hut, een eigen onderkomen 
van waaruit activiteiten on-
dernomen worden. Het Ro-
wan zomerkamp wordt heel 
toepasselijk een expedi-
tie genoemd. Met de rug-
zak bergwandelen en licht-
gewicht wild kamperen is de 
doelstelling. Vele landen zijn 
inmiddels bezocht waaron-
der Noorwegen, Schotland 
maar ook Sri Lanka en Ca-

nada. Parachute springen 
op Texel was een uitdagen-
de andere expeditie. Om de-
ze expedities te kunnen be-
kostigen maken de Rowans 
al vanaf midden jaren zeven-
tig de bekende kerststuk-
jes die in Santpoort en om-
streken huis aan huis worden 
verkocht.
Het 50-jarig jubileum wordt 
luister bijgezet met een reü-
nie waar alle ex-Rowans van 
harte welkom zijn. De reunie 
is zaterdag 24 en zondag 25 
juni 2017.
Informatie over dit evene-
ment zal via de website van 
de Radboudgroep worden 
gepubliceerd. Opgeven is nu 
al mogelijk via het speciale 
e-mail adres ra159-50jaar@
scouting-radboud.nl.

Rondrit met 
stoomtrein

Velsen-Noord - Een rond-
rit met de stoomtrein over 
het Tata Steel terrein dat kan 
weer op zondag 30 oktober. 
Het vertrek is vanaf station 
Velserbosch, gelegen achter 
het hoofdkantoor aan Wen-
ckebachstraat 1 in Velsen-
Noord. Zie de blauwe ver-
wijsborden. Bij de gesloten 
bedrijfspoort ga je linksaf.
Het vertrek van de stoom-
trein is om 10.45 uur. Om cir-
ca 12.15 uur is de trein weer 
terug. De tweede rit is om 
13.00 uur. Volwassenen beta-
len 6 euro en kinderen van 0 
tot 12 jaar 4 euro. Het loket 
gaat om 9.15 uur open. Kaar-
ten kunnen ook gereserveerd 
worden van maandag tot en 
met vrijdag, tussen 9.00 en 
18.00 uur, via 06-12129068 of 
www.csy.nl. De gereserveer-
de kaarten dient men op de 
dag van de rit voor 10.15 uur 
op te halen. Ieder dient een 
geldig legitimatiebewijs te 
kunnen tonen in verband met    
de veiligheid. Na de rit kan 
men het Hoogovens museum 
bezoeken, dit ligt vlakbij het 
station. Toegang bedraagt 3 
euro. De trein en het muse-
um zijn toegankelijk voor rol-
stoelen.
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Tentoonstelling opent dinsdag
‘Graven naar verleden 
van Noordzeekanaal’
IJmuiden - Op dinsdag 1 no-
vember om 16.00 uur is de 
opening van de tentoonstel-
ling ‘Graven naar het verleden 
van het Noordzeekanaal’ in de 
bibliotheek Velsen. Op deze 
opening zullen de decors en 
fi lms te zien zijn die leerlingen 
van De Hoeksteen in Velser-
broek, de Franciscusschool in 
IJmuiden en het Vellesan Col-
lege hebben gemaakt. 
In het kader van het project 
‘Graven naar het verleden van 
het Noordzeekanaal’ vonden 
er vorige jaar diverse educa-
tieve projecten plaats op de 
scholen. 
Leerlingen van de plusklas 
van beide basisscholen heb-
ben zelf gefi lmd en interviews 
gehouden met ouderen die 
over de plaatselijke geschie-
denis vertelden. Op de Fran-
ciscusschool heeft de he-

le middenbouw gewerkt aan 
decors waarin ze stukjes van 
de kanaalgeschiedenis heb-
ben nagespeeld. De opnames 
hiervan geeft een uniek beeld 
van de geschiedenis van de 
IJmond. De fi lm laat zien waar 
een combinatie van geschie-
denis en kunstonderwijs toe 
kan leiden. De decors uit de 
fi lm zijn in de bibliotheek in 
het ‘echt’ te zien. 
Daarnaast zien we een aantal 
ontwerpen over de toekomst 
van dit kanaalgebied; met 
bruggen en tunnels van de 
toekomst en met een speel-
tuin in IJmuiden waarin je met 
spelen energie opwekt. Ook is 
er  een ontwerp van een fa-
briek van de toekomst bij Ta-
ta Steel die met rook uit de pij-
pen nieuw groen laat groeien. 
Kortom, genoeg om te komen 
bekijken! 

Velsen-Noord - Felison 
Brass heeft vorige week mee-
gedaan aan het Nederlands 
Brassband Kampioenschap 
2016 (NBK) in Utrecht. De 
Velsense muziekvereniging 
speelde zich met een compo-
sitie van Dean Jones, An En-
glish Pastorale naar een vier-
de plaats. 
Met een stijlvolle opening 
werd het eerste deel ingeleid 
naar een sfeervol tweede en 
derde deel, daar waar de cor-
netsectie goed tot zijn recht 
kwam. Dit leidde tot overtui-
gend ensemblespel dat werd 
beloond door de jury met de 
Sectieprijs Beste Cornetten. 
Met een mooi tempo in het 
begin van het vierde deel, 
werd deze prachtige compo-
sitie met een goede drive tot 
aan de slotnoot uitgevoerd. 

De jury heeft deze uitvoering 
van Felison Brass, uitkomend 
in de vierde divisie beloond 
met 85 punten.
De leden van de band en de 
dirigente waren ondanks een 
vierde plaats meer dan te-
vreden. Positieve commenta-
ren van de jury en vanuit de 
zaal en een duidelijke muzi-
kale groei geven de band een 
extra stimulans om zich nog 
verder te ontwikkelen. 
Mocht je na het lezen van 
het voorgaande enthousiast 
zijn geraakt, ga dan eens een 
keer langs op de repetitie of 
bij een van de optredens in 
de buurt. Felison Brass heeft 
nog plek voor een bes-bas-
sist, een althoornist, en cor-
nettisten waaronder ook een 
es-cornettist. Zie ook www.
felisonbrass.nl.

