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40.000 bloembollen
de grond in

In de nacht van zaterdag op zondag
gaat de klok weer ACHTERUIT!

AmberJewels
BY RENE POST

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

TIJD VOOR DE WISSEL
NAAR WINTERBANDEN
MAAK TIJDIG UW AFSPRAAK!

Jonkheer Hugo Boreel en
zijn neef Lucas Boreel, nazaten van de laatste bewoners van Beeckestijn, hebben woensdagmiddag samen met wethouder Annette Baerveldt de eerste bollen in de historische tuin van
hun voorvaderen geplant. Zij
krijgen daarbij assistentie
van ruim 75 leerlingen van
de Bosbeekschool uit Santpoort-Noord en tuinvrijwilligers en boswachters van
Natuurmonumenten.

Donderdag komen leerlingen van de Jan Campertschool uit Driehuis langs
om te helpen met het planten van bloembollen. De
plantactie is onderdeel van
een tienjarig versterkingsplan van Natuurmonumenten om de aantrekkelijkheid
van Beeckestijn voor binnen- en buitenlandse bezoekers te verbeteren.
Vanaf het vroege voorjaar
staat buitenplaats Beeckestijn in bloei.
Buitenplaats
Beeckestijn
heeft de grootste collectie
stinzenplanten van Nederland. Deze planten zijn rond
de tweede helft van de 19e
eeuw aangeplant op landgoederen, buitenplaatsen,
states en herenboerderijen
en hebben zich tot op de dag
van vandaag weten te hand-

haven. De mix van stinzenbollen die nu op Beeckestijn geplant wordt bestaat
uit sneeuwklokjes, krokussen, sneeuwroem, narcissen, winterakonieten, sterhyacinten, vogelmelk, Italiaanse aronskelk, boshyacint, holwortel, kievitsbloem,
lenteklokje en zomerklokje.
De stinzenbollen zijn door
de KAVB en bollenbedrijf
C.S. Weijers & Zn uit Hillegom aangeboden aan Beeckestijn. Behalve stinzenbollen worden ook enkele duizenden historische bloembollen geplant, afkomstig
van de Hortus Bulborum in
Limmen.
De activiteit op Beeckestijn
maakt deel uit van de Nationale Bollenplantweken 2017
van de KAVB. (foto: Natuurmonumenten)

Tata Steel Nederland
tegen joint venture
IJmuiden - De centrale
ondernemingsraad en directie van Tata Steel Nederland voorzien dat door
de joint venture met het
Duitse ThyssenKrupp ‘een
zeer moeilijk bestuurbaar
bedrijf’ ontstaat. De Nederlandse tak van het
staalbedrijf stelt alles in
het werk om de vorming
van een nieuwe onderneming tegen te gaan.

,,Het verzet in Duitsland tegen deze joint venture is
minstens net zo groot als
in Nederland en dit voorspelt niet veel goeds’’, laat
de ondernemingsraad in
een verklaring weten. ,,Er
is sprake van een lange en
onzekere reis, die zich zoals
het zich tot nu toe laat aanzien niet goed gaat ontwikkelen voor Tata Steel Nederland en haar medewer-

kers. Wij hebben de directie en de Raad van Commissarissen daarom laten weten dat wij de plannen niet zal ondersteunen.
De medewerkers van Tata Steel Nederland kunnen
erop rekenen dat de ondernemingsraad zich niet
zomaar neerlegt bij besluiten van de aandeelhouder
die niet goed zijn voor het
bedrijf in IJmuiden.’’

ALMERE CITY FC
ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

VRIJDAG
27 OKTOBER
20.00 UUR
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Informatie
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Informatie
van de Deze
gemeente
week in De krant!
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Velsen-Zuid - Op initiatief van Natuurmonumenten en de Koninklijke Algemeene
Vereeniging
voor Bloembollencultuur
(KAVB) worden op buitenplaats Beeckestijn bijna 40.000 stinzenbollen
in de grond gezet.

TELSTAR

Wij zijn met spoed op
zoek naar een serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGER/STER
Omgeving Zadelmakerstraat
Velserbroek, 180 kranten
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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COLOFON

Een bijzondere
pisch IJ muiden
y
T
uitvaartverzorger vind
(en word) je niet zomaar

Door Erik Baalbergen

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:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
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 reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

De tijd dat er één uitvaartverzorger was die alle uitvaarten voor zijn rekening nam is
voorbij. De laatste jaren is het
nog best een uitzoekerij om
‘de beste’ te vinden. De keuze is enorm uitgebreid en elk
bedrijf profileert zich op zijn
(en steeds meer op háár)
eigen wijze met ‘persoonlijke
uitvaartverzorging’.
Tegenover alle nieuwkomers
op de markt staan natuurlijk
de bedrijven die al jaren hun
diensten verlenen. Het oudste
bedrijf in de regio is uitvaartonderneming Uitendaal.
Dit bedrijf bestaat al sinds
1878 maar blijkt allesbehalve een oubollig bedrijf te zijn.
Desgevraagd zegt Martin
Uitendaal: “wij volgen de
trends niet alleen, wij zètten ze. Immers, de persoonlijke aandacht waar nu zo de
nadruk op wordt gelegd is al
van oudsher óns visitekaartje. Niets nieuws onder de zon
dus!”.

waar doordat zij (zowel
Martin als Sonja) 24 uur per
dag, zeven dagen per week
persoonlijk bereikbaar zijn.
Wanneer er een telefonische
melding komt van een overlijden staan zij direct met raad
en daad voor u klaar.
Uitvaartonderneming
Uitendaal heeft alles rond de
uitvaart in eigen hand en is
niet afhankelijk van derden.
Door deze ‘korte lijntjes’ kunnen zij goede kwaliteit bieden
voor een vriendelijke prijs.

Het bedrijf heeft als motto:
‘laat uw zorgen onze zorg
zijn’. Deze belofte maken zij
Uitvaartonderneming Uitendaal 023-532 44 86
www.uitvaartuitendaal.nl

Lichtjesavond op
begraafpark Kleverlaan
Haarlem - Op het begraafpark aan de Kleverlaan wordt
op woensdag 1 november
voor de derde keer de lichtjesavond ‘Herinnering in
Licht’ georganiseerd. Op deze
avond worden overledenen
op een respectvolle en passende wijze herdacht.
Van 18.30 tot 20.30 uur is
een deel van het begraafpark
sfeervol verlicht en zijn er verschillende warmte- en belevingsplekken ingericht. Op
meerdere plekken worden
mooie luisterliedjes gespeeld.
Deze speciale avond is voor
iedereen die zijn of haar dierbaren, alleen of met elkaar
wil gedenken. Het gedenken
kan op geheel eigen wijze
of door een kaarsje te branden in de kapel, het beschrijven van een herinneringssteen in het mausoleum, een
schaaltje met een lichtje en
een geschreven wens te laten drijven op het water of bij
het houtvuur te luisteren naar

mooie gedichten en muziek.
Om 19.45 uur is bij de brug
naast de kapel, een moment
van stilte waarbij de namen
van de overledenen worden
genoemd en herdacht.
Tijdens deze avond staan
het licht, de herinnering en
de verbondenheid centraal.
Doordat we niet alleen zijn
in ons verdriet is het mogelijk
om tijdens een kopje koffie,
thee, chocolademelk of glühwein elkaar te ontmoeten.
Het begraafpark is gedeeltelijk verlicht. Mensen die een
graf willen bezoeken wordt
aangeraden een zaklantaarn
mee te nemen.
De Lichtjesavond is op
woensdag 1 november van
18.30 tot 20.30 uur op het begraafpark aan de Kleverlaan 7
in Haarlem-Noord. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Natascha Matthijsen of
Linda Frank, stichting Nabestaandenzorg, telefoon 0238448201.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
de Bik- en Arnoldkade.
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 ontwikkelt
IJmuiden zich in rap tempo,
vooral door de opkomst van de
visserij rond de monding van
het nieuwe kanaal. De bouwplannen worden ontwikkeld
door de Maatschap IJmuiden,
later Maatschappij IJmuiden
geheten. In 1889 start de aanleg van de vissershaven in het
duingebied ten zuidwesten van
IJmuiden. Drie jaar later maakt
de boekhouder van de Maatschappij IJmuiden, G. Feugen,
een aangepast bouwplan voor
IJmuiden. Het accent hierbij
ligt op de ontwikkeling van het
duingebied tussen IJmuiden en
de toekomstige vissershaven.
Op de kaart bij het bouwplan
zien we de ‘Bik en Arnoldkade’
als zuidwestelijkste straat van
IJmuiden, schuin lopend tussen het verlengde van de Oranjestraat in het zuiden en het
verlengde van de Prins Hendrikstraat in het westen. Tussen de kade en de toekomstige haven zijn ‘los- en laadterreinen’ geprojecteerd. De vissershaven wordt in 1896 opengesteld. Rond de daaropvolgende eeuwwisseling is IJmuiden ten noorden van de Bik- en
Arnoldkade en ten westen van

de Keizer Wilhelmstraat nagenoeg volgebouwd.
Vanaf 1877 worden de straten
en wegen van IJmuiden door
de Maatschap IJmuiden voor
verdere afwerking en onderhoud overgedragen aan de gemeente Velsen. In 1902 wordt
de Bik en Arnoldkade overgedragen. Op voorstel van Mr.
A.J.E.A. Bik, directeur van de
Maatschappij IJmuiden, wordt
de naam ‘Bik- en Arnoldkade’
in juni 1902 met een raadsbesluit vastgesteld. De kade is genoemd naar Adrianus Johannes Bik en Jan Willem Arnold.
Zij waren tijdens het graven
van het kanaal de eigenaren
van de Breesaap, de duinvallei waarin IJmuiden is ontstaan.
Bik is grootvader en Arnold is
oudoom van Mr. Bik.
De IJmuiden-kant van de kade raakt snel bebouwd. Aan de
havenkant ligt aanvankelijk een
talud. In 1914 verleent de gemeente Velsen de Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij vergunning voor bouwwerkzaamheden rond het los- en
laadterrein. Onderdeel daarvan
is ‘een diepe ontgraving langs
de Bik- en Arnoldkade in verband met een te maken grondkeering van gewapend beton’.
Onderlangs wordt een spoorbaan aangelegd. Ter hoogte van het in 1896 geopende Kamperduin wordt in 1915
de visbrug over dit spoor aangelegd, om de Bik- en Arnoldkade met de tegenoverliggende vishallen te verbinden. Het
spoor en veel bebouwing zijn
al weer verdwenen. Ruim 100
jaar later kennen we de ‘grondkeering’ als de grijze kademuur
aan de Halkade, langs de asfaltweg naar Newcastle en de kop
van de haven.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Heel Holland Rockt! in Jacobsstraat Velserbroek.
het Thalia Theater, Brees- Aanvang 14.00 uur. Optreaapstraat IJmuiden. Vanaf den Zwanenkoor.
19.30 voor liefhebbers van
een buffet. Het concert begint om 20.30 uur.

▲
26 OKTOBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-. Gedurende
de gehele herfstvakantie:
Kindervertelmiddag
voor 4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro
per kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven
kan via carla–schut@hotmail.nl of 06-26038252. Dit
kan tot dinsdag ervoor tot
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 15.30. Poppenkast 13.13
uur (gratis)

in Haarlem. Aanmelden via
gildewandelingen@gmail.
com of 06-16410803 op
werkdagen van 09.00 tot
10.00 uur en van 18.00 tot
19.30 uur.
Klaverjassen bij SVIJ in
IJmuiden. Aanvang 19.30
uur, kantine open 19.00
uur.
100
Jaar
Dorpskerk
Santpoort. Meezingfestival. Aanvang 20.00 uur.
Prinsengracht
Piano
Quartet in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Telstar - Almere City FC.
Aanvang 20.00 uur.

28 OKTOBER

Schoolkorfbaltoernooi in
Sporthal Zeewijk in IJmuiden. Van 09.00 tot 13.30
uur.

27 OKTOBER

Inloopspreekuur
over
chaos in huis en hoofd en
wil je meer ruimte en overzicht. Bibliotheek IJmuiden
van 11.00 tot 12.00 uur. Bibliotheek Velserbroek van
13.00 tot 14.00 uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
extra geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Entree musuem gratis. Doorlopend
film over de industrieën in
Velsen.

Gildewandeling over begraafplaats Akendam. Vertrek 13.30 uur vanaf ingang
begraafplaats Kleverlaan

Bingo- en loterijavond in
speeltuin De Veilige Haven
in IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
100
Jaar
Dorpskerk
Santpoort. Stilte in de
ochtend. Aanvang 10.00
uur. Swingen op het orge lin de avond. Aanvang
20.00 uur.
Dansavond in wijkcentrum
De Stek, Heirweg 2 Velsen- Pianist en componist
Noord. Aanvang 20.00 uur, Carlos Bianchini in ‘t Moszaal open 19.30 uur.
terdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
29 OKTOBER
wenselijk.
100
Jaar
Dorpskerk De Rebellies in Café BartSantpoort. Feestelijke af- je, Hoofdstraat 150 Santsluiting met een kerk- poort-Noord.
Aanvang
dienst. Aanvang 10.00 uur. 20.00 uur.
Stamboomweekend op
Ruïne van Brederode. Open
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.ruinevanbredero- 30 OKTOBER
de.nl
Collecte Diabetes Fonds
tot en met 4 november.

Stamboomweekend op
Ruïne van Brederode. Open
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.ruinevanbrederode.nl
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie
‘IJmuiden
Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. Motordraaimiddag van 13.00 tot
17.00 uur.
Gildewandeling over begraafplaats Akendam. Vertrek 13.30 uur vanaf ingang
begraafplaats Kleverlaan
in Haarlem. Aanmelden via
gildewandelingen@gmail.
com of 06-16410803 op
werkdagen van 09.00 tot
10.00 uur en van 18.00 tot
19.30 uur.
Repaircafé in Het Terras,
Dinkgrevelaan SantpoortNoord. Van 14.00 tot 16.00
uur.

13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 15.30.
Kindervertelmiddag voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro
per kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven
kan via carla–schut@hotmail.nl of 06-26038252. Dit
kan tot dinsdag ervoor tot
17.00 uur.
Lichtjesavond op begraafpark Kleverlaan in
Haarlem. Van 18.30 tot
20.30 uur.

2 NOVEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur bij Alice
Loeters Persoonlijke uitvaartzorg in de Naaldkerk,
Frans Netscherlaan 12 Sant
poort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.

