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Presentatie en veiling op 14 november in Rabobank IJmond Stadion

Opbrengst unieke Velsen Kalender
volledig naar Hospice De Heideberg

Een kalender met foto’s van Vel-
sen is niet uniek, maar de ma-
nier waarop fotograaf Ed Geels 
een aantal bekende plekken in 
beeld heeft gebracht is dat wel 
degelijk. Dat geldt ook voor het 
feit dat de volledige opbrengst 
naar een goed doel gaat: Hos-
pice De Heideberg in Santpoort-
Noord. De Velsen Kalender 2019 
wordt op woensdag 14 novem-
ber gepresenteerd bij Telstar. De 
beelden worden ook geveild (in 
groot formaat).
Bruids- en portretfotograaf Ed 
Geels wilde graag iets terug-
doen voor de inwoners van Vel-
sen. Hij besloot een kalender te 
maken waarin de bezienswaar-
digheden in onze gemeente 
centraal staan. Maar dan op een 
manier waarop het nog niet eer-
der is vertoond. Jeff Folkerts van 

Uitprinten.nl was direct enthou-
siast over het plan en verleent 
vanaf dat moment belangeloos 
zijn medewerking aan de pro-
ductie van de Velsen Kalender.
Het resultaat is verbluffend. De 
dertien beelden in de kalender 
zijn herkenbaar, maar hebben 
allemaal iets surrealistisch. ,,Het 
is Velsen zoals je het nog nooit 
hebt gezien’’, aldus Ed Geels. 
,,De afgelopen maanden is al 
mijn creativiteit gegaan naar 
het bedenken van de afbeel-
dingen, het maken van de fo-
to’s en het perfectioneren van 
de beelden.’’ Vanaf het eerste 
moment stond voor Ed vast dat 
de opbrengst geheel ten goede 
moest komen aan een Velsense 
organisatie die een steuntje in 
de rug kan gebruiken. ,,Na een 
oproep op social media werden 

verschillende organisaties her-
haaldelijk genoemd, maar ver-
reweg de meeste stemmen gin-
gen naar Hospice De Heideberg 
in Santpoort-Noord. Hier wor-
den mensen in de laatste fase 
van hun leven liefdevol bege-
leid, ondersteund en verzorgd 
door negentig vrijwilligers en 
verpleegkundigen. Wij zijn het 
volledig eens met alle mensen 
die gereageerd hebben op on-
ze oproep. Deze stichting doet 
heel goed werk.’’ 
De Velsen Kalender 2019 wordt 
op woensdag 14 november tij-

dens een feestelijke avond in 
het Rabobank IJmond Stadion 
gepresenteerd. 
Iedereen is hier van harte wel-
kom! Het stadion gaat om 19.30 
uur open en de presentatie start 
om 20.00 uur. Na afloop worden 
de unieke kunstwerken in groot 
formaat geveild. 
De opbrengst hiervan gaat ui-
teraard ook naar Hospice De 
Heideberg. 
De Velsen Kalender is vanaf 15 
november voor 14,95 euro ver-
krijgbaar bij Uitprinten.nl, Foto 
Michel, Hospice De Heideberg, 
De Drankenier, Primera Prince 
en The Read Shop. Reserveren 
en bestellen kan via www.de-
velsenkalender.nl. 
De kalender is uitermate ge-
schikt om in de zak van Sinter-
klaas te doen of onder de Kerst-
boom te leggen. Ook voor be-
drijven is het een mooi ge-
schenk, want het bedrijfslogo 
kan zonder meerkosten op de 
kalender worden gedrukt. (Friso 
Huizinga, foto’s: Ed Geels)

Velsen - Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek die met de bal aan 
de voet hoog boven het Rabobank IJmond Stadion zweeft, een 
jongetje dat met een bootje in een mini-versie van de zuidersluis 
speelt en een meisje dat op een koord tussen de watertoren en 
het stadhuis balanceert.
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 Mossel-Oester Proeverij