Dressuurwedstrijden
Santpoort-Noord - Zondag 
16 oktober en zondag 23 ok-
tober werden er op manege 
Kennemergaarde dressuur-
wedstrijden voor de junioren 
gehouden. 
Zondag 16 oktober waren de 
ruitertjes aan de beurt die 
in de proeven F2 en F3 rij-
den. Zij zijn dan veelal voor 
het eerst alleen met hun po-
ny in de rijbaan en dat is best 
spannend. De proef wordt 
voorgelezen en beoordeeld 
door een jury. Na afl oop van 
de wedstrijd volgt de prijsuit-
reiking. In de F2 is Kiki Kor-
delaar op Navarra als eerste 
geëindigd, de 2e prijs was 
voor Lotte Brouwer op Wel-
lington, de 3e prijs voor Lara 
Brusman op Make my Day en 
de 4e prijs ging naar Mendes 
Busby op Primeur. In de F3 is 
Renee de Vries eerste gewor-
den op Warri en de 2e prijs 
was voor Sophie Lelieveld op 
Make my Day.
Zondag 23 oktober was het 
de beurt aan de junioren die 
F4 en hogere proeven rijden. 

Deze ruiters zorgen ervoor 
dat hun paard mooi gepoetst 
en ingevlochten wordt, het 
witte sjabrak wordt natuur-
lijk bij alle proeven niet ver-
geten en de ruiters zijn veelal 
in wedstrijd tenue. Dit wed-
strijdtenue is vanaf de F6 pas 
verplicht, maar het staat na-
tuurlijk prachtig; een witte rij-
broek en een mooi zwart jas-
je, witte handschoentjes en 
een plastron! Bij deze wed-
strijd is in de F4 op de eer-
ste plaats Eva Diederiks op 
Make my Day geëindigd, de 
2e prijs was voor Famke van 
de Gaarden met Warri. In de 
F5 is Luna Langer met Until-
then 1e geworden en in de 
F6 ging Tessa Enthoven met 
het oranje lint, wat bij de 1e 
plaats hoort, naar huis. En dit 
met het prachtige paard Des-
tiny. In de F7 ging de 1e prijs 
naar Emilie v Bijsterveld met 
Briljant.
Zondag 30 oktober wordt er 
een springwedstrijd gehou-
den op manege Kennemer-
gaarde.

Stormvogels-
zaterdag 

uit de beker
IJmuiden - Tegen Diemen, 
uitkomend in de derde klasse 
van het zondagvoetbal, heeft 
Stormvogels-zaterdag in een 
uitduel een grote nederlaag 
van 5-1 geleden. Stormvogels 
was doorgedrongen naar de 
eerste ronde van de KNVB-
beker, maar omdat het team 
van trainer Marco Adema bij-
na de gehele wedstrijd niet 
bij de les was, duurde dit be-
keravontuur zeer kort.
De eerste helft werden de 
IJmuidenaren in de verde-
diging gedrukt, maar door 
goed keeperswerk van Ger-
maine Ebbeling nam Diemen 
door hun rechtshalf pas twee 
minuten voor rust de leiding, 
1-0. Trainer Adema gaf in de 
rust aan dat er uit een an-
der vaatje getapt moest wor-
den wilde de IJmuidense 
ploeg nog wat betekenen in 
dit bekertoernooi. Ondanks 
dat stond het na rust al vrij 
snel 3-0 in het voordeel van 
de ploeg van trainer Gerrie 
Breugem, oud-eerste-elftal-
speler (zondag) van Storm-
vogels. De IJmuidensren gin-
gen daarna achterin risico 
nemen door met drie verde-
digers te gaan spelen, maar 
ook dit tactische systeem 
had niet het beoogde resul-
taat, want Diemen wist de 
marge tot vier doelpunten te 
vergroten. Na aardig wat wis-
sels gepleegd te hebben, kon 
Bjorne Slobbe de eer redden 
voor het team van Adema. 
In de slotfase wist de spits 
van Diemen de eindstand op 
5-1 te bepalen. Stormvogels 
heeft slechts een week om 
uit te huilen, want zaterdag 
29 oktober wacht Alliance’22 
in Haarlem. Het eerste elftal 
van de zondag gaat zondag 
30 oktober naar Hoorn om al-
daar aan te treden tegen De 
Blokkers.

Velsen - Veel mensen heb-
ben slaapproblemen. Dit 
heeft veel gevolgen: slechte-
re concentratie, slechter re-
actievermogen, minder weer-
stand en zelfs somberheid. 
Parnassia Groep organiseert 
op woensdag 9 november 
van 13.30 tot 15.30 uur een 
workshop Beter slapen in 
het pand van PsyQ, Lucertis 
en Brijder aan de Leeghwa-
terweg 1B in Velsen-Noord. 
Aanmelden via 088-3582260 
of preventie@brijder.nl.

Workshops 
Beter slapen

Dag van de Mantelzorg
Velsen - Centrum Mantel-
zorg van Socius organiseert 
dit jaar weer de Dag van de 
Mantelzorg en nodigt u hier-
bij van harte uit. U komt op 
deze gezellige middag/avond 
in de gelegenheid om andere 
mantelzorgers te ontmoeten. 
Muzikaal cabaretduo Speel-
man & Speelman zal een leu-
ke voorstelling verzorgen.
De dag vindt plaats op 
woensdag 9 november in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 te IJmuiden. U kunt zich 
aanmelden voor het middag- 
óf het avondprogramma. 
Middagprogramma: 15.00 
tot 16.00 uur: inloop en ont-
vangst met koffi e en thee. 
Van 16.00 tot 17.00 uur: voor-
stelling Speelman & Speel-
man, van 17.00 tot 17.45 uur: 

borrel met hapjes.
Avondprogramma: 19.00 tot  
20.00 uur: inloop en ont-
vangst met koffi e en thee. 
Van 20.00 tot 21.00 uur: voor-
stelling Speelman & Speel-
man en van 21.00 – 21.45 uur 
borrel met hapjes.
Bent u mantelzorger en heeft 
u geen uitnodiging ontvan-
gen? U bent van harte wel-
kom, maar aanmelden vóór 
dinsdag 1 november is echter 
wel een vereiste. Aanmeldin-
gen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld om-
dat het aantal plaatsen niet 
onbeperkt is.
U kunt zich telefonisch aan-
melden bij Socius op werk-
dagen via telefoonnummer 
088 - 8876900. Wij zien u 
graag tegemoet.
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Santpoort-Noord - Doe 
jij mee met de Velsertunnel 
Run? Meld je dan aan voor 
de unieke TrainTheRun die 
op donderdag 3 november 
van start gaat bij atletiekver-
eniging Suomi. 
Verbeter je voorbereiding 
met drie intervaltrainingen op 
de atletiekbaan onder bege-
leiding van een ervaren hard-
looptrainster. Suomi maakt 
het compleet met een spe-

cifiek trainingsschema voor 
de 7,68 km lange VelserTun-
nelRun. 
Samen trainen is gezelliger, 
het werkt motiverend en je 
hebt een stok achter de deur. 
Donker, regen, wind of kou? 
De training op de led-ver-
lichte atletiekbaan gaat al-
tijd door. 
Meer weten? Mail naar vel-
sertunnelrun@avsuomi.nl of 
kijk op www.avsuomi.nl.