31 OKTOBER

(foto: Paul ten Have)
IVN-natuurwandeling in
het recreatiegebied Noorderneg, aan de westkant
van Heiloo. Start om 10.00
uur op de parkeerplaats bij
zwembad het Baafje aan de
Omloop in Heiloo.
Lezing door drs. Thera Folmer over Plaisante plaatsen buiten Haarlem, de omgeving in beeld
gebracht. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein over het Tata terrein.
Vertrek 10.45 uur, tweede rit vertrekt om 13.00 uur
vanaf station Velserbosch
aan de Wenckebachstraat
1 in Velsen-Noord.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie
‘IJmuiden
Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Niels en
de Kriebelbeestjes’ 13.30
uur.
ZoMiPo in De Hofstede, A.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Lezing door Mart Smeets
over zijn passies; sport, muziek en Amerika. ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg Santpoort-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-.

1 NOVEMBER

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17
in Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie
‘IJmuiden
Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van

(foto: Robert Aarts)
Gedenkavond op Begraafplaats & Crematorium
Westerveld in Driehuis. Van
19.15 tot 20.00 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Velsen - Ook dit jaar wordt
de Felison Cruise Terminal
aan de Monnickendamkade door Mijn Kerstmarkt
omgetoverd tot ‘Felison
Christmas Terminal’. Mijn
Kerstmarkt is een uniek
concept waarbij werkgevers hun gewaardeerde
personeelsleden trakteren
op een heerlijke avond uit in
kerstsfeer. Dit jaar gebeurt
dat in de sfeer van Scrooge,
het bekende kerstsprookje
van Charles Dickens op een
sfeervol kerkplein.
Just Ritskes van Graphic Sign
en Bas Dortmundt van Levensgenieters hebben samen
Mijn Kerstmarkt opgezet. De
succesvolle formule ontzorgt
de werkgever of de regelneef
binnen het bedrijf. Het enige
wat deze hoeft te doen is te
kiezen voor de vorm van het
kerstpakket en de eigen medewerkers uit te nodigen voor
een fantastische avond.
Weg met het traditionele kerstpakket dat matig wordt gewaardeerd. Zeg nee tegen de
kerstborrel tussen de bureaus.
Mijn Kerstmarkt biedt een volledig verzorgde avond, naar
keuze met een kerstborrel en/
of diner en een kerstmarkt

waar uw gewaardeerde werknemers hun eigen kerstgeschenken uitkiezen uit een gewild en gevarieerd aanbod. De
avond wordt afgesloten met
een gratis feest met live muziek waar desgewenst de voetjes van de vloer gaan. En dat
vanaf 35 euro per werknemer.
De werkgever kiest zelf het
aantal munten voor de drankjes en de kerstmarkt, waardoor
de uitgaven nooit de vooraf
opgegeven prijs overstijgen.
Vorig jaar werden de vele gasten bij de Felison Cruise Terminal buiten al ontvangen
met sneeuwvlokken, vuurkorven, de geur van ter plaatse

gerookte zalm en een heerlijk glas bubbels. Binnen ging
het feest door met de sfeer van
een Duitse kerstmarkt, een
walking dinner van Korf Catering, shoppen op de kerstmarkt en het feest met diverse verrassingen. Bedrijven krijgen hun eigen statafel(s) waar
men vooral aan het begin van
de avond samen geniet van
het eten en de gezelligheid.
,,Meestal zie je al bij het kerstshoppen dat mensen van verschillende bedrijven elkaar
ontmoeten’’, vertelt Just Ritskes. ,,Sommige bedrijven komen samen op dezelfde avond
als de buurman of misschien

Wij hebben alleen maar positieve reacties gekregen op het
marktconforme aanbod. Er zijn
nieuwe aanbieders op het gebied van fitness and healthgadgets, maar ook weer Slijterij en Wijnhuis Zeewijck, de
Gezellige Woonwinkel en Drogisterij Ritskes met hun gewaardeerde producten.’’
Nieuwsgierig naar Mijn Kerstmarkt? U kunt zich nog inschrijven voor alle zes avonden, op donderdag 14, vrijdag 15, dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december. Zie www.
mijnkerstmarkt.nl of www.facebook.com/mijnkerstmarkt of
bel 06-51662135. (foto’s: Mijn
Kerstmarkt)

Opzet nieuw verkeersplan

Nieuwe kabels
Tennet
Velsen - Er komen nieuwe
hoogspanningskabels
met
meer ‘power’ tussen VelsenNoord en Vijfhuizen. Deze zullen het ondergrondse
netwerk gaan vervangen. De
werkzaamheden staan gepland voor april 2018. Vooral
Velsen-Noord krijgt te maken
met de overlast van werkzaamheden. In een aantal
gevallen moeten straten opnieuw worden opengebroken
om waar mogelijk kabels te
verwijderen. Het betreft twee
tracés van elk zes oliedrukkabels. Op sommige locaties is ook asbest aanwezig.
Dit alles wordt waar mogelijk verwijderd. Dit zal in goed
overleg met de bewoners gebeuren. Er wordt in fases gewerkt. Tennet legt bovengronds de nieuwe hoogspanningskabels aan. Vanwege
de grondwateroverlast in Velsen-Noord is niet gewacht op
Tennet maar is de riolering
eerder vervangen. Tennet
gaat ook kabels verwijderen
op grondgebied van Rijkswaterstaat in Velsen-Zuid, maar
niet onder de Amsterdamseweg. Er wordt met omwonenden gecommuniceerd over
de werkzaamheden.

wel de concurrent. Daarvoor
zijn genoeg mogelijkheden.
Zeker ook leuk voor de kleinere bedrijven. Al vanaf 6 personen is men welkom bij Mijn
Kerstmarkt. Hoewel al 85 procent van de bedrijven van vorig
jaar terukomt is er op alle zes
avonden nog ruimte.’’
Dit jaar wordt het concept van
Mijn Kerstmarkt nog verbeterd
door tijdens het diner het walking dinner te vervangen door
goedgevulde etagères op de
eigen tafels en bedienend personeel dat regelmatig langs
komt met extra lekkers. Ook
de drankjes kunnen aan tafel
worden besteld.
Just Ritskes: ,,Wij werken met
een fantastisch team van mensen, ervaren horecamensen,
die net zo gedreven zijn als
wij om alle gasten die prachtige beleving van waardering
en gastvrijheid te geven. Dat
is wat de werkgevers aan het
einde van het jaar aan hun
medewerkers willen tonen.
Met deze derde editie willen
wij geen kopie van de eerdere
jaren. De aankleding is totaal
anders. De kerstmarkt heeft
nieuw en veel aanbod, zodat
niemand teleurgesteld wordt.
Het shoppen voor het eigen
kerstpakket gaat nu in fasen.

Velsen - Het huidige college maakt de opzet voor
een nieuw LVVP, Lokaal Vervoers- en Vervoersplan. Met
de gemeenteraad wordt alleen een concept-beleidsagenda opgesteld. Na de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart 2018, mag de nieuwe raad en het nieuwe college zich bezig houden met
de uitwerking van de plannen. Het LVVP loopt nog tot

2020 en is al geëvalueerd. De
gemeenteraad mag invulling
geven aan de plannen. Zeker is dat er plannen voor een
nieuw Pontplein komen. Verder zal men toekomstgericht
naar het verkeer en vervoer
kijken.
Wat betekent het als meer
mensen elektrisch gaan rijden? Parkeren zal voorlopig
ook nog hoog op de agenda
komen bij het LVVP.

SnowPlanet KidsDagen
Velsen-Zuid - In de herfst- en
kerstvakantie houdt SnowPlanet weer de supercoole KidsDagen. Deze dagen staan volledig in het teken van sneeuw
en fun. De hele dag in echte
sneeuw op de piste leren skien of snowboarden.
De leukste leraren en leraressen maken samen met jou en
de andere kinderen veel plezier. Daarna samen met de
hele groep op adem komen
tijdens de gezellige lunch met
lekkere broodjes en een warme snack. Na de lunch ga je
weer heerlijk verder spelen in

de sneeuw. Ook ideaal voor
werkende ouders tijdens de
schoolvakanties.
De KidsDagen zijn tot en met
29 oktober en van 23 december t/m 7 januari. Een KidsDag is van 8.30 tot 16.00 uur
en is voor kinderen van 5 tot
en met 12 jaar. Snowboarden is mogelijk vanaf 7 jaar.
Kosten zijn 62,50 euro per
kind per dag, inclusief lunch.
Bij vijf dagen geldt een korting van 7,50 euro per dag.
Opgeven voor een KidsDag
kan via www.snowplanet.nl/
kidsdag. (foto: SnowPlanet)

Jaap Rietdijk in
het zonnetje gezet
IJmuiden - Oud-bokstrainer ‘ome’ Jaap Rietdijk werd zaterdag bij Countdown Boxing in het zonnetje gezet. Samen met
een aantal andere oud-leden kreeg hij een bokstraining van
Martin Noorman. Hij was zeker het boksen nog niet verleerd.
De training werd afgesloten met een gezellige lunch. (foto:
Countdown Boxing)
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Johan van Doorn wordt Uw Slager
IJmuiden - Vanaf donderdag
2 november sluiten Johan en
Gina zich aan bij Uw Slager,
een samenwerkingsverband
van ambachtelijke kwaliteitsslagers door heel Nederland.
Stuk voor stuk vakmensen
die kiezen voor kwaliteit, ambacht, verantwoorde smaak
en samenwerken.
Om deze overstap te vieren staat er op 2 november
een goed gevulde tas voor u
klaar! Volgende week vindt u
een advertentie in deze krant
met alle mooie producten die
u in de tas kunt verwachten.
Het zijn allerlei lekkere producten voor een zeer voordelige prijs. Zo maakt u kennis met al het lekkers wat Uw
Slager van Doorn te bieden
heeft.
Johan, Gina en hun medewerkers hebben voor Uw Slager gekozen omdat Uw Slager een aantal dingen voor
hen uit handen kan nemen.
Uw Slager biedt de aangesloten leden praktische
handvatten om succesvol
te kunnen ondernemen. Dit
wordt bijvoorbeeld. gerealiseerd door een persoonlijke
en unieke winkeluitstraling in
samenhang met onderschei-

IJmuiden - De aannemingsovereenkomst voor
de realisatie van het groot
onderhoudsproject ‘Oog op
de Wijk’ van 106 woningen
aan de Geelvinckstraat en
omgeving in Velsen-Noord
is ondertekend.
De directeuren Peter van
Ling van Velison Wonen en
Jan Hagendoorn van Coen
Hagendoorn Bouw hebben
hun handtekening gezet.
Ook de leden van de projectcommissie, bestaande
uit een aantal bewoners uit
de wijk, waren bij de ondertekening aanwezig. Directeur Peter van Ling benadrukte blij te zijn met de
grote betrokkenheid en inbreng van de projectcommissie bij het project.
Met de ondertekening
van de aannemingsovereenkomst is het groot onderhoudsproject
formeel
in opdracht gegeven. Het
project ‘Oog op de Wijk’
bestaat uit het isoleren van
de woningen en het aanbrengen van zonnepanelen. Door deze werkzaamheden kan een zeer hoge

dende en gepersonaliseerde promotiemiddelen. Verder blijft de slagerij van Johan en Gina zoals u dat altijd
gewend was.
De slagerij van het echtpaar
staat bekend om de goede producten en de gezellige sfeer in de winkel. Ook
de vriendelijke medewerkers
spelen daarbij een belangrijke rol. De producten uit eigen worstworstmakerij, de
vleeswaren en maaltijden zijn
van topkwaliteit. Daar komt
u voor terug! De maaltijden
worden gemaakt in samenwerking met de lokale groen-

teman en dat proeft u.
Het beleid van de slagerij is
er op gericht om de consument een lekker en eerlijk
product te verkopen. Het dierenwelzijn staat bij Uw Slager
van Doorn hoog in het vaandel. Daar waar mogelijk maken zij hun producten zonder
toevoegingen van smaakversterkers of enig ander minder
vriendelijke producten.
Uw slager Johan van Doorn,
Zeewijkplein 17 in IJmuiden, telefoon 0255-530286.
Zie ook www.vandoorn.
uw.slager.nl. (foto: Uw Slager
Johan van Doorn)
IJmuiden - Hardlopen door
het meest karakteristieke deel
van IJmuiden; zestig enthousiastelingen gingen zondagmiddag de uitdaging aan en trotseerden het herfstachtige weer
met stevige buien en een stevige wind tijdens de allereerste
Havenrun. Het evenement, onderdeel van de Week van de Industriecultuur van van de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen, werd georganiseerd door atletiekvereniging
Suomi.
Vooraf deden de deelnemers
en degelijke warming-up op de
ritmische klanken van de liveband, waarmee de status van
een ‘funrun’ nog eens werd onderstreept. Dat bleek ook onderweg, want er werd niet te fanatiek gelopen, soms gewan-

energie-index
(voorheen
energielabel A) voor vrijwel alle woningen worden
bereikt. Velison Wonen verhoogt door deze ingreep
het comfort in de woning
en verlaagt de energiekosten van haar huurders.
Er wordt geen huurverhoging berekend voor de
standaardmaatregelen. Alleen een geringe bijdrage in de servicekosten voor
het plaatsen van de zon-

deld en netjes op elkaar gewacht, bijvoorbeeld voor een
fotomoment bij het Semafoor
waarbij zowaar de zon scheen.
Na 5 kilometer en 45 minuten
was de groep terug bij de start,
waar ze met muziek werden
onthaald.
Daarna verplaatste het hele gezelschap van deelnemers, organisatoren en muzikanten zich
naar Base Cooking aan de Halkade, waar de opbrengst van
het inschrijfgeld werd overhandigd aan Telstar Thuis in de
Wijk. Deze maatschappelijke
stichting mag 300 euro op zijn
rekening bijschrijven om te gebruiken voor diverse sportieve
projecten.
Daarmee werd de eerste Havenrun in meerdere opzichten
een succes. (foto: RTV Seaport)

nepanelen. Door de energiebesparende maatregelen zullen de energielasten (gas en elektra) dalen.
Het streven is om in januari 2018 te starten met de
werkzaamheden.
De komende tien jaar zal
Velison Wonen 26,5 miljoen euro investeren aan
energiebesparingsprojecten voor ruim 100 woningen per jaar. (foto: Velison
Wonen)