Proeverij in IJmuiden!
Vishandel Tel brengt Zeeland naar IJmuiden. Op zaterdag 3 november van 10:00 tot 15:00 uur 

geven wij een proeverij en demonstratie van Zeeuwse Mosselen en Oesters 
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• ensen die niet veel geld te besteden heb-
ben zijn vaak ook minder goed verzekerd 
tegen zorgkosten.  oor deze inwoners,  en 
vooral  voor  mensen met een chronische 
ziekte of beperking , heeft het college be-
sloten om  met ingang van 1 januari 019 
een  nanci le bijdrage te geven op de pre-

mie voor een collectieve zorgverzekering 
van Univé gemeentepakket .  Dit zorgt er-
voor dat mensen de zorg krijgen die zij no-
dig hebben en dat er minder schulden ont-
staan door onverwachte ziektekosten. Half 
november start hierover een informatie-
campagne.

  Uit het college

Tussen half oktober en half december 
2018 onderzoekt de gemeente Velsen 
hoe de parken die in het beheer zijn van 
de gemeente gebruikt worden.  En of er 
misschien aanpassingen nodig zijn zo-
dat iedereen, ook in de toekomst, van 
deze parken gebruik kan blijven maken. 
Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit 
van deze parken blijft bestaan of zelfs 
nog verbetert.

arkenpraat is vooral bedoeld om te praten 
over het gebruik van de parken door ieder-
een die weleens in de parken komt. Wande-
laars,  etsers, ruiters, hondenlie  ebbers, 
sporters, natuurlie  ebbers, kinderen, se-
nioren etc. Directe aanleiding voor ar-
kenpraat is het gebruik van deze parken 
door hondenlie  ebbers. ij gebruiken deze 
parken om hun hond en  uit te laten en ze 
de gelegenheid te geven om actief bezig te 
zijn. Dit gaat meestal goed. aar er zijn 
ook mensen, kinderen en volwassenen, die 
honden niet prettig vinden en deze liever 
mijden. s dit een probleem? n zo ja, hoe 
gaan we hiermee om?

Parken in Velsen
Het onderzoek gaat over de volgende par-
ken: elserbeek, Hoogergeest, choonen-
berg, Wijkeroogpark, ooswijk, Waterto-

renpark, het park aan de Willebrordstraat, 
Burgemeester ijkenspark en paarnberg. 

arkenpraat gaat niet over ark Beeckes-
tijn. Dit park is geliefd bij veel mensen, 
maar niet in beheer van de gemeente el-
sen.

Enquête
Tussen 1  oktober en  november wordt er 
digitaal onderzoek gedaan  via  een en u te. 

edereen kan aan dit onderzoek meedoen. 
en link naar het onderzoek staat op www.

velsen.nl en op acebook. ok de leden van 
het Burgerpanel elsen worden uitgeno-
digd om aan dit onderzoek mee te doen. 

In gesprek
Tussen  november en 1  december wor-
den er  avonden georganiseerd waarop de 
uitkomsten van het onderzoek besproken 
worden. Deze gesprekken worden georga-
niseerd in de buurt van de parken: op  no-
vember voor de parken elserbeek, Hoog-
ergeest en choonenberg, op  november 
voor het Wijkeroogpark en ooswijkpark, 
op 10 december voor het Burgemeester ij-
kenspark en paarnberg en op 1  december 
voor het park aan de Willebrordstraat en 
het Watertorenpark. U kunt zich voor deze 
gesprekken aanmelden via parkenpraat
velsen.nl. foto: gemeente elsen

Parkenpraat

Voor elk kind wens je dat het mag op-
groeien in een gezinssituatie. Het liefst 
bij de eigen vader en moeder. Maar als 
dat tijdelijk of voor langere tijd niet mo-
gelijk is zijn pleegouders van onschat-
bare waarde én heel hard nodig. Ook in 
Velsen zijn er veel kinderen die de hulp 
van een pleegouder of pleeggezin nodig 
hebben.