Cruyff Court Toernooi 
voor heel Velsen
Velsen - Het Cruyff Court 6 
tegen 6 Toernooi vond vorig 
jaar alleen plaats voor kinde-
ren in IJmuiden. 
Door het daverende succes 
zullen er dit jaar ook voorron-
des worden gehouden in an-
dere delen van Velsen: op 9 
november in IJmuiden Zee-
wijk, op 16 november in Vel-

serbroek en op 23 november 
in Velsen-Noord. 
De finaleronde vindt plaats 
op 30 november in IJmuiden 
Zeewijk. 
Deelname is voor kinderen 
van de groepen 7 en 8. In-
schrijven kan via de buurt-
sportcoaches. Zie ook www.
velsenbeweegt.nl.

IJmuiden - De Nederlandse 
Vuurtorenvereniging organi-
seert op zaterdag 12 novem-
ber voor de vierde keer een 
regionale bijeenkomst in het 
Zee- en Havenmuseum. Dat 
gebeurt van 10.30 tot 15.00 
uur. De toegang is gratis voor 
iedereen die interesse heeft  
in vuurtorens: postzegels, an-
sichtkaarten, foto’s, boeken 
en techniek. Meer weten? 
Mail naar jaaptermes@kpn-
planet.nl of bel 0251-232054.

Zweiphennig kampioen 
Noord Nederland

IJmuiden – Zaterdag 15 ok-
tober is Roy Zweiphennig van 
Tinca Boxing Gym IJmuiden 
kampioen van Noord Neder-
land geworden in de 59 ki-
lo klasse bij de cadetten (14 
jaar). Roy bokste overtuigend 
en gaf zijn tegenstander 8 tel-
len in de derde ronde na een 
goed geplaatste hoek. 
Tinca Boxing was met twee 
boksers aanwezig op dit toer-
nooi dat op 8 oktober begon. 
In de 75 kilo klasse kwam Zu-
bair Chakari tot de halve fi-
nale na eerder twee wedstrij-
den gewonnen te hebben met 
zelfs een knock out in de eer-

ste ronde. Na een thriller van 
een partij waarin beide bok-
sers alles hadden gegeven, 
verloor Zubair helaas de hal-
ve finale. 
Na wekenlang trainen en af-
zien kwam de beloning voor 
de twee boksers: kampioen en 
halve finalist van Noord Ne-
derland. Voorheen waren er 
vier districtskampioenschap-
pen maar door te weinig deel-
nemers is er besloten om Ne-
derland in twee districten te 
verdelen: noord en zuid. 
De winnaars hiervan komen 
elkaar tegen op de NK op 16 
november in Rotterdam.

Jubileumconcert Bel Canto
IJmuiden - Het Velser Ope-
ragezelschap Bel Canto be-
staat 60 jaar en dat wordt op 
zondag 6 november gevierd 
met een prachtig jubileum-
concert in Stadsschouwburg 
van Velsen. Aan dit concert 
doen alle hoofdrolspelers 
mee uit de opera Aïda die Bel 
Canto in april met héél veel 
succes heeft opgevoerd in 
de Stadsschouwburg. Zij zin-
gen niet alleen fragmenten 
uit de Aïda maar ook prachti-
ge aria’s uit andere bekende 
opera’s. Daarnaast is één van 

de solisten de sopraan Mar-
gareth Roest. Zij heeft in het 
verleden een aantal hoofd-
rollen vertolkt in verschillen-
de opera’s die Bel Canto door 
de jaren heen heeft uitge-
voerd. Zij was 14 jaar gele-
den Lady Macbeth in de ge-
lijknamige opera van Giusep-
pe Verdi. De opera Macbeth, 
naar een verhaal van Shake-
speare, wordt wederom op-
gevoerd in 2018! Aanvang 
14.00 uur. Kaarten 20 euro 
(inclusief garderobe en een 
drankje).

Velsen - In samenwerking 
met Stichting Welzijn vinden 
elke week en maand koffie-
ochtenden plaats in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden 
en Bibliotheek Velserbroek. 
Onder het genot van koffie 
en thee gaan belangstellen-
den in gesprek over het the-
ma van de bijeenkomst. Re-
gelmatig verwelkomen we 
een spreker die actuele the-
ma’s behandelt. De koffie-
ochtend vindt wekelijks op 
donderdag plaats in Biblio-
theek Velserbroek van 10.30 
tot 12.00 uur. Voor de koffie-
ochtend in de Centrale Bibli-
otheek in IJmuiden kun je el-
ke eerste woensdag van de 
maand terecht van 10.30 tot 
12.00 uur. De eerstvolgende 
bijeenkomst vindt hier plaats 
op woensdag 2 november.

Koffie-ochtend 
in bibliotheek

IJmuiden - Bibliotheek Vel-
sen biedt elke dinsdag en 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur een gratis Taalspreek-
uur aan in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden. Het 
spreekuur is bedoeld voor 
volwassenen die willen we-
ten waar ze Nederlands kun-
nen leren of waar ze hun 
kennis van de taal kunnen 
verbeteren. Tijdens het Taal-
spreekuur is er een mede-
werker aanwezig die advies 
kan geven over taalaanbie-
ders en cursussen voor elk 
niveau. Bovendien worden 
geïnteresseerden wegwijs 
gemaakt in het aanbod van 
de bibliotheek op het gebied 
van leermiddelen, zoals boe-
ken, luisterboeken, cd-roms 
en digitale bestanden.