De Wasautomaat Gigant
IJmuiden - Maandag opende
aan Planetenweg 14 de nieuwe winkel De Wasautomaat
Gigant.
De Wasautomaat Gigant is
een goede keuze. Zeker nu er
10 procent openingskorting
wordt gegeven op het hoogwaardige aanbod van kwaliteitswasmachines, -drogers
en refurbished wasmachines
en drogers. De laatste worden
in het eigen testcentre uitgebreid getest en in orde gemaakt voor een tweede leven.
Ook voor reparaties kunt u te-

recht bij De Wasautomaat Gigant. Van testcentre tot reparaties, alles gebeurt in eigen beheer. Net als plaatsing,
montage en onderhoud aan
airconditioning en reparaties
aan horeca-koeling, koelcellen en transportkoeling van
merken als Carrier en Thermoking.
Met dit aanbod en alle technische kennis is De Wasautomaat Gigant een welkome aanvulling in IJmuiden en
omstreken. (foto: de Jutter/de
Hofgeest)
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Genomineerden IJmond
Onderneemt Award
IJmond - Nog een maand
en dan is het zover! Tijdens
hét regionale netwerkevent IJmond Onderneemt op
dinsdag 14 november wordt
voor de achtste keer de
IJmond Onderneemt Award
uitgereikt. Deze prijs wordt
jaarlijks overhandigd aan
een echt IJmonds bedrijf, dat
zich op een positieve manier
onderscheidt van haar concurrentie en boven het maaiveld uitstijgt. Goed ondernemerschap mag worden beloond! Ook dit jaar is A9 Studio’s verkozen als locatie.
Vorig jaar zagen ruim 230
ondernemers de IJmond Onderneemt Award gewonnen worden door De Wilde Ingenieursgroep. De jury, bestaande uit diverse bestuursleden van ondernemersverenigingen en
de winnaar van vorig jaar,
heeft ook dit jaar weer een
zware taak om uit drie top-

pers één winnaar te kiezen.
De genomineerde bedrijven
zijn het Beverwijkse Montarent Bouwlogistiek, NVD
Beveiligingsgroep en Slijptechniek IJmond. Tijdens het
ondernemersnetwerkevent
IJmond Onderneemt worden
in totaal drie awards uitgereikt. Naast de IJmond Onderneemt Award, worden
ook de IJmond Werkt! Award
en de IJmond Duurzaam
Award uitgereikt. Voor de
Duurzaam Award zijn Parlevliet & Van der Plas, Timboektoe en Abelia Fleuristen genomineerd. De genomineerden voor de IJmond
Werkt! Award worden binnenkort bekend gemaakt.
Op de website www.ijmondonderneemt.nl kunnen ondernemers zich aanmelden
om deze bijeenkomst gratis
bij te wonen.
Zie ook www.ijmondonderneemt.nl.

Movie Proms concert
IJmuider Harmonie
Velsen - Het IJHmusementsorkest brengt beroemde filmmuziek ten gehore op zaterdag 4 november in Stadsschouwburg Velsen.
De Proms-concerten van het
IJHmusementsorkest (de afdeling lichte muziek van de
IJmuider Harmonie) in dit
theater zijn uitgegroeid tot
een levendige traditie. Dit
keer staat het publiek een
sprankelende ‘Movie Proms’
te wachten. Met verschillende lokale zangtalenten zet het
orkest een spetterende show
vol bekende filmmuziek neer.
Het orkest heeft weer een superleuke avond voor u in petto met medewerking van Eigenwijs Musicalkids Velsen.
Zanger Dennis Koppen, zan-

geressen Lisanne Wensink,
Manouk Nanne en de dansschool Feel Good Moves! zorgen samen met de IJmuider
Harmonie voor een geweldig leuke muzikale avond.
Dit wordt de derde proms op
rij, en heeft de afgelopen jaren mooie recensies mogen
ontvangen. Een leuke avond
die u niet mag missen. Theo
Bleeker, dirigent van het orkest en de muziekcommissie,
hebben een prachtig avondvullend programma samengesteld. Het belooft een echt
feestje te worden.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.stadsschouwburgvelsen.nl en uiteraard op 4 november tot 19.45 uur aan de
kassa van de schouwburg.

Projectzangers gezocht
IJmuiden - Op 3 december,
de eerste zondag van de Advent, vieren de Oud-Katholieke parochie IJmuiden en de
Hervormde Gemeente IJmuiden-West, een Interkerkelijke Adventsservice. Daarom
worden zangers uitgenodigd
om mee te doen aan een projectkoor. Koorleider is Marlie
Durge, organist van dienst is
Ary Rijke. De repetities zijn
op de zaterdagmiddagen in

november van 16.00 tot 17.00
uur. Wie vooraf digitaal de
bladmuziek wil ontvangen,
gelieve zich aan te melden
per email aan: marliedurge@
gmail.com.
Op de zaterdagen in december wordt vanaf 16.15 uur gezongen voor de Kerstnacht
om 22.00 uur. Ook hiervoor
kan men zich op projectbasis
zonder kosten en vrijblijvend
opgeven.

Woonruimteverdeling

IJmuiden - Al vele jaren leiden de gidsen van de vereniging Forteiland IJmuiden bezoekers rond in het op het
forteiland gelegen fort. Het
fort maakt deel uit van de
stelling van Amsterdam en is
gelegen op een eiland voor
het sluizencomplex van het
Noordzeekanaal in IJmuiden.
De gidsen vertellen aan bezoekers het bijzondere verhaal van het toenmalige militaire leven op het fort en de
geschiedenis van het eiland
en het fort.
Het forteiland is jaarlijks op 9
zondagen en in de zomer op
4 woensdagen voor publiek
geopend.
De vereniging Forteiland
IJmuiden telt momenteel ca
70 vrijwilligers; gidsen, algemeen medewerkers, EHBO
en een team dat de cate-

ring tijdens de publieksdagen verzorgt.
De gidsen zoeken versterking. De bezoekersaantallen lopen op, om het aantal
bezoekers per rond te leiden
groep niet te groot te laten
zijn zijn nieuwe gidsen hard
nodig.
Vind je het zelf ook leuk om
het bijzondere verhaal van
het forteiland en het fort aan
bezoekers te vertellen meld
je dan aan. De vereniging
organiseert voor geinteresseerden informatie ochtenden waarin inzicht wordt gegeven in de inhoudelijke rol
van het gidsenwerk. Indien je
daarna van het team gidsen
deel uit wil maken volgt een
door de vereniging georganiseerde opleiding. Aanmelden
kan via info@forteilandijmuiden.com. (foto: Forteiland)

Straatrover aangehouden
IJmuiden - Op zaterdagmiddag hield de Koninklijke
Marechaussee een 20-jarige
man (onbekend adres) aan
op verdenking van straatroof.
Andere verdachten wisten te
ontkomen.
Omstreeks 15.45 uur reed
een 20-jarige IJmuidenaar
met een vriend in zijn auto naar de Hefnerstraat. Het
gaat hier om een doodlopend
stuk weg op het industrieterrein. Zij hadden hier afgesproken met wat jongens om
even een sigaretje te roken.
Toen het groepje daar stond
te praten, ging opeens de
aandacht uit naar de dure merkkleding en de sieraden die het slachtoffer droeg.
Na wat opmerkingen, moest

hij zijn kleding uit doen en
afgeven. Toen het slachtoffer
weigerde, werd hij geslagen
en geschopt door drie of vier
personen.
Toevallig kwam een surveillance van de Koninklijke Marechaussee langs. De straatrovers schrokken hiervan en
gingen er rennend vandoor.
Een van hen kon worden
achterhaald. Hij werd aangehouden en overgedragen aan
de politie. De man is inmiddels in verzekering gesteld.
De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van
de andere verdachten en verzoekt eventuele getuigen om
zich te melden. De politie is
bereikbaar op tel.nr. 09008844.

www.
www.

.nl
.nl

Velsen - Eind 2016 stonden
9.079 woningzoekenden ingeschreven bij Wonen in Velsen.
De grootste groep woningzoekenden is in de leeftijd van
23 tot en met 34 jaar. Naar inkomensklasse ingedeeld heeft
47 procent een inkomen tot
22.100 euro, 64 procent daarvan bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Gezien hun inkomen komen zij in aanmerking voor een woning met een
huurprijs tot 586,68 euro. Met
een inkomen tussen 22.100
en 30.000 euro word je verwezen naar een woning met
een huurprijs tot maximaal
628,76. Dit heeft te maken
met het nieuwe regime van
passend toewijzen dat geldt
sinds 1 januari 2016. Overigens kan men sinds 2015 ook
zonder bindingseisen in Velsen terecht voor een huurwoning. Het gaat hier om regionale afspraken. In 2017 zijn
er wel nieuwe aanpassingen
gesteld aan deze regeling. In
2016 werden 781 nieuwe verhuringen verantwoord via Wonen in Velsen. De meeste woningen gingen naar mensen
in de leeftijd van 23 tot en met
34 jaar, waar ook de grootste
vraag is. Het overgrote deel
werd verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot
22.100 euro. Bij 27 procent van
het aantal verhuringen werd
bemiddeld. Dan gaat het om
mensen met een indicatie, zoals senioren of een beperking
en de huisvesting van statushouders. Ook werden 105 urgenten gehuisvest, het merendeel hiervan 87 procent, was
urgent vanwege herstructurering, zoals sloop of renovatie van de woning. Bij 157 van
de verhuringen werd gebruik
gemaakt van de voorrangsregeling voor gezinnen, daarbij
wordt gekeken naar de grootte van de woning. Op de 781
geadverteerde woningen zijn
in totaal 76.289 reacties binnengekomen. De gemiddelde
wachttijd voor een verhuring
was 27,2 maanden.

ZoMiPo
Velserbroek - Op zondagmiddag 29 oktober treedt het
geliefde Zwanenkoor op in
Woonzorgcomplex De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, Velserbroek. Dit koor
staat garant voor een geweldige middag met Amsterdamse meezingers. De voorstelling begint om 14.00 uur
en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 5,00 euro zijn
verkrijgbaar aan de zaal.
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Afspraken
over wonen
Velsen - De gemeente Velsen heeft nieuwe afspraken
gemaakt met de wooncorporaties en de huurdersraden voor de periode tot 2021.
Belangrijk is een gedifferentieerd woningaanbod en het
feit dat men goed en betaalbaar kan wonen in Velsen. Met 11.000 huurwoningen hebben de corporaties
gezamenlijk 35 procent van
de Velsense woningvoorraad
in handen. Er zijn nu afspraken gemaakt zodat de vraag
past bij het aanbod. Jaarlijks
wordt het aantal en aandeel
per huurprijscategorie gemonitord. Ook de wachttijden
worden gemeten. Er wordt
nog onderzocht hoe de corporaties de woonlasten voor
de huurders kunnen meten.
Ook wordt het aantal huisuitzettingen in de gaten gehouden en de inzet bij schuldhulpverlening. Corporaties
kunnen niet zomaar huurwoningen verkopen, dat is
afhankelijk van het overige
aanbod in een wijk. De gebieden IJmuiden-entreegebied,
Stadspark, centrum, Zeewijk,
oud-IJmuiden en VelsenNoord zijn aangewezen als
herstructureringsgebied. Om
de doorstroming van woningen te verbeteren kunnen de
corporaties de nieuwe huursombenadering inzetten. Er
mag dan in een jaar de maximale inflatie + een procent
huurstijging worden ingezet.
Ook op het gebied van duurzaamheid hebben de corporaties taken: sociale huurwoningen krijgen een gemiddelde energielabel B en 80 procent minimaal een label C.
Zo kunnen huurders profiteren van lagere energielasten
en is het wooncomfort beter. Corporaties gaan huurders uitdagen bewuster om
te gaan met energie.

Barmedewerk(st)ers
gevraagd
IJmuiden - De barmedewerkers van buurthuis De Brulboei zijn dringend op zoek
naar mensen die het team
komen versterken. In een gezellige sfeer schenkt u koffie, thee en andere drankjes
voor de bezoekers en de cursisten. Heeft u interesse, kom
dan zeker langs en maak
een praatje. U bent welkom!
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, telefoon 0255
510652.

Zesde HappyRunning

Eten bij Perron Zee
voorafgaand aan Vamos!
en Ibérica de Danza
IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen en restaurant Perron Zee slaan de handen in
een om iedereen een zwoele, Spaanse nazomer te bezorgen. Voorafgaand aan de voorstellingen ‘Vamos!’ en Ibérica
de Danza kunnen theaterbezoekers genieten van een Tapas-menu én een glaasje sangria in restaurant Perron Zee.
Het heerlijke dessert wordt geserveerd in de Stadsschouwburg Velsen, zodat men zonder stress op tijd klaar is om te
gaan genieten van de voorstelling. In de pauze staat er bovendien een Pinox hapje klaar!
Het dansgezelschap Ibérica
de Danza weet als geen ander het traditionele Spaanse danscultuurgoed te gebruiken voor de meest spectaculaire dansshows. Ibérica staat
bekend om haar sterk beeldende danstaal die ontstaat
door een unieke vermenging
van klassiek Spaans ballet, flamenco, folk en moderne dans.
Met haar nieuwste productie ‘Carmen vs Carmen’, dinsdag 7 november (20.15 uur) in

de Stadsschouwburg Velsen,
wordt het 20-jarige bestaan
gevierd. Een ode aan de meest
sensuele, passionele en eigenzinnige vrouw uit de theatergeschiedenis: Carmen.
Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft er niet ooit stiekem van gedroomd? ‘Vamos!’
is een musicalcomedy geïnspireerd op succesvolle tv-series als ‘Het Roer Om’ en ‘Ik
Vertrek’. Drie vrouwen (Lenette van Dongen, Carolina Dijkhuizen, Cystine Carreon) maken die droom waar en grijpen
de kans op een nieuwe toekomst met beide handen aan.
VAMOS! Enkeltje Spanje por
favor! Lukt het ze hun levens
weer glans te geven? ‘Vamos!’
laat gegarandeerd op dinsdag
28 en woensdag 29 november
(20.15 uur) de Spaanse zon in
de Stadsschouwburg Velsen
schijnen! Prijs: 27,50 voor Tapas-menu, exclusief kaartje voor
de voorstelling. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789. (foto: (Corné van
der Stelt))

Brexit heeft gevolgen
voor visserij
Velsen - Wethouder Arjen
Verkaik zal op verzoek van het
Velsense bedrijfsleven aanwezig zijn bij een Europese bijeenkomst over de Brexit en de
visserij in Santiago de Compostela. De visserijsector wil
een krachtig signaal afgeven
aan alle partijen die betrokken
zijn bij de Brexit.
De Brexit is voor de visserij in
IJmuiden een grote zorg. Veel
visserijbedrijven (zowel qua
vangst als handel) zijn afhankelijk van visrechten in Engel-

se wateren, een systeem dat al
decennia met wederzijdse instemming functioneert. In het
kader van de Brexit zet GrootBrittannië in op een eenzijdige
breuk van deze afspraken.
De economische gevolgen
voor de Nederlandse en IJmuidense visserijsector is potentieel groot. Velsen wil door haar
aanwezigheid bij de bijeenkomst dit belang uiten. Ook de
provincie Noord-Holland zal
worden vertegenwoordigd bij
deze bijeenkomst.