Tussen 31 oktober en  november is de lan-
delijke week van de pleegzorg . n Bever-
wijk, Heemskerk en elsen krijgen daar-
om alle pleegouders een kleine waardering 
van de gemeenten. n elsen werd deze op 
woensdag door wethouder ebastian Din-
jens persoonlijk gebracht bij de familie l-
singa- ozenberg in elserbroek. ij zor-

gen in hun gezin voor twee pleegkinderen. 
Deze week krijgen ook alle andere pleegou-
ders een -bon als waardering. 

r is nog steeds behoefte aan mensen die 
kinderen voor korte of langere tijd willen 
opnemen in hun gezin. Heeft u hier ook 
belangstelling voor? p www.supergewo-
nemensengezocht.nl. staan ervaringsver-
halen van zowel pleegouders als pleegkin-
deren. en eerlijke kijk op de realiteit, met 
mooie verhalen. Wilt u meer informatie 
over pleegouder worden, of een informa-
tiebijeenkomst bijwonen in de buurt? om 
dan op 19 november en 10 december naar 
het Centraal Bureau van enter te ant-
poort-Noord www.kenterjeugdhulp.nl . 

foto: einder Weidijk

Waardering voor pleegouders

Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 novem-
ber voor alweer de zesde keer de Duurza-
me Huizen Route gehouden. In heel Ne-
derland delen honderden huiseigenaren 
hun duurzame verhaal met anderen. Ieder-
een die geïnteresseerd is in duurzaam wo-
nen kan een bezoek brengen aan één van 
de opengestelde woningen. Ook in Velsen 
ben je van harte welkom.

De Duurzame Huizen oute biedt een unieke 
kans om op een ongedwongen manier kennis 
uit de eerste hand op te doen. Door de huizen-
route krijgen bezoekers op een objectieve ma-
nier eerlijke informatie. Dit levert vaak nieu-
we bruikbare inzichten op om zelf mee aan de 
slag te gaan. rvaringen van anderen zorgen 
voor een betere visie en een goed doordacht 
stappenplan. Niet alleen de succesverhalen 
worden verteld, ook wat beter of anders had 
gekund komt aan bod.

Meer antwoorden dan vragen
Bezoekers gaan vaak op pad met een bepaalde 
vraag zoals: Hoeveel geluid maakt een warm-
tepomp eigenlijk? erst je dak of toch eerst je 
vloer isoleren?  Tijdens een bezoek ontstaan 

er interessante gesprekken, niet alleen met 
de huiseigenaar maar ook met de andere be-
zoekers. Naast huizen met populaire maat-
regelen zoals warmtepomp en isolatie wor-
den elk jaar ook woningen aangemeld met de 
nieuwste innovaties zoals woningen zonder 
nutsaansluitingen, inzet van accu s, water-
stof als warmtebron, etc.

Groeispurt aan duurzame verhalen
n zes jaar tijd heeft de Duurzame Huizen 
oute een enorme groeispurt doorgemaakt. 

Niet alleen de woningen op de website zijn 
toegenomen, ook het bezoekersaantal is in de 
afgelopen jaren gegroeid. oor een bezoek aan 
een woning moeten bezoekers zich inschrij-
ven bij de woning van hun keuze op www.
duurzamehuizenroute.nl.  n 01  waren veel 
woningen volgeboekt. oor mensen die vorig 
jaar daardoor de woning van hun keuze niet 
hebben bezocht, is het een aanrader om er dit 
jaar snel bij te zijn. ls advies geeft va etra 

imon van de organisatie mee: a op bezoek 
bij een woning die vergelijkbaar is met je ei-
gen huis. Dit geeft een goed beeld van duurza-
me maatregelen die je in je eigen woning kunt 
toepassen . foto: mgevingsdienst mond

Laat je inspireren
Bezoek een duurzaam huis!
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Vrijdag 19 oktober  kreeg meneer Freijer 
uit IJmuiden, uit handen van loco-burge-
meester Diepstraten een Koninklijke On-
derscheiding. De uitreiking vond plaats op 
de St Franciscusschool te IJmuiden in het 
bijzijn van zijn familie en  de leerlingen.