Taalspreekuur

IJmuiden - Op maandag 
31 oktober is er in IJmui-
den een studieavond met ds. 
Jaap de Vreugd. Hij spreekt 
over de toekomst van het 
land. De Vreugd was als her-
vormd predikant werkzaam 
in de PKN. Hij is oud-voor-
zitter van Christenen voor Is-
raël. Hij maakt deel uit van 
de redactie van Israël & de 
Kerk en publiceert geregeld 
in dit theologisch kwartaal-
tijdschrift. Ook is hij als re-
dactielid en schrijver verbon-
den aan Profetisch Perspec-
tief, een kwartaalblad dat in-
zoomt op geschiedenis en 
actualiteit. 
De bijeenkomst vindt plaats 
in De Rank, Kon. Wilhelmina-

kade 265 in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur, toegang gra-
tis.

Vuurtorens

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Jekkers en Van Merwijk 
terug in IJmuiden
Velsen - Het pakte vorig sei-
zoen grandioos uit. De dub-
belshow van Harrie Jekkers 
en zijn soulmate Jeroen van 
Merwijk werd een van de 
leukste theateravonden in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Harrie bewees na al die ja-
ren afwezigheid dat hij nog 
steeds tot de grootste caba-
retiers van het land behoort. 
Jeroen brak met zijn scherpe 
geest en weergaloze liedjes 
door naar het grote publiek. 
De twee cabaretgiganten 
zetten op veler verzoek hun 
zegetocht nog even voort. En 
komen op  donderdag 17 en 
vrijdag 18 november gelukkig 
ook terug in Velsen.
Weinig mensen weten dat 
Harrie Jekkers en Jeroen van 
Merwijk al heel lang zeer 
goed bevriend zijn en dat zij 
in 1987 al een keer samen op 
de planken hebben gestaan, 
ver voordat zij ieder als so-
loartiest bekendheid kregen. 
Jeroen had na 25 jaar optre-
den geen zin meer om solo 
verder te gaan en Harrie had 
na een sabbatical van 12 jaar 

wel weer eens zin om op het 
podium te staan. In een lek-
ker lange voorstelling ver-
tellen zij verhalen over hila-
rische gebeurtenissen, zin-
gen zij oude én nieuwe hits 
en gaan zij dieper in op ver-
schillende dingen die zij ge-
meen hebben.
Prijs: 27,50, inclusief pauze-
drankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789. 
(foto: Corbino)

Live show ‘One Night of 
Queen’ in schouwburg

Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen heeft de hand 
weten te leggen op één van 
de tien concerten van het 
live spektakel ‘One Night Of 
Queen’. Al jaren is de show 
een wereldwijde hit, dit suc-
ces is grotendeels te danken 
aan frontman Gary Mullen. 
Zijn stem, mimiek, looks en 
bewegingen lijken eng veel 
op Freddie Mercury. Op za-
terdag 19 november (20.15 
uur) is deze overweldigende 
live show, die door de man-
nen van de echte Queen 
wordt aanbevolen, met alle 
grote hits in het theater aan 
de Groeneweg te zien.
In aanloop naar de Top 2000 
en vijfentwintig jaar na zijn 
overlijden (24 november), 
komt Freddy Mercury weer 
tot leven in Velsen. ‘One 

Night of Queen’ met Ga-
ry Mullen in de hoofdrol is 
volgens de kenners ‘de bes-
te Queen-show sinds Queen 
zelf’. Een wereldwijde hit, 
goed voor uitverkochte con-
certzalen en voetbalstadions. 
In hun show brengen Gary 
Mullen & The Works alle on-
vergetelijke nummers zoals 
‘Bohemian Rapsody’, ‘We Are 
The Champions’ en’ I Want To 
Break Free’. 
Daarmee komen ze zo dicht 
bij het origineel dat het pu-
bliek vaak vol ongeloof de 
zaal verlaat.
Prijs: 39 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789. 
(foto: Danny van Kolck & 
DBXL)

Locatie 
De Schouw

Velsen-Noord – De ontwik-
keling van locatie De Schouw 
in Velsen-Noord heeft enige 
tijd stil gelegen vanwege de 
verslechterende woningmarkt. 
Begin dit jaar zijn de gesprek-
ken tussen de gemeente en 
de eigenaar van De Schouw, 
Delta OG, weer opgestart. 
Door Delta OG is een plan ge-
maakt waarin het oorspronke-
lijke concept startdocument 
inclusief de inspraakreacties 
uit 2010 zijn meegenomen. 
De ontwikkelaar wil het plan 
graag delen met omwonen-
den en heeft voor donderdag 
3 november een inloopavond 
in De Stek gepland. Bewoners 
ontvangen een officiële uitno-
diging. De avond is vooral be-
doeld om de meningen van de 
buurt te peilen en maakt dus 
geen deel uit van de inspraak-
procedure.

Geen taalklas 
in Velsen

Velsen – De gemeenteraad 
heeft op 1 oktober 2015 het 
college verzocht te onderzoe-
ken of een Internationale Taal-
klas in Velsen mogelijk is. Ook 
wilde de raad dat het leerlin-
genvervoer (ook voor kinde-
ren boven 9 jaar) wordt on-
derzocht. De raad verwachtte 
een toename van het aantal 
basisschoolkinderen (van sta-
tushouders) die voor taalles-
sen buiten de gemeente da-
gelijks moeten pendelen. Het 
college ontraadt een aparte 
taalklas in Velsen. Ten eerste 
omdat de capaciteit van de 
ITK (Internationale Taalklas) 
in Heemskerk en Haarlem 
voldoende is. Beide scholen 
werden aan het begin van het 
schooljaar uitgebreid. Na in-
spectie bleken beide over een 
goede onderwijscapaciteit te 
beschikken. Na een jaar ITK 
stromen de kinderen door 
naar het reguliere onderwijs 
in hun eigen wijk. Het aantal 
leerlingen uit Velsen zou nog 
geen twee klassen kunnen 
vullen. Ook over het leerlin-
genvervoer is het college af-
wijzend. Zij achten het huidi-
ge leerlingvervoer voldoende. 
Per kind wordt maatwerk ge-
boden. Een ITK in Velsen zou 
een centrale voorziening wor-
den waardoor veel leerlingen 
nog steeds zouden moeten 
reizen. Overigens is momen-
teel nog overleg gaande over 
de regionale invulling van de 
Internationale Schakelklassen 
voor voortgezet onderwijs met 
de gemeenten in Zuid-Ken-
nemerland.