IJmuiden - Op zondag 12
november aanstaande is het
weer zover. Om 11.00 uur valt
het startschot van de HappyRunning Strandloop die voor
de 6e keer georganiseerd
wordt door HappyRunning
van Noëlla kieftenbeld. Zij is
geboren en getogen IJmuidense en dus bekend met, de
voorheen, wekelijkse strandloopjes. Helaas is dat al zeker 35 jaar geleden. ,,Wat ik
wil proberen is de strandloop nieuw leven in blazen en
hoop dat dat uiteraard lukt
maar dat kan niet zonder u”,
aldus Noëlla. Men kan zich
inschrijven voor de afstanden
5 of 10 kilometer. De kosten

zijn per inschrijving 9 euro.
Start is om 11.00 uur bij Paviljoen Noordzee, waar ook
de na-inschrijving gebeurt.
Voorinschrijven kan ook via
www.happyrunning.nl.
Voor elke eerst drie binnenkomende dame/heer is er
prijs en voor iedereen een
herinnering, een gratis kopje thee of koffie. Tevens is er
een tombola, dus het kan zo
maar zijn dat u prijs heeft op
uw startnummer.
De organisatie hoopt dat het
weer een gezellig loopfestijn wordt met veel lopers en
supporters zodat het uit kan
groeien naar bekend Velsens
gebeuren!

DCIJ-nieuws

Stilte voor de storm
IJmuiden - Een van de zekerheden in het leven van
een dammer is dat er in de
periode september tot en
met februari om de week
op zaterdag gespeeld wordt
door de teams van Damclub IJmuiden (DCIJ). Wanneer de agenda wordt omgegooid door een twee weken durend WK in Tallinn, is
het bioritme van de DCIJ’er
dan ook ernstig verstoord.
Gelukkig zal komende zaterdag na een pauze van
vier weken eindelijk de nationale competitie hervat
worden. Het nog puntloze DCIJ 1 ontvangt dan titelkandidaat SNA uit Heerhugowaard. Het combinatieteam
IJmuiden/Zaanstreek gaat tegen het jeugdige SNA 3 op zoek naar
een overwinning om de titel
in het zicht te houden.
Als opwarmer wordt aanstaande vrijdag de tweede
omloop van de sneldamcyclus gehouden. Jacqueline
Schouten (rechts op foto)
leidt verrassend na de eerste omloop, vóór Martin van

Dijk en Wim Winter. Twee
weken later start het onderlinge bekertoernooi. Hierbij
dienen de deelnemers met
een bedenktijd van een uur
per persoon hun tegenstander te verslaan. Wanneer dit
niet in één partij lukt, wordt
er met de overgebleven tijd
doorgespeeld. Vorig seizoen bleek Kees Pippel hier
het meest bedreven in.
Verder wordt er op woensdagmiddag training gegeven aan leerlingen van de
Jan Campertschool, die zich
daarmee voorbereiden op
het schooldamtoernooi van
de gemeente Velsen dat
op woensdag 15 november
in het stadhuis van Velsen
plaatsvindt. Met dit toernooi komt er ook een einde aan de huidige onderlinge competitie van de DCIJjeugd, waarin Fico van Beek
aan kop gaat. Ole Heijdra
en Lars van Eeken maken
ook nog kans op de titel,
maar moeten dan wel respectievelijk een gat van drie
en vier punten goedmaken.
(foto: DCIJ)
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Mozaïektegels dankbaar
onderdeel Allerzielen

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 28 oktober wordt in speeltuin De
Veilige Haven weer een bingo- en loterijavond georganiseerd. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen. Wie in IJmuiden woont
en geen vervoer heeft kan
contact opnemen met telefoonnummer 06-28900999
of 0255-518077, dan wordt
men gehaald en na afloop
weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is
voor de speeltuin om weer
leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers de speeltuin.

Kienavond
Full Speed
Velsen-Zuid - SV Full
Speed organiseert op zaterdag 4 november een kienavond met drie rondes waarvan één zogenaamde blinde
kien. Er is ook er een loterij
met veel mooie prijzen. Het
clubgebouw aan de Tolsduinerlaan 6 is open vanaf 19.30
uur. Meer weten? Bel 0255518648.

Bijeenkomst
Vuurtoren
Vereniging

IJmuiden - De Nederlandse
vuurtoren vereniging organiseert op zaterdag 11 november voor de vijfde keer een
regio bijeenkomst in het Zeeen Havenmuseum, Havenkade 55 van 10.30 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis voor iedereen die interesse heeft in
vuurtorens, onder andere op
postzegels, ansichtkaarten,
foto’s, boeken, techniek, enz.
Iedereen is van harte welkom. Meer informatie: jaaptermes@kpnplanet.nl of telefoon 0251-232054.

Verbinden staat
centraal in RaboWeek
IJmond - Leden en klanten
van Rabobank IJmond zijn
van harte uitgenodigd voor de
activiteiten in de RaboWeek
IJmond, die de bank van 26
oktober tot en met 3 november organiseert. Zij mogen
hierbij een introducé meenemen.
Rabobank IJmond is een
maatschappelijk betrokken
bank die een positieve bijdrage levert aan wonen, werken en recreëren in de regio. De RaboWeek IJmond is
daar een mooi voorbeeld van.
In samenwerking met lokale ondernemers, vrijwilligers
en de ledenraad worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor verschillende
doelgroepen. Directievoorzitter Jakob Klompien: ,,De RaboWeek staat dit jaar in het
teken van verbinden. Wij doen
dat door leden met elkaar in
contact te brengen, maar ook
door kennis te delen en ondernemende klanten de kans
te geven zichzelf te presenteren. Daarmee geven we invulling aan de coöperatieve
kernwaarden van de Rabobank, waarin verbinden een
belangrijke plaats neemt.’’
De RaboWeek IJmond start

op donderdag 26 oktober met
een Game-event voor jongeren in het Rabobank IJmond
Stadion met online helden
Yarasky en HetGamePortaal. Maandag 30 oktober
staat in het teken van circulaire economie en alles wat
daarmee verband houdt. Het
event vindt plaats op Landgoed Duin & Kruidberg met
gastspreker Herman Wijffels,
top-econoom en voormalig bestuursvoorzitter van de
Rabobank. Dinsdag 31 oktober staat het Fashion & Food
Event op het programma: een
heerlijke avond in de A9 Studio’s vol muziek, dans, fashion
en diverse hapjes uit de regio.
Woensdag 1 november draait
alles om vitaliteit en duurzaamheid tijdens ‘De vitale
derde helft’ met Wilfred Genee in het Rabobank IJmond
Stadion. Op woensdagmiddag 1 en vrijdagavond 3 november vindt traditiegetrouw
een gezellige middag en
avond voor senioren plaats in
het Kennemer Theater en het
Thalia Theater.
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/ijmond. Hulp nodig? Bel dan 023-5133500. IJmudien – Hairplace
(foto: Rabobank IJmond)
IJmuiden biedt niet alleen
de laatste haartrends, maar
wil ook op andere fronten een moderne kapsalon
blijven. Daarom hebben eigenaren Esmee en Brahim
besloten vanaf 5 november
ook iedere zondagochtend
len korfbalclinics gegeven geopend te zijn. Brahim:
tijdens de gymles. De deel- ,,We leven in een 24-uurs
nemers zijn daardoor goed economie waardoor veel
voorbereid op deze sportieve van onze jongere klanten
maar moeilijk tijd vrij kunmaar ook gezellige strijd.
Iedereen is tussen 9.00 en nen maken voor een be13.30 uur van harte welkom zoek aan de kapper. Om
om te komen kijken en de hen wat meer ruimte in
schoolteams aan te moedi- hun agenda te geven zijn
gen! De finales worden om wij voortaan ook op zon13.00 en 13.15 uur gespeeld. dagmorgen open. Daar
Het
wedstrijdprogramma moet alleen wel een afstaat op www.dkv-ijmuiden. spraak voor gemaakt worden, op alle andere dagen
nl/schoolkorfbal.

Welke school wordt de
nieuwe korfbalkampioen?
Velsen - Zaterdag 28 oktober vindt in Sporthal Zeewijk
het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de gemeente
Velsen plaats. Dit jaar doen
er negen basisscholen mee
met in totaal 19 teams. Zij
strijden om het kampioenschap in twee categorieën:
groep 3-4 en groep 5-6.
DKV heeft in de aanloop naar
het toernooi in de maanden
september en oktober op
een groot aantal basisscho-

Velsen - Bijna 30 mensen
hebben vorige week een mozaïektegel gemaakt ter nagedachtenis van iemand die
is overleden. In de gemeentelijke wijkpost in SantpoortZuid aan de Wijnoldy Danielslaan konden volwassenen en kinderen, onder begeleiding van Annemarie Sybrandy, een herinneringstegel voor hun overleden opa,
oma, vader, moeder, partner
of kind maken. Met kleur, afbeelding of vorm werd uiting
gegeven aan de herinneringen.
Sommige mensen hadden
een voorbeeld meegenomen
dat ze na wilden maken en
dat hen deed denken aan de
overledenen. Anderen zochten het in de vorm van de tegel – bijvoorbeeld een hart –
of de kleur van de mozaiek-

stukjes. Na een aanvankelijke levendige start waarin de
aanwezigen zelf het benodigde servieswerk stuk mochten
slaan om aan hun materiaal
te komen, ontstond een intieme sfeer waarin iedereen
met zijn eigen herinneringen
bezig kon zijn.
Na de Allerzielen Viering op
31 oktober op de Westerbegraafplaats krijgt iedereen
zijn of haar tegel mee naar
huis en hoeft er alleen nog
gevoegd te worden.
Op dinsdagavond 31 oktober zijn alle tegels te zien tijdens de Allerzielen Viering
op de Westerbegraafplaats
in IJmuiden. De viering duurt
van 18.30 tot 21.00 uur. Tijdens de avond kunnen bezoekers, jong en oud aan de
hand van de mooie rituelen
zelf iemand te herinneren.

kunnen mensen wel zonder afspraak terecht.”
Voor zover bekend is Hairplace de eerste en voorlopig enige kapsalon in de
regio die op zondag open
is. ,,Wij hopen dat men
nu wel tijd heeft voor een
ontspannen bezoek aan
de kapper. Het is tenslotte ook een cadeau voor jezelf.”
Voor mensen die hun zaken graag mobiel regelen is er de gratis 1Kapper.
nl app voor iPhone of Android. Die is te downloaden op www.hairplace.nl.
Daarmee kun je op ieder
moment van de dag een
afspraak maken. Nu dus
ook op zondag van 8.30 tot
13.00 uur. (foto: Hairplace)
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Gemeente moet nog
betalen aan BAM

Klootschieten
Velsen-Zuid - Voor de klootschieters van Full Speed
was de derde zaterdag van
de maand weer aangewezen voor de PK (Persoonlijke Kampioenschappen). Het
parcours was door de regen echter dermate slecht,
dat de leden besloten om
dan maar gewoon te gooien.
Gaandeweg de route ging de
zon schijnen. Door de warmte was het hard werken voor
de klootschieters om een redelijk resultaat neer te zetten,
maar aan het eind was de
uitslag beslist niet teleurstellend. Het team van Monique,
Nico en Lia had voor de afstand van circa 4,3 km slechts
76 schoten nodig. Voor Bert,
Rob, Peter en Harm was de
score 81 schoten en Willem,
Dries en Jan Gr. noteerden
83 schoten. Wilt u net als de
klootschieters wekelijks genieten van de prachtige natuur, en daarbij ook nog wat
sporten, meldt u dan aan via
www.fullspeedsport.club of
bel 0255-518648.

Toezicht op
lichteren
IJmuiden - Het komt regelmatig voor dat schepen die
op weg zijn naar de haven
van Amsterdam te zwaar
zijn en te diep gaan om de
tunnelbuizen of sluizen te
kunnen passeren. Daarom
is er een lichtervoorziening,
een haven waar een deel
van de lading wordt overgeheveld naar een andere manier van transport, zodat het
schip veilig naar Amsterdam kan varen.
De overslag van bepaalde producten kan gepaard
gaan met overlast, bijvoorbeeld door stuiven van ertsen of geurverspreiding bij
gassen. Om dat tegen te
gaan zijn er tal van maatregelen getroffen. Hoewel
er zeker vooruitgang te bespeuren is, blijkt uit controles dat nog niet wordt voldaan aan een aantal voorschriften uit de vergunning.
Er zijn dan ook dwangsommen opgelegd bij overtredingen die voortduurden.
Er was sprake van een pilot
met een waternevelinstallatie om verstuiving te voorkomen maar daaruit blijkt
dat dit niet uitvoerbaar is.
Haven Amsterdam is een
nieuw onderzoek gestart
naar het vernevelen van de
grijper van de hijskranen.
Dit rapport is al verschenen maar is nog niet beoordeeld.