Meneer Freijer heeft zich vanaf 1980 tot be-
gin dit jaar vol overgave ingezet voor de Fran-
ciscusschool. De school was zo ongeveer zijn 
tweede huis. Hij verrichtte hier een breed 
scala aan klussen, zoals loodgieterswerk, 
timmeren, metselen, elektra en tuinonder-
houd. Daarnaast was hij ook actief bij de tus-
senschoolse opvang. Hielp hij de kinderen 

met het eten en drinken, las de kinderen voor 
en ging met ze buitenspelen. Ondanks te-
genslagen met zijn gezondheid bleef meneer 
Freijer zich tot maart dit jaar inzetten voor 
de Franciscusschool. Helaas liet zijn gezond-
heid dit daarna niet meer toe en moest me-
neer stoppen. 

Meneer Freijer heeft erg veel voor de school 
betekend en hij is voor veel kinderen heel erg 
belangrijk geweest. Deze decennia belange-
loze inzet voor de school verdient grote waar-
dering. Meneer Freijer is dan ook benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto: 
Reinder Weidijk)

Koninklijke onderscheiding

Je kent het wel: onderweg naar je werk 
zie je een losliggende stoeptegel, een 
gat in de weg, of een lantaarnpaal die 
het niet doet. Je denkt: “Hier zou de ge-
meente iets aan moeten doen!” En na-
tuurlijk wil je die best informeren, maar 
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel mak-
kelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor 
meldingen over de openbare ruimte. Een-
voudig en snel. Open de app op je mobiel, 
maak een foto, en stuur de melding door. Je 
kunt zelfs zien of iemand anders de melding 
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te 
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app 
nu in de App Store en de Play Store of scan 
de QR code hiernaast. 
 
Samen zorgen we voor een veilige en schone 
omgeving. Doe je mee?

Andoid              iOs/iPhone

Download hem nu!
Slim melden Velsen app 

Het Sociaal wijkteam en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond (CJG) 
spelen een belangrijke rol in het onder-
steunen van inwoners van de gemeente 
Velsen. Bijvoorbeeld bij vragen of pro-
blemen op het gebied van eenzaam-
heid, opvoeden, boodschappen doen, 
overbelasting of de zorg voor een an-
der.

Onderzoek naar ervaringen
De gemeente wil graag weten wat inwo-
ners vinden van de ondersteuning die zij 
hebben ontvangen. Dit najaar wordt er 
daarom een ervaringsonderzoek uitge-
voerd door een ona� ankelijk onderzoeks-
bureau.

Anoniem
Inwoners die tussen 1 juli 2017 en 1 juli 
2018 een beroep hebben gedaan op het 
Sociaal wijkteam of het CJG ontvangen 
een uitnodiging om schriftelijk of digitaal 
een anonieme vragenlijst in te vullen. De 
vragen gaan onder andere over de bereik-
baarheid, de werkwijze, het contact en de 
behaalde resultaten. Ook de buurgemeen-
ten Beverwijk en Heemskerk doen dit on-
derzoek.

Dienstverlening
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, 
maar wordt zeer op prijs gesteld. De uit-
komsten van het onderzoek zijn belang-

rijk om de dienstverlening te evalueren en 
waar nodig verbeteren. Naar verwachting 
zijn de uitkomsten begin 2019 bekend. We 
maken de uitkomsten bekend via de web-
site van de gemeente. 

Voor meer informatie over het Sociaal 
wijkteam en het CJG kunt u kijken op 
www.velsenwijzer.nl.