Inspraakrapport 
Duingebied

Velsen – In het voorontwerp 
bestemmingsplan Duinge-
bied staan verschillende ont-
wikkelingen beschreven die 
voor omwonenden van be-
lang kunnen zijn. Het gaat om 
het gehele Velsense duinge-
bied in Santpoort, Driehuis 
en IJmuiden. De ontwikkeling 
van Velserend wordt buiten 
het rapport gehouden omdat 
het gaat om een aparte ont-
wikkeling. Een andere ont-
wikkeling in het gebied gaat 
om de ruïne van Bredero-
de waar men horeca wil ont-
wikkelen op de plaats van de 
voormalige hoeve. 
De meeste reacties hierop 
waren positief.
Op de plannen kwamen vijf 
reacties van instanties en 46 
overige reacties, onder an-
dere van het Comité te wa-
pen voor Brederode, Stichting 
Heerlijkheid Brederode en 
Stichting Monumentenbezit.
De gemeente Velsen laat we-
ten dat er alleen onder be-
paalde randvoorwaarden kan 
worden gebouwd in het ge-
bied. Er zal dan sprake moe-
ten zijn van groencompensa-

tie. De nieuwe woningen ko-
men op de plaats van een be-
drijfswoning en een verval-
len kassencomplex op ruime 
afstand van de ruïne, op be-
hoorlijke afstand van de ruïne. 
Natuurmonumenten meldt 
dat de voormalige boswach-
terswoning (dienstwoning) 
aan Duin- en Kruidberger-
weg 66 leeg komt te staan. 
Natuurmonumenten wil deze 
gaan verhuren als vakantie-
woning, wat door de gemeen-
te wordt verwelkomd.
Stichting Santpoort maakt 
zich zorgen over verschillende 
zaken, zoals het feit dat Velse-
rend buiten de bestemmings-
procedure wordt gehouden 
en vindt in het algemeen dat 
de gemeente een actievere rol 
zou moeten spelen in het be-
houd van beleidsvorming, uit-
voering en handhaving waar 
het de natuur betreft. Ze spre-
ken dan over meer over de 
verrommeling van de weiden 
op de Duin- en Kruidberger-
weg en over de legalisering 
van de paddock van Kenne-
mergaarde. Zie ook www.vel-
sen.nl.

Driehuis – Thunnissen 
Groep heeft bouwplannen 
voor de locatie Velserduin in 
Driehuis. Het gebouw waar 
voorheen verpleeghuis Vel-
serduin was gevestigd is rijp 
voor de sloop. Volgens het 
bestemmingsplan Driehuis 
en Velsen-Zuid mag hier wo-
ningbouw komen. Thunnis-
sen heeft een plan ontwik-
keld voor 75 appartementen 
en 25 grondgebonden wo-
ningen met ondergronds par-
keren. Het plan is volgens de 

gevraagde kaders opgesteld 
en is nu ingeleverd als princi-
peaanvraag. Als het plan in-
derdaad voldoet aan de re-
gels van het bestemmings-
plan zal een reguliere aan-
vraag omgevingsvergunning 
volgen. 
Omwonenden en andere be-
langhebbenden zijn door de 
bouwer per brief geïnfor-
meerd. Wie geïnteresseerd 
is kan op www.nieuwvelser-
duin.nl naar het voorlopige 
bouwplan kijken.

Plannen Velserduin

Santpoort-Noord - On-
der de titel ‘Met ziel en za-
ligheid’ start een nieuwe se-
rie bijzondere bijeenkomsten 
op de zaterdagavond in de 
Santpoortse Dorpskerk. Dit is 
een initiatief van Dorpskerk 
Dichtbij, Baldur van Dongen 
en een aantal (jonge) musi-
ci en theatermakers uit Sant-
poort en omgeving. 
Op zaterdag 5 november om 
20.15 uur begint deze serie. 
Dan is er in deze tijd van Al-
lerzielen ook gelegenheid 
onze dierbare overledenen te 
gedenken. U kunt een kaars-

je voor hen opsteken. Een en 
ander wordt begeleid door vi-
olist Suzanne Groot.
Daarna zal men in een pro-
gramma van liedjes en tek-
sten in het bijzonder geden-
ken dat het op 3 december 
alweer 7 jaar geleden is dat 
Ramses Shaffy overleed. Fer-
die Kuiper en Jorick Jochims 
zorgen voor een muzika-
le ode aan zijn leven. Ze la-
ten aan de hand van liedjes 
en teksten zijn leven in vogel-
vlucht de revue passeren. 
Vrijwillige bijdrage aan de 
uitgang.
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Wie hard werkt, verdient beter!
Je krijgt nu de 13e maand cadeau bij een jaar 
lidmaatschap!

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 28 oktober 20.00 uur Telstar - Jong PSV

Telstar Thuis in de Wijk bestaat 5 jaar

Telstar scoort maatschappelijk zeer hoog
Telstar Thuis in de Wijk 
viert zijn eerste lustrum. 
In het najaar van 2011 
richtten de voetbalclub 
en het Woningbedrijf Vel-
sen deze stichting op om 
op meer structurele wij-
ze maatschappelijke ac-
tiviteiten te kunnen orga-
niseren en faciliteren. Vijf 
jaar later draaien er on-
der de paraplu van Tel-
star Thuis in de Wijk vijf 
structurele programma’s: 
de Street League, Play-
ing for Success, School’s 
cool, de Techniek Ex-
perience en Supporters 
voor Supporters.

Daarnaast doet Telstar nog 
veel meer op sociaal-maat-
schappelijk gebied en dat al 
sinds jaar en dag, omdat de 
club en haar sponsors en 
partners het zeer belangrijk 
vinden dat de Witte Leeu-
wen en Leeuwinnen betrok-
ken zijn bij de samenleving 
in hun omgeving. Naast cli-
nics en schoolbezoeken, 
biedt de club met haar sta-
dion een plek voor educa-
tie, participatie & emanci-
patie. En in dit stadion staan 
twee nieuwe activiteiten op 
stapel: Walking Football, 
wandelvoetbal voor senio-
ren, en Telstar@Work! voor 
mensen die op weg naar 
werk een steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken. 