Dinsdag 17 oktober was het
lokaal van groep 8 van de
Parnassiaschool een spookmuseum. Van een enge heksenhoek tot een griezelige keuken. Je kon door een
tunnel kruipen, versierd met
spookachtige lichtjes, kaarsen, spinnetjes en enge mensen die je lieten schrikken.
Verder kon je op de foto met
je favoriete griezelmonster.
In de griezelkeuken werd het
hoofd van een groep 8er geserveerd en kon je voelen in
de meest glibberige en vieze
voeldozen. De ramen waren
prachtig versierd met bomen,
vleermuizen en spinnenwebben. Bovendien was iedereen
heel eng verkleed. Ook had-

Velsen - Op 11 oktober heeft
de rechtbank de uitspraak
gedaan over het conflict tussen gemeente Velsen en
BAM over de laatste renovatiefase van het stadhuis. Eind
januari 2014 heeft de gemeente de aannemingsovereenkomst met BAM gedeeltelijk ontbonden. Het gaat
dan om het deel dat nog niet
was afgebouwd. BAM zou
weigeren een koof in de burgerzaal te saneren en had
den alle kinderen een kijkgeen duidelijk planning over
doos gemaakt die je de stui- de rest van de werkzaamhepen op het lijf joegen! Tot slot den. Velsen wilde daarom 15
leerde je in de heksenhoek
procent van de aanneemsom
hoe je een toverdrank moet
niet betalen. BAM is daarop
brouwen en bij de Egyptenaren kon je een kijkje nemen hoe het vroeger allemaal was.
De mummies lieten de gasten vanuit hun schuilplaats
schrikken. Alle klassen, de
ouders en opa’s en oma’s
Met interesse heb ik het arkwamen even een bezoekje
tikel over Energiek Velsen in
brengen aan het Spookfesde krant van week 42 geletijn. En allemaal kwamen ze
zen. Zo hoopt Energiek Veler levend vanaf!
sen van harte dat de vergunningen voor de bouw
Eline Seegers en Sophie Rijvan windturbines langs het
kenberg, groep 8 basisschool Noordzeekanaal verleend
Parnassia
zouden worden.
Nu neem ik aan dat Energiek Velsen zich terdege
verdiept heeft in hetgeen
speelt rond de realisatie van
dit windpark genaamd Spuisluis. Dat Energiek Velsen
dus haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid kent
voor de burgers van Velsen te als zij zich verbindt aan dit
creëren.
windpark. Zowel binnen de
De gemeente is nu in over- ecologische randvoorwaarleg met Stichting Welzijn Vel- den als met respect voor de
sen over de buurthuizen en sociale kant.
ontmoetingscentra in Velsen. Zo zou ik het zeer op prijs
Ook Kunstencentrum Vel- stellen indien Energiek Velsen, Stadsschouwburg Vel- sen ons kan vertellen hoe
sen en het voormalige Wit- zij denkt over het volgente Theater zijn onderdeel van de citaat uit een onderdeze ‘kruisbestuiving’ om de zoek, dat door Erbink Stacbuurtgebouwen te optimali- ks Consult is uitgevoerd,
seren.
met als ref. ESC 2016R001
dd. 25.102016, over het effect van de turbulentie van
een windturbine op de uitstoot uit de schoorstenen
van Tata Steel. Het ondermee om deze te vinden, wat be- zoek toont namelijk één van
treft de dames is dat veel moei- de mogelijkheden.
lijker daar de meeste een ande- De pluim waait geheel door
re achternaam hebben. Er zijn al de turbine. De pluim wordt
veel enthousiaste oud-klasge- door het zog versneld vernoten gevonden. Nog gezocht dund. Een rookpluim die op
worden: Piet Hoenderdos, Han- die plaats nog warmer is
neke de Hond, Willy Melis, Co- dan de omgevingslucht, zal
ba Smit en Adri Verschoor. Wel- na passage door de turbine
licht is er onder de lezers van dit deze warmte inhoud ineens
blad iemand die weet waar één hebben verloren: de pluimas
van deze personen nu is. U helpt is dan gelijk aan het midden
enorm bij deze zoektocht wan- van het zog. Ten opzichneer u dit doorgeeft aan Hans te van een vrije pluim zal de
Kosters 023-5377422 of aan Ton rookpluim minder stijgen
Spiering tel. 06-23357745.
in de atmosfeer, de grond

Kruisbestuiving voor
buurtaccomodaties
Velsen - Het college van Velsen wil de publieke buurtaccomodaties beter benutten.
De bibliotheek heeft al een
beleidsplan opgesteld om
naar een breder aanbod van
functies te komen: educatie
en participatie.
Wel willen zij de locaties
IJmuiden en Velserbroek behouden, maar meerdere partijen zijn welkom voor samenwerking om meerwaarde

Klasgenoten gezocht
Santpoort-Noord - In 1988
heeft de lagere school, Juliana van Stolberg een reünie gehouden voor de gehele school.
Vanaf die tijd hebben vijf klasgenoten regelmatig contact met
elkaar. Er is nu het plan opgevat om voor die klas nog een
keer een reünie te organiseren.
Al enige tijd zijn ze nu zoekende naar toenmalige klasgenoten, geboren in 1937 of 1938. De
school heette toen nog School
met de Bijbel, gelegen aan de
Frans Netscherlaan. Voor wat
betreft de heren valt het nog wel

een civiele procedure gestart
en wilde 875.000 euro ontvangen. De gemeente stelde
als tegeneis een bedrag van
gedane schade van 270.000
euro.
De rechtbank stelde de gemeente principieel in het gelijk. Toch moet er netjes worden afgerekend. Het vonnis
luidt dat de gemeente nog
281.000 euro zou moeten betalen. De gemeente beraadt
zich over eventuele te nemen stappen of betalen. Het
bedrag van 281.000 euro zal
dan als nadeel worden meegenomen in de begroting
over 2017.

sneller bereiken en dus hogere concentraties veroorzaken.
Naarmate de bron hoger
wordt, wordt de invloed duidelijker: de pluim komt eerder aan de grond, veroorzaakt daar duidelijk hogere concentraties, maar verder windwaarts zijn de concentraties juist lager door
de extra turbulentie van het
zog. Voor hoge bronnen is
duidelijk dat de invloed heel
sterk is: tot op 1,5 km afstand van de bron zijn de
concentraties veel hoger
dan zonder de windmolens
en voor grotere afstanden
aanzienlijk lager.
Tevens bestaat er al sinds
jaar en dag (25- 35 jaar)
de situatie dat er (met vergunningen) woonboten in
het binnenspuikanaal en
3e Rijksbinnenhaven liggen. Deze dienen echter,
om plaatsing van de windturbines mogelijk te maken, te worden verwijderd.
De vraag dringt zich dan op
hoe een en ander zich verhoudt tot het respect voor
de sociale kant.
Nu ben ik beslist niet tegen
windenergie. De vraag is
echter of in een, volgens de
GGD Kennemerland en het
RIVM, zwaar belast gebied
als de IJmond plaatsing van
6 windturbines voor schoorstenen die roet, stof en andere onzalige stoffen uitbraken en de luchtkwaliteit
kunnen verslechteren en tevens een groot aantal mensen uit hun huis en haard
moet worden verjaagd nu
wel zo’n goed idee is.
Dirk Weidema, IJmuiden
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Nieuwe
nederlaag
voor
Strawberries

FNRS dressuurwedstrijd
voor junioren
Santpoort-Zuid - Afgelopen weekend konden de junioren van manege Kennemergaarde weer meedoen
aan de FNRS dressuurwedstrijd. Er zijn verschillende niveaus als het om dressuurrijden gaat: de F Proeven zijn opgebouwd vanaf
F1 tot en met F20, waarin de
moeilijkheidsgraad steeds
hoger wordt.
Het was ondanks de herfstvakantie toch een mooie opkomst: vele combinaties reden hun proeven in de binnenbaan.
Aan het eind van de middag
volgde de altijd weer spannende uitslag. In de rubriek
F1 en F2 ging de eerste prijs
naar Lotte Brouwer op Wel-

lington, de F3 werd gewonnen door Lara Brusman op
Vriendje, Zita de Groot werd
tweede op Novello, Yara
Winkelman derde op Zsa
Zsa en Moise Koene won de
vierde prijs op Wellington.
De F4 en F5 had als winnaar Coco Prakke op Dancing Queen, de F6 werd gewonnen door Fleur Niessen
op Briljant en tweede werd
Luna Langer op Until Then.
Vervolgens werd de F8 en
F9 gereden, daar werd Perrine Poortinga eerste op Tarenko en tot slot de hoogste rubriek van de dag: de
F13 en F14: deze werd gewonnen door Julia Kievits
op Briljant. (foto: Kennemergaarde)

Gesteggel over woonark
Velsen-Zuid - Gemeenteraadslid Bram van Diepstraten heeft B&W vragen
gesteld over het slepende conflict tussen Rijkswaterstaat, Velsen en een burger die een vergunning voor
een ligplaats in Zijkanaal B
wil. Wethouder Vennik heeft
duidelijk uitgelegd dat de
gemeenteraad het ruimtelijk beleid vaststelt en dus
beslist over bestemmingsplannen.
Het conflict loopt al sinds
2014, toen er de ligplaats
voor de woonboot niet werd
opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan
Spaarnwoude.
Dat heeft te maken met de
grote geluidsbelasting door
de A9. Ook bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan
niet aangepast, ondanks inspraak door de eigenaar van
de boot. Deze heeft vervolgens beroep ingesteld bij
de Raad van State. De Raad
van State heeft tot twee keer

toe de gemeente gelijk gegeven in haar beslissing. De
gemeente heeft inoverleg
met Rijkswaterstaat overlegd over een andere locatie voor de ligplaats.
De eigenaar/verhuurder had
hier tegen geen bezwaar,
maar Rijkswaterstaat staat
alleen de ligplaats aan Linie
2a toe en wijst elk ander onderzoek naar een andere locatie af.
Desgevraagd
antwoordde de wethouder dat er
geen externe kosten zijn gemaakt, de interne kosten
van het doorlopen van rechtelijke procedures vallen onder de reguliere bedrijfskosten van de gemeente. Ook is
gevraagd naar de vergunning voor een bed & breakfast in een loods op de walkant waar ook overlast is
van Rijksweg A9.
Wethouder Vennik antwoordde dat het hier een logiesfunctie en kortdurend
verblijf betreft. Voor een
woonfunctie gelden zwaardere eisen.

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub
Strawberries is afgelopen
zondag tegen de zevende
nederlaag van het seizoen
aan gelopen. In Driehuis
won middenmoter Reigers
met ruime cijfers: 1-6.
De thuisploeg had na de
goede wedstrijd van vorige
week in en tegen Naarden
goede hoop op een positief resultaat. De verwachtingen waren voor de wedstrijd dat tegen Reigers de
eerste punten van het seizoen behaald zouden worden. Toch verliep het totaal
anders voor de hekkensluiter van de eerste klasse.
Na negen minuten stond er
namelijk al een stand van
0-3 op het scorebord.
Het was niet dat Reigers zo
veel beter was dan Strawberries. De bal werd echter
meerdere keren op cruciale plekken in het veld ingeleverd door de verdedigers
van de Velsense club. Hier
profiteerde Reigers meteen
van en voordat de wedstrijd goed op gang was,
keek Strawberries al tegen
een onoverbrugbare achterstand aan. Voor de rust
zorgde nieuw balverlies indirect voor een vierde tegentreffer.
In de tweede helft stond er
een iets scheper spelend
Strawberries op het veld,
maar het team was simpelweg onmachtig om de
wedstrijd nog spannend te
maken. Een vijfde treffer
van Reigers zorgde helemaal voor treurige gezichten bij het coach duo Willem Sanders/Michal Glaser. Er viel bij één man op
het veld wel een voorzichtige glimlach te ontdekken.
Aanvoerder Niels Corver
scoorde met een prachtig
backhandschot de 1-5 en
dit was voor hem zijn eerste doelpunt in acht seizoenen voor Strawberries
Heren 1. Verder dan enkele
gemiste strafcorner kwam
Strawberries niet meer en
Reigers besloot de wedstrijd met een zesde treffer.
Strawberries heeft nog nul
punten uit zeven wedstrijden. Komende zondag gaat
de ploeg op bezoek bij
Rood-Wit in Aerdenhout
en dit team heeft slechts
drie punten. De wedstrijd
is door van cruciaal belang
in de strijd om lijfsbehoud.
(Finn van Leeuwen)

RC the Smugglers wint
derby tegen RC Haarlem
Velserbroek - De altijd even
positieve aanhang van The
Smugglers was ondanks het
slechte weer afgekomen op
de derby tegen RC Haarlem.
The Smugglers gingen meteen fanatiek ten aanval. Het
was winger Steve Bakker die
vrij snel de eerste try maakte. De fans verwachtten een
makkelijke overwinning voor
The Smugglers. Maar het
was RC Haarlem die lange
tijd kansen kreeg. Door goed
verdedigend werk kwam
RC Haarlem niet tot scoren.
Hans Oldenburg, man of the
match, was degene die ver in
de eerste helft de tweede try
scoorde waardoor the Smugglers zich herpakten. Met Power Play van onder andere Luis, Edgar, Joost en Paul

ging de tweede helft voortvarend van start. Met prachtige lijnspel werd RC Haarlem
overlopen. Good old Simon
Edwards liep met prachtige
schijnbewegingen door de linie van RC Haarlem, zo ook
Steve en Joost die de resterende tries maakten. Robin
had een 100% score met zijn
conversies wat niet makkelijk
was met het slechte weer.
Tien minuten voor tijd was de
stand opgelopen tot 42-0. RC
Haarlem had op het eind nog
de meeste kracht over waardoor de eindstand van 42-10
op het scorebord kwam.
Over twee weken volgt de
uitwedstrijd tegen de Hawks
uit Hoofddorp. Zie ook www.
thesmugglers.nl. (foto: Ad
van Dijk)

Stamboomweekend op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid – Zaterdag 28 en zondag 29 oktober
wordt het Brederodeseizoen
2017 op de Ruïne van Brederode historisch afgesloten met
levende personages en Stamboomonderzoek.
Heer Johan Wolfert van Brederode (1599-1655) komt dan
weer tot leven. Hij is de zwager van stadhouder Prins Frederik Hendrik, de Stedendwinger. Ondanks de 21 wettige
kinderen kwam er een einde
aan de wettige erfopvolging
via de mannelijke lijn, waardoor de Ruïne van Brederode
verviel aan de Staten van Holland en zo het eerste Rijksmonument van Nederland werd.
De beroemde zestiende heer
van Brederode is nu op zoek
naar familie, want natuurlijk is
er ook een vrouwelijke lijn van
opvolgers en een liefdeslijn
(de bastaardkinderen).
Misschien stamt ook u af van
de machtige familie Bredero-

de. Stamboomonderzoek en
betekenis van achternamen
staan centraal dit weekend.
Rob Hubert van huisbrederode.nl heeft de stamboom van
Brederode in kaart gebracht
en geeft informatie over stamboomonderzoek.
Vrijwilligster Willemijn Vriesekoop is een afstammeling en
tevens de initiatiefneemster
van het Stamboomweekend.
Ook haar kunt u ontmoeten.
Op zondag 29 oktober is wethouder Robert te Beest om
14.00 uur aanwezig voor de officiële sluiting van het prachtige Brederodeseizoen 2017.
Entree 5 euro, 0-3 jaar gratis. Heet u officieel Brederode
dan is de toegang voor u gratis. Openingstijden woensdag
en vrijdag van 12.00-17.00 uur,
weekend 10.00 tot 17.00 uur.
Van 1 november tot 1 maart is
de Ruïne van Brederode gesloten. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl.
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Mart Smeets
in ’t Brederode
Huys