De uitvoering van de maat-
schappelijke activiteiten ge-
beurt in nauwe samenwer-
king met organisaties als 
Stichting Welzijn Velsen, 
SportSupport, MEE Wering, 
IJmond Werkt, CareworX 
en het regionale basis- en 
voortgezet onderwijs. Steun 
is er van de gemeente Vel-
sen, community partner Ta-
ta Steel, Rabobank IJmond, 

fonds Kinderpostzegels, 
Van Mossel Peugeot en vele 
andere sponsors verenigd 
in de Club van Honderd van 
Telstar Thuis in de Wijk.

Telstar Street League
De Telstar Street League is 
een voetbaltoernooi voor 
jongens én meisjes van 
12 tot en met 16 jaar, met 
voorrondes in de wijken en 
een finale in het Rabobank 
IJmond stadion. Naast het 
voetballen zijn er ook pun-
ten te verdienen met het le-
veren van een wijkbijdrage, 
met als uitgangspunt het 
verbeteren van de leefbaar-
heid in de wijken. Dit kan 
variëren van het organise-
ren van een buurtevene-
ment tot het onkruidvrij ma-
ken van een plantsoen.

School’s cool IJmond
De stap van de basisschool 
naar de brugklas is groot. 
Voor de leerlingen die wor-
den aangemeld bij School’s 
cool is deze stap vaak nog 
groter. De vrijwillige thuis-
mentoren van School’s cool 
IJmond helpen hun pupil-
len om deze stap en daar-
mee het risico op schooluit-
val te verkleinen. School’s 
cool is begonnen in Velsen 
en sinds twee jaar ook ac-
tief in Beverwijk en Heems-
kerk.

Playing for Success
Samen met het basis- en 
voorgezet onderwijs or-
ganiseert Telstar Thuis in 
de Wijk Playing for Suc-
cess  IJmond oftewel ‘leren 
met een WOW-factor’. Hier-
voor is in het stadion aan 
de noordkant van de Oost-
tribune een leercentrum 
ingericht waar leerlingen 
vanaf 9 jaar op speelse wij-
ze en met sportieve activi-

teiten werken aan hun zelf-
vertrouwen, motivatie, con-
centratie het samenwerken. 
Ook worden hun vaardig-
heden op gebied van taal, 
rekenen en ICT bijgespij-
kerd. Mede dankzij eenma-
lige bijdragen van de pro-
vincie Noord-Holland en de 
veiling van het eerste vaatje 
haring in 2013, kon Playing 
for Success in oktober 2014 
van start gaan.

Techniek Experience
In de IJmond is grote be-
hoefte aan technisch per-
soneel. Met de Techniek Ex-
perience willen Telstar en 
haar sponsors, waaronder 
zich veel technische bedrij-
ven bevinden, jongeren en-
thousiast maken voor een 
opleiding en beroep in de 
techniek. Basisschoolleer-
lingen uit groep 7 en 8 kun-
nen op bezoek bij bedrij-
ven laten ruiken, proeven 
en voelen wat techniek is. 
En in september 2014 land-
de astronaut André Kuipers 
met een helikopter in het 
stadion om voor bijna 1.400 
leerlingen te vertellen over 
techniek, innovatie en duur-
zaamheid.

Supporters voor Suppor-
ters
Afgelopen seizoen is MEE 
Wering onder de paraplu 
van Telstar Thuis in de Wijk 
met Supporters voor Sup-
porters gestart. In dit pro-
gramma kunnen jongeren 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt werkervaring 
opdoen bij een relatie van 
de club. Daarnaast komen 
zij om de week bij elkaar in 
het stadion, waar ze voor-
lichting en training krijgen 
van een maatschappelijke 
sportcoach. (foto’s: Ron Pi-
chel)

Maatschappelijke vrijdag
Komende vrijdag wordt het eerste lustrum van Telstar 
Thuis in de Wijk gevierd met een maatschappelijke dag. 
Dan is er een mini-symposium voor genodigden, de pre-
sentatie van het nieuwe project Telstar@Work!, een open 
dag bij Playing for Success en voorafgaande aan de wed-
strijd Telstar–Jong PSV de finale van de Telstar Street 
League 2016. Zie ook www.telstar.nl en www.telstarthuis-
indewijk.nl



Infopagina

27 oktober 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Doe mee aan Burgernet!
Stel dat uw vader, moeder, kind 
of buurkindje vermist wordt. Of 
stel dat er bij u ingebroken wordt 
en de inbreker ontkomt? De poli-
tie kan via Burgernet binnen een 
paar minuten honderden mensen 
in uw omgeving vragen mee uit 
te kijken. Dat kan heel eenvoudig 
vanuit huis, op straat of vanaf uw 
werkplek.

Burgernet is een telefonisch net-
werk van politie, gemeente en bur-
gers. Deelnemers aan Burgernet 
krijgen een bericht via hun (vaste of 

mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een 
misdrijf of een vermiste persoon. 
Ziet u iemand die aan het doorgege-
ven signalement voldoet? Dan belt 
u het gratis Burgernettelefoonnum-
mer, dat direct uitkomt in de meld-
kamer van de politie.

Samen werken aan veiligheid
Doe mee en meld u aan via www.bur-
gernet.nl. Heeft u geen internet, dan 
kunt u bellen naar Burgernet via het 
algemene nummer van de politie: 
0900-8844.

Begroting nu ook digitaal
Wist u dat u in 2017 minder af-
valsto� enhe�  ng gaat betalen? 
Of bent u benieuwd hoeveel hon-
denbelasting u volgend jaar gaat 
betalen? Waar geeft de gemeen-
te eigenlijk haar geld aan uit en 
hoe komt zij aan haar inkomsten? 
Veel vragen, die een duidelijk ant-
woord verdienen. Vanaf vandaag 
kunt u  digitaal de gemeentebe-
groting 2017 inzien. 

begroting.velsen.nl 
De raming van baten en lasten is te 
vinden op: begroting.velsen.nl ( dus 
niet op velsen.begroting-2017.nl, zo-

als vorige week per abuis was ge-
meld). Het is een heldere, overzich-
telijke site met foto’s en grafi eken. 
Op de site zijn afzonderlijke hoofd-
stukken opgenomen over veiligheid, 
openbare orde, onderwijs, belastin-
gen etc. Een begroting is een raming 
van baten en lasten. Op donderdag 3 
november 19.00 uur spreekt de ge-
meenteraad van Velsen over de be-
groting 2017. Iedereen is van har-
te welkom om bij de begrotingsbe-
handeling te zijn. Lukt dit niet? Geen 
ramp. Van de hoofdpunten daaruit 
komt een samenvatting in de editie 
van de Infopagina van 10 november.