‘t Mosterdzaadje

Pianokwartet en
pianist Carlos Bianchini
Santpoort-Noord - Het
Prinsengracht Piano Quartet brengt op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur voor het
eerst een bezoek aan ‘t Mosterdzaadje en speelt er muziek van Joaquin Turina (pianoquartet), Frank Bridge
(Phantasy) en Gabriel Fauré
(pianoquartet op.15).
In dit prachtig klassiek en
laat-romantische programma wordt een muzikale wereldreis gemaakt waarin de
kleuren van Spanje, Engeland en Frankrijk worden verenigd. De pianist en compo-

nist Carlos Bianchini uit Barcelona is op zondag 29 oktober om 15.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje. Hij speelt
er zijn eigen composities die
met veel lof wereldwijd zijn
ontvangen. Niet alleen zijn
werk maar ook de uitvoering
ervan maakt dat hij wordt
omschreven als brenger van
‘een gevoel van vreugde’.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl (foto:
Mosterdzaadje

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 31 oktober houdt Mart
Smeets een lezing over
zijn passies: sport, muziek
en Amerika. Mart Smeets,
icoon van de Nederlandse sportjournalistiek, heeft
sinds 1968 als verslaggever,
commentator en presentator gewerkt voor de NOS.
Hij specialiseerde zich in
de schaats- en wielersport.
Hij versloeg onder andere
de ‘Ronde van Frankrijk’ en
presenteerde het programma ‘de Avondetappe’.
Wekelijks schreef en schrijft
Smeets voor onder andere Sportweek, Trouw, Haarlems Dagblad, en de VARAgids. Vroeger presenteerde
Smeets jarenlang het nachtelijke muziekprogramma
‘For the record’ op Radio 2.
Momenteel werkt hij voor
Ziggosport, is dagelijks te
horen bij Radio EenVandaag en schuift regelmatig
aan bij DDWD. De lezing
start om 20.00 uur. Kaarten
à 6 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal of te bestellen via www.santpoortsbelang.nl.

IJmuiden - De slagwerkgroep van muziekvereniging
Soli heeft maandag 16 oktober de nieuwe instrumenten
in gebruik genomen.
Dat de slagwerkgroep van de
muziekvereniging Soli zuinig
is op zijn instrumentarium
werd duidelijk toen er geen
onderdelen meer te krijgen
waren voor de noodzakelijke kleine reparaties. Waardoor het bestuur de investering van een nieuw instrumentarium voor deze groep
verantwoord achtte. Mede door de subsidie van het
Prins Bernard Fonds kon de
aanschaf van 6 snaredrums,
1 tenordrum en 1 bassdrum
gerealiseerd worden. Door
de jaarlijkse Anjer collecte,
waar muziekvereniging Soli zijn steentje aan bijdraagt,
heeft het Prins Bernard Cultuur Fonds een substantiële bijdrage geleverd aan dit
project. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds
ondersteunt
vele projecten op het gebied
van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Maan-

dagavond was het dan zover de bestelde instrumenten
werden afgeleverd en, na het
stemmen van de drums door
de leverancier en de instructeur van de slagwerkgroep, in
gebruik genomen. De drums
zijn lichter, projecteren het
geluid beter en men heeft
meer klankvariatie gekregen.
De uitstraling tijdens optredens zal dan ook een positief
effect hebben.
Wilt u ook komen spelen op
deze prachtige nieuwe instrumenten dan bent u van
harte welkom bij muziekvereniging Soli. Maar natuurlijk
ook voor het bespelen van
andere instrumenten bent u
bij Soli aan het goede adres.
Zelfs voor de kleinste muzikanten, leeftijdscategorie
vanaf groep 5, start op donderdag 2 november weer de
blokfluitlessen bij de muziekvereniging Soli. Ook voor het
Twirlteam van Soli is het mogelijk om je op te geven voor
dit seizoen.
Zie ook www.soli.nl. (foto:
Soli)

Shirtsponsors voor
vrouwenteams Velsen
Driehuis - Vrouwen 1 en 3 zijn
voor de komende seizoenen in
nieuwe teamkleding gestoken
door Sport 2000 IJmuiden en
EP Tol eveneens uit IJmuiden.
De sponsorcommissie maakte
van dit heuglijk moment gebruik door de sponsoren op
het mooie complex te ontvangen om de overeenkomst te
bekrachtigen. Met Sport 2000

heeft de vereniging een vierjarige overeenkomst afgesloten als hoofd-/kleding sponsor, waarvan het kleden van
Vrouwen 1 een onderdeel is.
EP Tol is de komende drie jaar
shirtsponsor van Vrouwen 3.
Voor beide elftallen een goed
moment om de officiële teamfoto te maken. (foto: RKVV
Velsen)
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 27 oktober 20.00 uur Telstar - Almere City FC

Derde zege op rij!
Telstar heeft na zeges op
FC Volendam en FC Dordrecht vorige week vrijdag
ook Helmond Sport verslagen. Door goals van Andrija Novakovich en Mohamed Hamdaoui werd het
uitduel met 1-2 gewonnen. Mede door dit resultaat zijn de Witte Leeuwen
naar een vierde plaats op
de ranglijst van de Jupiler
League geklommen.
Halverweg de eerste helft
kwam Telstar op voorspring
uit een hoekschop. Mohammed Osman schoot de bal
het volle strafschopgebied
in. Jordy Thomassen kopte
de bal wel omhoog maar niet
naar voren. Jasper van Heertum kopte de bal door op Andrija Novakovich. Zijn kopbal toucheerde de lat en in
de rebound kopte hij de bal
achter doelman Van Gassel: 0-1. Halverwege de eerste helft kwam de thuisclub
eigenlijk uit het niets op gelijke hoogte. Uit een corner
kreeg de Telstardefensie de
bal niet uit de eigen zestien.
Robert van Koesveld kopte de bal naar de ongedekte
Arne Naudts. Zijn schot belandde in een woud van benen achter keeper De Boer:
1-1. Zes minuten later kopte Andrija Novakovich wederom raak. Echter zijn doelpunt werd wegens buitenspel
afgekeurd. In de twee minuten extra speeltijd kwam Telstar dan toch op een verdiende 1-2 voorsprong. Helmond

Sport nam een hoekschop.
Telstar veroverde het ronde
speeltuig. Via Frank Korpershoek en Melvin Platje kwam
Mohamed Hamdaoui aan de
bal. Hij kapte Jeroen Verkennis uit en Grad Damen greep
totaal niet in. Met een strak
schot verschalkte Mohamed
Hamdaoui Stijn van Gassel:
1-2. Hoe lekker zo’n doelpunt
net voor het rustsignaal?!
De tweede helft was het aanzien nauwelijks waard. Deze 45 minuten hadden net
zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Tot aan
de 60e minuut kregen beide
teams een aantal mogelijkheden om te scoren. Namens
Helmond Sport kregen Furhgill Zeldenrust, Arne Naudts
en Joey Godee een schietkans. Het vizier van deze aanvallers stond niet op scherp.
Bij Telstar hadden Melvin
Platje en Mohamed Hamdaoui nog de kans om de score naar een hoger plan te tillen. Zij faalden in de afwerking. Het laatste half uur bleef
Telstar fier overeind. Het had
van tegenstander Helmond
Sport weinig meer te duchten. Op een schotje van Jason Boudouxhe na. Twee minuten voor het verstrijken van
de officiële speeltijd waagde
hij een schot. De bal zag Rody
de Boer al van ver aankomen
en eindigde een meter naast
zijn doel. Na vier minuten extra speeltijd floot leidsman
Ruperti voor de allerlaatste
keer en was de derde Velsense overwinning op rij een feit.

Activiteiten voor kids
rond duel tegen Almere
Op zondag 29 oktober
speelt Telstar om 14.30
uur tegen Almere City
FC. De wedstrijd zal omlijst worden door diverse
activiteiten voor de kids
die fan zijn van de Witte
Leeuwen.

heimen van het Rabobank
IJmond Stadion en gewoon
lekker met de bal aan het
werk op het veld. Het veld
waar om 14.30 uur de elftallen van Telstar en Almere City FC het tegen elkaar opnemen.

Zo openen wij het stadion
al om 12.30 uur. Tot 13.30
uur zijn er diverse activiteiten op het hoofdveld van de
Witte Leeuwen. Hier kun je
footgolf spelen, meten hoe
hard jij kunt schieten, voetballen in de pannakooi, je
eigen spandoek maken,
een speurtocht langs de ge-

Iedereen met een geldige
toegangskaart voor de wedstrijd is welkom om te genieten van de heerlijke Telstarsfeer. Samen schreeuwen
wij de Witte Leeuwen naar
voren om de goede prestaties een mooi vervolg te geven. De kassa’s zijn reeds
om 12.30 uur geopend.

Partners tekenen nieuwe overeenkomst

Playing for Success
wordt voortgezet
Playing
for
Success
IJmond, het speelse naschoolse programma in
het leercentrum in het
stadion van Telstar in Velsen-Zuid, wordt voortgezet. Dat hebben de partners op vrijdag 13 oktober
bekrachtigd met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Playing for Success, dat valt
onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk, is bestemd voor kinderen die om
sociaal-emotionele redenen
niet de prestaties leveren op

school die van ze verwacht
worden. Het volgen van dit
programma zorgt voor meer
motivatie en zelfvertrouwen
en daardoor tot betere prestaties.
In de regio IJmond richt
Playing for Success zich op
kinderen uit groep 6, 7 en
8 van het basisonderwijs en
leerlingen uit de eerste twee
jaren van het voortgezet onderwijs. Zij leren met een
WOW-factor in het uitdagende en inspirerende Rabobank IJmond Stadion van
de Witte Leeuwen.

De partners die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend zijn de drie
koepels voor basisonderwijs Atlant, Fedra en OPO
IJmond, de gemeente Velsen, Tata Steel, het Technisch College Velsen, het
Maritiem College, het Tender College (PRO en VMBO), Pabo Hogeschool InHolland, ROC Nova College,
het Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs, Playing
for Success Nederland, Telstar en de stichting Telstar
Thuis in de Wijk. (foto’s: Ron
Pichel)
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Derby voor Waterloo G2
Driehuis - Zaterdag 28 oktober is de Noord-Hollandse derby FC Uitgeest G1 tegen Waterloo G2. Uit en thuis
heeft Waterloo al gewonnen van FC Uitgeest. Dylan
Schiphorst wist zelfs twee
keer te scoren in die wedstrijden.
Er is nu al afgesproken met
de voetballers dat Waterloo
gewoon gaat winnen van Uit-

geest. En dat is geen match
fixing. Het team met coaches
Jacqueline Maks, Yvonne van
Leeuwen en Joop Kessens
gaat er alles aan doen om er
voor te zorgen dat er vanaf de
punt van de schoenen wordt
gescoord door Waterloo. Wil
je dat niet missen, zorg dan
dat je zaterdag om 11.30 uur
aanwezig bent op veld 3 bij
FC Uitgeest.

3D-schieten bij VZOS
IJmuiden - IJVV Stormvogels heeft er een nieuw meisjesteam bij. Plezier en uitstraling (zie foto) staat voorop bij
deze meiden. Het team is afgelopen week in het nieuw
gestoken door Aannemingsmaatschappij de Branding v/h
Stolk. Na pas vijf weken trainen en ondanks het feit dat

de meeste meiden pas voor
het eerst voetballen, spelen ze
al ontzettend goed! De trainer
en leiders wensen de meiden
een plezierig en sportief seizoen toe en willen tevens de
ouders bedanken voor hun
positieve inbreng en de sponsor voor hun gulle bijdrage.
(foto: IJVV Stormvogels)

Geslaagde reünie voor
scouting Wiawaha
Velsen-Zuid - Afgelopen
zaterdag vond de reünie
van de 70-jarige scouting
Wiawaha plaats. De meidengroep heeft in al die jaren veel meegemaakt en
daar werd tijdens deze gezellige middag natuurlijk
uitgebreid over gesproken.
Vooral de oudere dames
konden nog vertellen over
het slapen op stro en eten
halen op de bon tijdens de
eerste kampen. Of over de
bouw van het eerste clubhuis. Deze dames waren
ook erg verrast dat hun oude logboeken uit 1947 nog
bewaard waren gebleven
en zij dus hun eigen verha-

Santpoort-Noord - Afgelopen zondag 22 oktober
was het tijd voor de 3D wedstrijd bij handboogschietvereniging VZOS Santpoort ter
ere van het 125-jarig jubileum van de club. Ditmaal was
voor deze wedstrijd de organisatie in handen van Lisette Reker.
3D schieten wordt door het
hele land geschoten. Er wordt
hierbij geschoten op nep 3D
beesten die op diverse plaatsen in het parcour worden
weg gezet door de organisatie. Ook bij VZOS waren
er schutters vanuit het hele
land hierbij aanwezig. Veelal geoefende schutters maar
ook een hoop nieuwe schutters waarvan dit de eerste 3D
wedstrijd was.
Om 11 uur startte de wedstrijd in de schiethal en de
buitenbaan van VZOS. Vervolgens moesten de schutters naar atletiekvereniging
Suomi om daar de rest van
het parcour te lopen. De truc
is om de doelen zo lastig mo-

len weer konden terug lezen. Een bijzondere ervaring!
Ook de minder oude oudleden konden hun hart ophalen met foto’s, films,
kampherinneringen en verhalen van vroeger. Alsof ze
nooit weg waren geweest.
Een kampvuur kon op de
reünie natuurlijk niet ontbreken en toen het tijd
werd om lekker marshmallows te gaan roosteren rond het vuur, was voor
velen de cirkel weer rond.
Conclusie: de reünisten
hebben een leuke tijd gehad bij scouting Wiawaha!
(foto: Wiawaha)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

gelijk weg te zetten en deze
dan natuurlijk zo goed mogelijk te raken in de zogeheten killzone. Deze staat afgetekend op het beest met een
cirkel. Indien het dier hier
geraakt wordt krijg je extra
punten.
Om 4 uur was het tijd voor
de prijsuitreiking en was de
dag voorbij. Met af en toe
een spatje water was het
een erg geslaagde wedstrijd
met in totaal 61 schutters in
zes verschillende boogklassen. Ondanks het vrij simpele parcour in tegenstelling
tot andere wedstrijden in het
land waren alle schutters razend enthousiast. Een erg
geslaagde wedstrijddag dus
aan bijna het einde van het
jubileumjaar.
Door het enthousiasme van
alle deelnemers wil Lisette gaan kijken of ze hier een
jaarlijks terugkerend evenement van kan maken om zo
nog meer nieuwe schutters
enthousiast te maken voor
het 3D schieten. (foto: VZOS)