Inloopavond De Schouw
Delta Onroerend Goed nodigt ie-
dereen uit voor een inloop- en 
informatiebijeenkomst over de 
bouw op het terrein van het ou-
de congrescentrum De Schouw. 
Deze wordt gehouden op donder-
dag 3 november a.s. van 17.00 tot 
19.00 uur in het wijkcentrum De 
Stek aan de Heirweg 2 in Velsen-
Noord.

Woningen
De afgelopen maanden hebben Del-
ta Onroerend Goed en de gemeen-
te Velsen gezamenlijk de mogelijk-
heden verkend voor het oude Hoog-

ovens congrescentrum De Schouw, 
gelegen tussen de Bleyenhoevelaan 
en de Grote Hout- of Koningsweg in 
Velsen-Noord. Rekening houdend 
met de inspraakreacties op het start-
document uit 2010 en met respect 
voor de omgeving ligt er nu een plan 
voor 34 woningen in een openbare, 
parkachtige omgeving. 
Graag betrekt Delta Onroerend Goed 
geïnteresseerden en belanghebben-
den vroegtijdig in het planproces. De 
bijeenkomst is louter bedoeld om de 
meningen uit de buurt te peilen, dus 
niet in het kader van de inspraakpro-
cedure.

Housewarming 
duurzaamheidswinkel
Vrijdag 4 november a.s. is er van-
af 16.00 tot 17.30 uur een feeste-
lijke housewarming van de duur-
zaamheidswinkel aan het Plein 
1945. Pop-up store ‘Du-Dock’ 
wordt dan voorgesteld aan het 
publiek.  Floor Bal, wethouder 
milieu, heet u van harte welkom. 

Uiteraard staat een drankje voor 
u klaar. Ook aan de kinderen is ge-
dacht. Zij kunnen mee kleuren aan 
een wandschildering van bloe-
men. De Pop-up store zit aan het 
Plein 1945 nr. 3. Du-Dock is open op  
woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 
13.00 uur. In Du-Dock  wordt niets 
verkocht. Iedereen die langsloopt en 
binnenwandelt kan er terecht voor 
gratis advies over duurzaam wonen 
en duurzaam ondernemen. Bijvoor-

beeld hoe zonnepanelen werken,  
wat ze kunnen opleveren en welke 
isolatiemaatregelen daarbij passen 
en hoe u in aanmerking kunt komen 
voor subsidies vanuit de overheid. 
Op de donderdagavonden zal de sto-
re u een gevarieerd programma bie-
den, zoals fi lms, discussie, demon-
straties van  technieken of lezingen. 
Houd  voor het complete program-
ma de Facebook-pagina www.face-
book.com/duurzaamdock in de ga-
ten. 

Meedenken?
Heeft u ideeën voor een activiteit 
bij Du-Dock ? mail dan naar du-
dock@odijmond.nl. Op de foto (Ko 
van Leeuwen) wethouder Floor Bal 
bij de opening van de unieke pop-up 
store Du-Dock op 9 oktober jl.
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Onderhoudswerk groen
In de groenstrook langs de IJmui-
derstraatweg en de Willebrord-
straat vindt onderhoudswerk 
plaats. De werkzaamheden be-
tre� en snoeien van heestervak-
ken en herplanten van bomen. 

In de week 31 oktober tot en met 4 
november worden diverse heester-
vakken gesnoeid. Snoeien doet de 
struiken verjongen. In het voorjaar 
zullen ze weer fris groen uitlopen. 
Om kaalslag te voorkomen zullen 
niet alle heestervakken tegelijk on-
der handen worden genomen. In de 
loop van het plantseizoen (tot eind 
maart 2017) gaat de gemeente een 
aantal dode bomen vervangen. De 
overige bomen en de haag langs het 
hekwerk worden in het voorjaar ge-
snoeid.

Voorjaarsbloeiers
Langs gedeelten van de IJmuider-
straatweg en de Willebrordstraat 
worden tussen de rijweg en het fi ets-
pad bolletjes geplant. In de bloei pro-

duceren ze nectar en stuifmeel, be-
langrijke voedingsbronnen voor bij-
en en vlinders. De bijenstand wordt 
bedreigd. De aanplant van de bolle-
tjes zorgt dus niet alleen voor fl euri-
ge voorjaarsbloemen, maar betekent 
ook dat er in het vroege voorjaar ex-
tra voedsel voor de bijen beschik-
baar is. Velsen is niet voor niets een 
bij-vriendelijke gemeente. Foto (ge-
meente Velsen); ook dit jaar gaat de 
gemeente weer bollen planten.

Pijl en boog gericht
op 125-jarig V.Z.O.S.
Dinsdag 25 oktober jl. waren bur-
gemeester en wethouders uit-
genodigd voor een clinic hand-
boogschieten bij V.Z.O.S. in Sant-
poort-Noord. Het gemeentebe-
stuur richtte zijn pijlen op hand-
boogschietvereniging Vooruit-
gang Zij Ons Streven, omdat ze 
125 jaar bestaat.

V.Z.O.S is in 1891 opgericht. Zij 
staat te boek als een van de oudste 
sportverenigingen van de gemeen-
te Velsen. Zondag 6 november zal 

sportwethouder Annette Baerveldt 
het jubileumjaar feestelijk openen. 
Goede buurman, muziekvereni-
ging Soli, zorgt dan voor de muzi-
kale omlijsting. Gedurende het jaar 
organiseert de vereniging maande-
lijks leuke activiteiten. Het jubile-
umjaar zal worden afgesloten met 
een wedstrijd, die gericht is op de 
toekomst.

Op de foto (gemeente Velsen) toont 
het college van B en W zijn schut-
terstalent.

Woensdag 9 november 2016

Dag van de Mantelzorg!
Op woensdag 9 november is er een gezellig middag- of avondpro-
gramma voor mantelzorgers, op de Dag van de Mantelzorg in Velsen. 
Ontmoet andere mantelzorgers en geniet van het muzikaal cabaretduo 
Speelman & Speelman. Meld u aan voor 1 november!

U bent van harte welkom op woensdag 9 november 2016 in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 te IJmuiden. U kunt zich aanmelden voor het middag- 
óf het avondprogramma. 