Competitienieuws
BC IJmond
IJmuiden - De badmintoncompetitie ligt even stil vanwege het Dutch Open dat afgelopen week werd gespeeld
in Almere. De zeven teams
van BC IJmond hebben tot
nu toe twee, drie of vier wedstrijden gespeeld. Het eerste
team, uitkomend in de eerste klasse, heeft haar drie
gespeelde wedstrijden gewonnen en staat op de derde plaats. BC IJmond heeft
dit seizoen drie teams die uitkomen in de tweede klasse.
Team 2 verloor vorige week
voor het eerst, met 5-3 van
Meershuttle in Hoofddorp.
De andere drie wedstrijden
werden met 5-3 gewonnen.
Zij bezetten de vierde plaats.
Het derde team, dat is gepromoveerd, maar door de blessure van Remco Krol met invallers moet spelen, heeft tot
nu toe alle wedstrijden verloren. Team 4, dat hun eerste
seizoen bij BC IJmond speelt,
heeft na de eerste verloren
wedstrijd tegen Meershuttle weinig punten meer verloren en staat na vier wedstrijden op de tweede plaats.
Team 5 (derde klasse) heeft
alle vier de wedstrijden gewonnen. Zij staan bovenaan
in hun poule. Team 6 (vierde
klasse) heeft nog maar twee
wedstrijden gespeeld waarbij
één keer werd gewonnen (53 van UVO Spirit) en één keer
verloren (1-7 van Wijcker).
Het herenteam tenslotte, dat
vorig jaar promoveerde naar
de tweede klasse, ontmoet
nu duidelijk sterke(re) tegenstanders. Er werd één keer
gewonnen en drie keer verloren. De verloren wedstrijden
kunnen echter bij de returns
wellicht meer punten opleveren. Zie ook www.bc-ijmond.
nl/. (foto: Paul van der Keer)

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Stormvogels krijgt te
weinig tegen koploper
IJmuiden - In de uitwedstrijd
tegen opnieuw een koploper, Pancratius uit Badhoevedorp, heeft Stormvogels een
onnodig gelijk spel behaald.
Ten eerste omdat het team van
trainer Sjaak Lettinga bij een
0-2-voorsprong in de eerste
twintig minuten van de tweede helft, na vele kansen gemist
te hebben, de wedstrijd definitief op slot had kunnen gooien.
En ten tweede ging scheidsrechter Smith in de 69ste en
76ste minuut behoorlijk in de
fout door twee buitenspeldoelpunten aan de Badhoevedorpers toe te kennen waardoor
Stormvogels slechts 1 in plaats
van 3 zeer terechte punten
meenam naar IJmuiden.
Stormvogels trad in Badhoevedorp met hetzelfde elftal aan
als in het gewonnen duel tegen Zandvoort en binnen een
minuut was het reeds raak
door een doelpunt van Stijn
van der Voort; na een snelle inworp van Huseyin Yilmaz werd
door de rechtsback via de paal
raak geschoten, 0-1. Stormvogels bleef het spel domineren
tot de 20ste minuut en moest
hierna toezien dat Pancratius
de druk ging verhogen en zich

drie mogelijkheden creëerde.
Toch wisten de Vogels in de
39ste minuut hun voorsprong
uit te bouwen, want na een
mooie actie van Yilmaz werd
Brian Ezeoke bediend die vervolgens spits Tom van Mierlo
heel simpel de 0-2 op het bord
liet aantekenen. Op slag van
rust was het Thomas Scholten die een voorzet van opnieuw Yilmaz niet binnen kon
koppen waardoor de ruststand
0-2 bleef.
Na de rust bleef Stormvogels
de bovenliggende partij, maar
Yilmaz, Scholten en Van der
Voort gingen te nonchalant
met de geboden kansen om
zodoende de voorsprong uit
te kunnen breiden. Bovendien
speelde Pancratius-doelman
Nicolas van Teeffelen een berenpartij: hij ranselde alles uit
zijn doel wat mogelijk was.
In de 69ste minuut werd rechterspits Lesley Rienks over de
as van het veld aangespeeld
terwijl hij opzichtig in buitenspelpositie stond. Dit was
de reden, dat de IJmuidense grensrechter Serge Jongejans zijn vlag omhoog stak,
maar scheidsrechter Smith negeerde dit signaal en liet door-

spelen waardoor Rienks doelman Ebbeling kansloos kon laten, 1-2.
En zeven minuten later werd
door Smith opnieuw het vlagsignaal van de IJmuidense
grensrechter genegeerd: nu
mocht centrale verdediger Roy
Pot in buitenspelpositie door
en zijn harde schot vloog via
het lichaam van doelman Ebbeling en de onderkant van de
lat weer het veld in alwaar het
voor de voeten kwam van invaller Jelle Houben die zonder
problemen de bal in de touwen kon jagen, 2-2.
Stormvogels was daarna
de kluts kwijt en Pancratius kleunde er stevig in. Grove tackles, opstootjes op ledematen enz. waren het gevolg
en daar werd Glenn Bruinsma
de dupe van. De scheidsrechter moest zelfs de aanvoerder
van Pancratius onderhanden
nemen. In de slotfase werd er
niet meer gescoord. Na SCW
veertien dagen geleden opnieuw onnodig puntenverlies
voor Stormvogels. Zaterdag
a.s. in Amsterdam-West is ZSGOWMS de volgende tegenstander. Hopelijk hebben de
Vogels dan meer geluk!

Puntloos weekend voor VSV
Velsen - De verwachtingen bij
VSV waren voor het afgelopen
weekend
hooggespannen,
maar zowel de Zaterdag als
de Zondag 1 konden deze verwachtingen niet inlossen, want
VSV Zaterdag verloor, door individuele fouten, de derby tegen IJmuiden uit (3-1) en bij
Zondag 1 had de verdediging
een off-day, waardoor uiteindelijk een 3-4 nederlaag moest
worden geslikt.
VSV heeft de weelde dat zij zowel over een Zaterdag 1 als
over een Zondag 1 beschikt,
die respectievelijk in de derde
en tweede klasse hun kunsten
vertonen. Voor de Zaterdag 1
stond de altijd beladen derby
tegen IJmuiden uit op het programma en het team liet vooral in de eerste helft zien dat
zij voor de tegenstander niet
onder hoefden te doen. Dat
IJmuiden toch met een 2-0
ruststand de kleedkamer kon
opzoeken was vooral aan twee
individuele fouten van VSV te
wijten. Met de fraaie 3-0 van
de oud VSV-er Mitchel Post in

de tweede helft was uiteindelijk de wedstrijd gespeeld. Max
Hummel wist met de 3-1 nog
de spreekwoordelijke eer te
redden. Na de wedstrijd was
het nog lang gezellig in de
bomvolle kantine van IJmuiden, wat zo’n derby altijd weer
speciaal maakt.
Voor de Zondag 1 van VSV
was een overwinning noodzakelijk om de aansluiting met de
subtop te behouden, maar als
uitgerekend de veelvuldig scorende aanvaller en aanvoerder
Mitchel Bormann te laat komt
en daarmee terecht buiten de
basis belandt, wordt daarmee
gelijk het noodlot getart. In de
eerste helft was VSV de bovenliggende partij en had enkele kansen om de score te
openen. SVW kon daar bar
weinig tegenover stellen, maar
wist uit een sporadische aanval toch de 0-1 te scoren. In
de tweede helft werd Mitchel
Bormann weer in het veld gebracht en na de fraaie 1-1 door
Nino Henning scoorde diezelfde Mitchel even zo fraai de 2-1

en leek het lek boven. De achterhoede van VSV gaf na deze
voorsprong echter alle ruimte
aan de tegenstander en binnen no-time wist SVW de 2-2
te scoren. Daarna gaf, de overigens goed leidende scheidsrechter, een onterechte penalty aan SVW wegens een vermeende handsbal van Nick
van der Meer (2-3). Dezelfde
Nick van de Meer maakte vlak
daarna op de achterlijn van
de tegenstander een weergaloze actie en stelde daarmee
Nino Henning in staat om de
3-3 te scoren. De achterhoede
van VSV acteerde vervolgens
weer zwak op een uitval van
SVW, die dit buitenkansje prima wist te benutten en daarmee was de wedstrijd beslist.
De eer van ‘Man of the Match’
was voor Nick van der Meer.
Er was toch nog wat positief
nieuws voor VSV te melden,
want het tweede team pakte haar eerste zege tegen Den
Helder thuis (2-0) waardoor de
aansluiting met de middenmoot een feit is.

Driehuis - Zondag speelde
RKVV Velsen tegen een bekende: LSVV uit Zuid- Scharwoude. Dit zijn altijd beladen
wedstrijden omdat de uitkomst altijd weer een verrassing is.
Het begon voortvarend voor
Velsen, want in de tweede
minuut glipte Daniël Zuiverloon al langs zijn tegenstander maar zijn voorzet werd
net door Rik Molenaar onderbroken. Geschrokken van
deze aanval probeerde LSVV rustig van achteruit op te
bouwen. Velsen liet het allemaal aan zich voorbij gaan
tot aan de middenlijn. Daar
werden de meeste aanvallen
al vroeg onderbroken. LSVV
hield vast aan de trage opbouw om zo te proberen de
snelle buitenspelers te kunnen lanceren. Dat lukte vooralsnog niet echt.
Ofschoon LSVV veel meer
balbezit had was het Velsen
dat in de twintigste minuut
op voorsprong kwam. Een
verre ingooi van Jesper Gutteling werd verlengd, weggekopt door Rik Molenaar, maar
precies in de voeten van Daniël Zuiverloon. Met de binnenkant voet prikte hij de bal
in de linker bovenhoek: 0-1.
Afgezien van een paar speldenprikken van LSVV via de
zijkanten was het Velsen dat
de boventoon voerde in de
eerste helft. Na een combinatie tussen Remco van Dam
en Nick Lamers schoot de
laatste over. Daniël Zuiverloon had geen kind aan Kevin van Cleef en snelde hem
diverse keren voorbij. Zijn
voorzetten waren meestal te
laag om gevaar te stichten.
Velsen dacht met de voor-

sprong te gaan rusten maar
Boy Kansen zorgde alsnog
voor de gelijkmaker. Een hoge bal van zo’n vijf en dertig
meter vanaf de zijkant plofte bij de tweede paal binnen.
1-1. Een behoorlijke tegenslag voor Velsen.
Na de thee een veel opportunistischer LSVV dat direct de aanval zocht en met
snel succes. Linkerspits Toine Merk wurmde zich langs
Joël Panka en zag zijn schuiver onder Sander van de Lugt
door bij de tweede paal binnen vallen: 2-1. Velsen was
aangeslagen en LSVV gooide er nog een schepje boven
op. Micha Plug redde met
een sliding op een inzet van
Boy Kansen. Een schot van
Daan Brinkkemper en de rebound van Kai Botman kon
nog net worden onderschept
door Remco van Dam. Velsen
probeerde aan te vallen maar
ook LSVV kon het nu verdedigend prima aan en bleef de
gevaarlijkste ploeg. Velsen
had geluk dat Danny Konijn
miste vlak voor Sander van de
Lugt. Met twee verse spitsen
probeerde trainer Ton Pronk
het tij te keren. In de zes en
zeventigste minuut een prima
voorzet op Patrick Castricum,
maar weer was de verdediging van LSVV de baas. Even
later een kopbal van PC net
naast het doel. Velsen bracht
de verdediging van LSVV aan
het wankelen maar steeds
weer konden de gevaarlijke
situaties ongedaan worden
gemaakt. Uiteindelijk was het
toch de ploeg uit Zuid-Scharwoude die aan het langste eind trok en Velsen zonder punten naar huis stuurde.
(foto: RKVV Velsen)

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

Was Getekend,
Annie M.G. Schmidt
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facebook.com/50PlusWijzer

,,Ik hoop nou maar dat ze
de manier waarop we haar
verhaal vertellen had
kunnen waarderen”
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Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL

Foto: Janita Sassen
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Oproep Zee- en Duinwijk

Gezond op weg - hoe dan?
Samen wandelen, koken, tuinieren of kaarten – elk ‘gezond’
idee van en voor inwoners van
Zee- en Duinwijk is van harte welkom! Alles wat hen helpt
om meer te bewegen, gezonder te eten en contact te leggen
kunnen zij aanmelden op gezondopweg@velsen.nl. De gemeente neemt dan contact met
hen op.

De gemeente heeft geld om die
ideeën mogelijk te maken – als het
initiatief maar van wijkbewoners
zelf komt. Uw idee aanmelden kan
via gezondopweg@velsen.nl. De
gemeente neemt contact met u op.

Maandag 6 november 2017

Feest voor mantelzorgers!
Op maandag 6 november kunnen alle mantelzorgers in Velsen ’s middags of ’s avonds genieten van een vrolijke theatervoorstelling. Kom
ook, en neem iemand mee! Aanmelding tot 1 november via Socius.

De voorstelling heet ‘Een avondje thuis’ en wordt gespeeld door muzikaal
theatertrio Second Opinion. Het is vrolijk theater in de sfeer van de jaren ’50
en ’60. Een feest der herkenning! Kom ’s middags of ’s avonds naar de Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 in IJmuiden. Het programma is ’s middags en ’s avonds hetzelfde.
Programma
Inloop en ontvangst met koﬃe/thee
Voorstelling ‘Een avondje thuis’
Borrel met hapjes

’s middags
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

’s avonds
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Bijeenkomst 20 november
Onder het motto ‘Gezond op weg
in Zee- en Duinwijk’ organiseert
de gemeente op maandag 20 november vanaf 17.30 uur in sporthal Zeewijk een bijeenkomst. Daar
kunt u als bewoners uw ideeën delen met uw buren en andere wijkbewoners. Zo kunt u direct met el-

kaar afspraken maken en nieuwe
initiatieven oppakken. Kinderen
uit de wijk bereiden onder begeleiding een gezonde maaltijd voor de
bezoekers.
Artikelenserie
De komende weken besteden wij
hier aandacht aan Gezond op weg
in Zee- en Duinwijk. Daarin staan
‘bewegen’, ’gezond eten’ en ‘eenzaamheid’ centraal. Kijk ook op de
Facebookpagina van de gemeente
Velsen voor meer informatie.