Programma   ’s middags ‘s avonds
Inloop en ontvangst met ko�  e en thee 15.00–16.00 19.00–20.00 
Voorstelling Speelman & Speelman  16.00–17.00 20.00–21.00 
Borrel met hapjes    17.00–17.45 21.00–21.45 

Ook als u mantelzorger bent en geen uitnodiging heeft ontvangen, bent u van 
harte welkom. Meld u aan vóór dinsdag 1 november! Aanmeldingen worden 
op volgorde van binnenkomst behandeld; het aantal plaatsen is beperkt. Bel 
voor aanmeldingen op werkdagen naar telefoonnummer 088 - 88 76 900, van 
Centrum Mantelzorg van Socius, die de dag organiseert.

Begrotingsspecial
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een 
begroting, waarin staat wat er het ko-
mend jaar gaat gebeuren en hoe dat 
wordt bekostigd. In de editie van 10 no-

vember treft u in de Infopagina de be-
grotingsspecial  aan. Met daarin aan-
dacht voor belangrijke zaken, die in de 
gemeente spelen.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

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

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
oktober 2016 tot en met 21 okto-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Cepheusstraat 19 rd, plaatsen dak-
kapel (21/10/2016) 21221-2016;

Groeneweg 29, plaatsen dakopbouw 
(19/10/2016) 21079-2016;
Eksterlaan 14 en 16, realiseren wo-
ning (17/10/2016) 20866-2016.

Santpoort-Zuid
Hagelingerweg 134, vergroten eer-
ste verdieping (21/10/2016) 21179-
2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 19, 
kamergewijs verhuren woning (tij-
delijk)(19/10/2016) 21016-2016;
Fresiastraat 8, wijzigen voorgevel 

en bestemming (schoonheidssalon)
(19/10/2016) 20997-2016;
Terrasweg 49, het vergroten van de 
1e verdieping (16/10/2016) 20792-
2016.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uit-
bouw achter- en zijkant woning 
(17/10/2016) 20867-2016;
Wüstelaan 19, plaatsen damwand 
(16/10/2016) 20774-2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen 
kantoorgebouw in 6 appartementen 
(18/10/2016) 20977-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 

langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 

vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor.

IJmuiden
De Ruyterstraat 82, plaatsen dakop-
bouw (20/10/2016) 17686-2016;
Frans Naereboutstraat 14, veran-
deren bedrijfsgebouw in 4 apparte-
menten (19/10/2016) 19110-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47, ver-
groten woning (gemeentelijk monu-

ment)(25/10/2016) 20404-2016.

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2016) 16035-2016.

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 63, vergroten 
woning met uitbouw (21/10/2016) 
19088-2016;
Lepelaar 23, uitbreiden woning ach-
terzijde 1e  verdieping (21/10/2016) 
19296-2016.
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Ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en wethouders 
zijn voornemens de gemeente-
raad voor te stellen een nieuw 
bestem	mingsplan vast te stellen 
voor de locatie: Binnenhaven aan 
de Zeeweg in IJmuiden.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan 
Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hier-
door was de ontwikkeling van het 
project ‘De Binnenhaven’ mogelijk. 
In 2012 is het laatste deel van de eer-
ste fase opgeleverd en sindsdien ligt 
de ontwikkeling stil. De situatie voor 
bouwontwikkeling is sinds het op-
stellen van het oorspronkelijk pro-
gramma sterk veranderd. De eige-
naar van de grond heeft aangegeven 
dat het oorspronkelijke program-
ma niet haalbaar is, en stelt voor om 

de beoogde hoogbouw met apparte-
menten aan de Appelboomstraat te 
vervangen door 50 grondgebonden 
woningen. Om dit aangepaste wo-
ningbouwprogramma mogelijk te 
maken is dit bestemmingsplan op-
gesteld.

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het 
park aan de Zeeweg, de Velserduin-
weg, de Appelboomstraat en het Ap-
pelboompad in IJmuiden.

Plan inzien
Het bestemmingsplan Binnenhaven 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BIN-
NENHAVEN1-O001) ligt met in-
gang van 28 oktober gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis,  

Dudokplein 1 te IJmuiden. Even-
eens is een exemplaar van het ont-

werp-bestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Zienswijzen indienen
Zienswijzen kunnen door een ieder 
schriftelijk worden ingediend gedu-
rende bovengenoemde termijn. De 
reacties kunt u richten aan het Ge-
meenteraad van  Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “ziens-
wijze bestemmingsplan Binnenha-
ven”. Onder vermelding van “ziens-
wijze bestemmingsplan Binnenha-
ven”.  Voor het indienen van mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer H. Kloosterman, 
telefoonnummer 0255-567200.

Ontwerpbestemmingsplan Duingebied
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor het 
duingebied en de binnenduin-
rand.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook worden 
enkele ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt.

Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot 
deel van het natuurgebied Duin- 
en Kruidberg, de Heerenduinen en 
het binnenduinrandgebied tussen 
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de 

oostzijde grenzend aan de spoorlijn.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan 
Duingebied (idn: NL.IMRO.0453 
BP0600DUINGEBIED1-O001) ligt 
met ingang van 28 oktober geduren-
de zes weken voor een ieder ter in-
zage in het gemeentehuis, Dudok-
plein 1, IJmuiden en de centrale bi-
bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Daarnaast is het plan digitaal in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naast het ontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking 
hebbende onderzoeken en rapporta-
ges ter inzage. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een zienswij-
ze indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan. Dit doet u door een brief 

te richten aan de Gemeenteraad 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmui�den, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Duin-
gebied”, of per e-mail aan ro@vel-
sen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres 

te vermelden. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer Blom, via tele-
foonnummer 0255-567200.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 29 septem-
ber 2016 heeft besloten:

- de gewijzigde “Beheerverordening 
begraafplaatsen Velsen” vast te 

stellen;
- de gewijzigde “Beheerverordening 

begraafplaatsen Velsen” in wer-
king te laten treden op de dag na   
bekendmaking;

- per gelijke datum de “Verorde-
ning op het beheer en het gebruik 
van de gemeentelijke begraafplaat-
sen voor de gemeente Velsen” in te 

trekken;
- per gelijke datum de “Nadere re-

gels voor de gemeentelijke begraaf-
plaatsen” in werking te laten tre-
den.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te overheid.nl.

Gewijzigde Beheerverordening begraafplaatsen
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