Uit het college

Elke mantelzorger is van harte welkom en mag iemand meenemen. Ook als
u als mantelzorger geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zich tot 1 november 2017 aanmelden bij Socius via telefoonnummer 088-8876900 of via
email: centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl. Zet dan uw naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer erbij. Centrum Mantelzorg van Socius organiseert dit jaar weer de Dag van de Mantelzorg. Vragen? Bel dan ook 0888876900. (foto: Second Opinion)

Niemand in de kou
Loopt u achter met betalen van de
rekening voor gas en elektriciteit?
Of kent u iemand waarbij dit zo
is? Laat het ons weten, want dan
komt het Sociaal Wijkteam in actie!

Velsen wil voorkomen dat mensen
worden afgesloten en daardoor in
de kou zitten. Daarom is het Sociaal
Wijkteam Velsen vorig jaar bij inwoners langsgegaan om hulp aan te bieden. Dat werd erg gewaardeerd. Men-

sen vonden het ﬁjn dat er samen met
hen naar een oplossing werd gezocht.
Hulp
Ook dit jaar bieden we deze hulp. Alle vijf de Sociaal Wijkteams in Velsen
doen mee. Zij gaan bij mensen langs,
en bieden hulp aan. Sommige mensen vinden het nu eenmaal moeilijk
om daar om te vragen. U kunt ook nu
al mailen met contact@swtvelsen.nl
of bellen met 14 0255 (zonder netnummer).

• Er zijn plannen in de maak voor
woningbouw aan de oostkant van
de Wüstelaan in Santpoort-Zuid
(locatie Handgraaf ). In de zomer
lag het zogenoemde startdocument ter inzage. Na de inspraakperiode is het aangepast, aangevuld en genuanceerd. Er zijn geen
ingrijpende veranderingen ge-

daan. Het college vraagt de raad
om het startdocument en de reacties uit de inspraakperiode vast te
stellen.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Wist u dat ….

Velsen mensen helpt die
moeilijk aan werk komen?
Als mensen niet genoeg geld
hebben om rond te komen, kunnen ze een bijstandsuitkering
aanvragen. In ruil daarvoor moeten ze er alles aan doen om werk
te vinden, zodat ze weer zonder
uitkering verder kunnen. IJmond
Werkt! helpt hen daarbij.

Toch kunnen sommigen geen betaalde baan vinden, bijvoorbeeld
omdat ze psychische problemen
hebben of lichamelijke beperkingen. De gemeente helpt hen dan bij
het vinden van vrijwilligerswerk of
een stage.
Creatieve projecten
De gemeente wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet, zich verder ontwikkelt en een stap zet naar
de arbeidsmarkt. Daarom worden
mensen op allerlei creatieve ma-

nieren aan het werk gezet, bijvoorbeeld bij voetbalclub Telstar. Telstar@Work biedt werkstages aan
voor mensen met een arbeidsbeperking en probeert hen vervolgens bij sponsoren van Telstar
aan het werk te helpen. Ook in de
gemeentelijke groenvoorziening
worden werkstages aangeboden
die moeten leiden tot een arbeidscontract. Door deze projecten krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen, en sommige hebben nu
een betaalde baan.
Als vrijwilliger actief
Gelukkig zijn er veel mensen met
een bijstandsuitkering al actief als
vrijwilliger. Met hen kijkt de gemeente of zij klaar zijn voor een betaalde baan. Zo ja, dan volgen zij
een traject naar werk bij IJmond
Werkt!

Een must, vooral nu

Goede fietsverlichting
De winter komt eraan, eind deze
week gaat de wintertijd weer in.
Nu is het belangrijker dan ooit dat
je op de fiets goed te zien bent.
Daar kun je ongelukken mee voorkomen. En flinke boetes.

Wanneer ben je goed te zien? Let op
de tips hieronder. Voor een paar euro heb je al een paar felle ﬁetslampjes
waar je lang mee doet.
Verlichting
• Een ﬁets heeft wit of geel licht aan
de voorkant en rood licht aan de
achterkant.
• De lampen zitten vast aan de ﬁets.
Losse lampjes mogen alleen op je
bovenlichaam aan je kleren of je tas zitten. Dus niet op je hoofd, armen of benen.
• Lampen zijn goed te zien, de koplamp schijnt recht voor je op de grond (niet
recht vooruit of omhoog). Als je dat niet goed op orde hebt, kun je bij controle een boete krijgen van €55,- (plus €9 administratiekosten).
Reflectoren
• Achterop de ﬁets heb je een rode reﬂector onder het zadel of aan het spatbord.
• Je pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reﬂectoren.
• Je banden of velgen hebben een witte of gele reﬂecterende band.
Als je dat niet zo is, loop je bij controle kans op een boete van €35,- (plus €9 administratiekosten). (bron en illustratie: ANWB)

Bijzondere objecten
blijven tot januari verlicht
De Week van de Industriecultuur is
afgelopen vrijdag van start gegaan.

Tijdens deze week is een aantal speciale gebouwen en objecten verlicht.
Een bijzonder schouwspel dat zeker
de moeite waard is. Het gaat om de
watertoren aan de Dokweg, het Zeeen Havenmuseum en het vuurtorenkoepeltje langs het Noordzeekanaal.
Ook de luifel bij de Halkade is verlicht.
Voor enkele van deze objecten geldt
dat ze zeker tot januari volgende jaar
in de schijnwerpers staan. De ondernemers, eigenaars van deze bijzondere voorbeelden van industriecultuur
en de gemeente Velsen hebben voor
dit initiatief de handen ineen geslagen.

Tips voor de herfstvakantie:
• 27 oktober 13.00-17.00 uur gratis
toegang Zee en Haven museum met
ﬁlmvoorstelling
• 28 oktober vanaf 15:00 uur Voorstellingen STAAL. Alles speelt zich af in
een 5 meter grote stalen constructie,
midden in de oude Vishal van IJmuiden.
• 28 oktober Running Dinner 18:0022:00 uur, (nog enkele kaarten over!)
de tocht voert je langs drie bijzondere locaties in IJmuiden met een rijke
link naar de industriecultuur.
Nieuwsgierig? Kijk op www.industriecultuur.nl voor alle activiteiten
in de week van industriecultuur. (foto:
Reinder Weidijk)

Pleegouders bedankt!
Van 1 tot en met 8 november 2017
is het de week van de Pleegzorg.
Het doel van deze week is extra
aandacht schenken aan pleegzorg en aan het tekort aan pleegouders in Nederland. Het werven
van nieuwe pleegouders is namelijk hard nodig.

Pleegouders gezocht
Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Op
dit moment zijn er in Nederland
19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud.
Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis
wonen, soms is dat voor langere tijd.
Als kinderen niet thuis kunnen opgroeien dan gaat de voorkeur uit
naar een pleeggezin. Maar het aantal pleegouders dat zich aanmeldt
is gedaald en daardoor staan er in
onze regio kinderen op een wacht-

lijst voor een passend pleeggezin.
Je hoeft als pleegouder niet heel bijzonder te zijn, gewoon zijn is al bijzonder genoeg. Het belangrijkste is
dat een kind structuur, warmte en
veiligheid wordt geboden. Je moet
in staat zijn om de zorg te bieden
die een kind nodig heeft. Ook pleegouder worden? Ga voor meer informatie naar www.supergewonemensengezocht.nl.
Bedankt!
De IJmondgemeenten bedanken
deze week de huidige pleegouders
voor hun inzet. In Velsen bieden wij
pleegouders dan ook een bloemetje aan om onze waardering ‘kleur’
te geven. Daarnaast worden er in de
Week van de Pleegzorg overal in Nederland activiteiten georganiseerd,
ook in onze regio. Kijk hiervoor op
www.weekvandepleegzorg.nl.
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Stroomverbinding van
windpark naar station
Stroom die op zee wordt opgewekt in een windpark komt in de
toekomst ergens bij Noord-Holland aan land. De kabels kunnen
langs verschillende routes lopen.
Eerst waren er zeven alternatieven, nu nog vier. Een paar ervan
lopen deels door Velsen.

Voor de kust van Noord-Holland
wordt een nieuw windpark gebouwd, dat in 2023 wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur
en Milieu en TenneT zijn volop bezig
met de voorbereidingen. De stroom
die op zee wordt gewonnen, wordt
met ondergrondse kabels verbonden met een hoogspanningsstation
in Noord-Holland. Hoe die kabels
moeten gaan lopen, staat nog niet
vast. Daar zijn 7 verschillende tracé’s voor beschreven. Daarvan zijn er
nu 4 uitgekozen om nader te onder-
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Andere afvalinzameling
in delen van Velsen

zoeken. Een paar van die alternatieven lopen deels door Velsen. Het deﬁnitieve tracé wordt in het voorjaar
van 2018 gekozen.

In 2018 gaat de manier van afval inzamelen veranderen. Eerst
in Velsen-Noord, Velserbroek en
Oud-Velsen. Daarna is IJmuiden
aan de beurt.

Keuze van de alternatieven
De alternatieven zijn bekeken op effecten op milieu en omgeving, op
techniek en op kosten. En er is gekeken naar toekomstbestendigheid.
Dat betekent dat het Rijk en TenneT
ook kijken of de route gebruikt kan
worden om meer windparken met
het landelijke hoogspanningsnet te
verbinden. De betrokken overheden
en andere belanghebbenden van de
tracé’s worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wat gaat er gebeuren?
Inwoners van deze wijken ruilen
straks hun grijze rolcontainer in
voor een oranje. In de oranje container gaan plastic, blik en drankpakken. Daarnaast komen er in
deze wijken ruim 40 extra ondergrondse containers voor restafval
bij. Hier brengen inwoners straks
hun restafval heen.
Eerste stap: bepalen plek
ondergrondse containers
Een aantal inwoners van VelsenNoord, Velserbroek en Oud-Velsen
is uitgenodigd voor een informatieavond. Dit gaat over de plekken
van de ondergrondse containers.
Hiervoor zijn alleen inwoners uitgenodigd die vlakbij zo’n container wonen. De exacte plek wordt
in overleg met direct omwonenden
bepaald. Als de plekken voor de
containers samen met direct omwonenden deﬁnitief zijn vastgesteld, zet de gemeente de volgende stap.

Het project heet Net op zee Hollandse Kust (noord). U vindt er meer informatie over op de website van Tennet: www.netopzee.eu/hollandsekustnoord. (foto: Maritiem Nederland)

IJmuiden
De inwoners van IJmuiden volgen
daarna. Ook voor hen geldt dat direct omwonenden worden uitgenodigd voor een avond over de locatie van de ondergrondse containers.

Inloopbijeenkomsten
Alle bewoners van Velsen-Noord,
Velserbroek,
Oud-Velsen
en
IJmuiden die van de ondergrondse containers gebruik gaan maken
krijgen in het eerste kwartaal 2018
een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Daar ontvangen ze informatie over welke ondergrondse
containers voor hen bestemd zijn,
wanneer de grijze containers voor
oranje rolcontainers ingewisseld
worden en wanneer er ingezameld
wordt. Dat geldt ook voor een aantal huishoudens in Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid en
Velsen-Zuid die nu nog geen oranje container hebben. Ook zij worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.
Oranje containers en gebruik
ondergrondse containers
De grijze containers worden ingeruild voor oranje containers. In de
oranje containers gaan plastic, blik
en drankpakken. Het restafval gaat
in ondergrondse containers.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.velsen.
nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/meer-waarde-uitafval. Uw vragen kunt u stellen via
afval@velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14
oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(19/10/2017) 27636-2017;
Willem Barendszstraat 2, plaatsen dakopbouw (20/10/2017) 27707-2017.
James Wattstraat 3b, verhogen dak, splitsen in 2 opslagunits (20/10/2017) 277612017

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Wüstelaan 90, kappen boom (17/10/2017)
27438-2017;
Kruidbergerweg 22, plaatsen dakopbouw
(18/10/2017) 27582-2017;
J.T. Cremerlaan 77, uitbreiden woning
(20/10/2017) 27779-2017.

IJmuiden
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en dakkapel (17/10/2017) 27419-2017;
Cepheusstraat 2, vervangen groen door
moestuin (17/10/2017) 27435-2017;
Planetenweg 269-9000, tijdelijk plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting Plaats)

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel
(17/10/2017) 27458-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 62, vergroten 2e

verdieping (20/10/2017) 27716-2017.
Velserbroek
Tarweland 23, kappen boom (18/10/2017)
27489-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren erfafscheiding (16/10/2017) 20975-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen
showroom tot twee woningen met bedrijfsruimte (17/10/2017) 17395-2017.
Velesen-Noord
Gildenlaan 10, vergroten
(17/10/2017) 25775-2017.

aanbouw

Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen bestemming t.b.v. vrijstaande woning
(17/10/2017) 3989-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is

ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Badweg 35, vervangen bestaande
toegangspoort (18/10/2017) 248162017;
De Zandkuil 8, legaliseren schuur
(19-10-2017) 22387-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., plaatsen telecommast met hekwerk
(17/10/2017) 19739-2017;
Laaglandersluisweg ong., Heuvelweg ong. en Buitenhuizerweg
ong., plaatsen 3 vlaggenmasten
(19/10/2017) 24481-2017
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 191, uitbreiden bovenwoning (18/10/2017) 23223-2017;
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen
(18/10/2017)22933-2017;

Santpoortse Dreef 170, plaatsen
erfafscheiding en vlaggenmast
(20/10/2017) 19942-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom
(20/10/2017) 26872-2017 (monumentale boom);
Wüstelaan 90, kappen boom
(20/10/2017) 27438-2017.
Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 157,
plaatsen dakopbouw (17/10/2017)
22450-2017.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen
(18/10/2017) 22933-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Beachmarathon Hoek van HollandDen Helder, op 5 november 2017 van
9:30 tot 11:00 uur, passage via haven-

gebied(20/10/2017) 9419-2017.
Santpoort-Noord
Intocht van Sinterklaas, op 25 november 2017 van 12:00 uur tot 17:00
uur (18/10/2017) 24220-2017.
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, verkoop vis op maandag en
dinsdag (19/10/2017) 22126-2017;
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, verkoop van vis op woensdag (19/10/2017) 19302-2017.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, mobiele bloedinzamelingsbank op 9 januari, 6 maart, 1 mei, 26 juni, 21 augustus, 16 oktober 2018 (17/10/2017)
25121-2017.