Onderzoek Sociaal wijkteam en CJG
We zijn benieuwd naar uw mening

Vanaf 27 november 2018 bieden Woning-
bedrijf Velsen, Velison Wonen en Breder-
ode Wonen, samen met de andere cor-
poraties, hun woningen aan op www.
mijnwoonservice.nl. Met één inschrijving 
krijgen woningzoekenden daardoor toe-
gang tot de huurwoningen in de regio 
IJmond/Zuid-Kennemerland.

Staat u ingeschreven als woningzoeken-
de bij WonenInVelsen? Dan heeft u in sep-
tember twee keer een mail ontvangen. Deze 
mail is belangrijk! WonenInVelsen houdt 
namelijk op te bestaan. De woningcorpora-
ties hebben door de invoering van de nieu-

we privacywet uw toestemming nodig om 
uw inschrijving over te mogen zetten naar 
Woonservice. Reageert u niet, dan vervalt 
uw inschrijving!

Check uw mail en spambox
Heeft u nog geen mail ontvangen? Neem dan 
contact op met een van de corporaties.

Bent u ingeschreven bij Wonen-
InVelsen? Check uw mail!

Samen met u heb ik, als wethouder Open-
bare Werken, de eer om mij de komende 
bestuursperiode in te zetten voor de ver-
betering van het Pontplein. Als de poort 
van IJmuiden is het Pontplein een van de 
belangrijkste verkeerskundige kruispunten 
in onze gemeente. Velsen  verdient het een 
mooie entree. 

Ons doel is de doorstroming voor alle weg-
gebruikers zo goed  mogelijk te maken.  En 
de wachttijd zo krot mogelijk. Daarbij is 
ook een randvoorwaarde om de omgeving 
tot een prettig verblijfsgebied te maken; te 
kijken naar de soms imposante boten en 
de bijzondere industrie.  Juist op deze plek 
hebben wij met veel verschillende belangen 
van een groot aantal stakeholders,  zoals het 
bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, direct om-
wonenden en het openbaar vervoer, te ma-
ken.  Daarom gaan we met elkaar in gesprek. 
Maar ook u als weggebruiker (automobilist, 
fi etser en/of voetganger) bent voor ons een 
belangrijke stakeholder. Ook met u delen 
wij graag kennis en maken we gebruik van 
uw expertise. De stakeholders hebben direc-
te invloed op de afweging van de gemeente..

Binnenkort verschijnt de eerste nieuws-
brief over het Pontplein. Hierin vindt u, 
behalve informatie over het project, ook de 
mogelijkheid om u op te geven om mee te 
praten over de meest optimale verkeerskun-
dige inrichting van het plein. U kunt bij de 
inschrijving aangeven of u kans wilt maken 
om ingeloot te worden. Met deze groep gaan 
wij in gesprek. U vertegenwoordigt hierbij 
natuurlijk wel het algemeen belang  van de 
gebruikers van het Pontplein. U kunt zich 
opgeven door een mail te sturen naar: Com-
municatie@velsen.nl. Ik kijk echt uit naar 
uw aanmelding!

Bram Diepstraten, wethouder

Met het verstrekken van uw naam en email-
adres geeft u de gemeente Velsen toestem-
ming (ex artikel 6, lid 1, sub a AVG) om uw 
persoonsgegevens  te gebruiken voor het 
toesturen van een nieuwsbrief over de her-
inrichting van het Pontplein in IJmuiden. 
Na afl oop van dit project wordt het versturen 
van de nieuwsbrieven gestaakt en verwij-
deren wij uw emailadres weer. (foto: Mark 
Sassen)

Herprofi lering Pontplein
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De gemeente nodigt inwoners uit om op 
zaterdag 17 november samen een mid-
dag de duizendknoop te lijf te gaan. Wet-
houder Sebastian Dinjens wil samen met 
zoveel mogelijk vrijwilligers op een aan-
tal plekken in Velsen aan de slag. De ge-
meente stelt handschoenen en schoppen 
beschikbaar en zorgt voor de afvoer van 
het afval.

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke 
uitheemse plant die in Nederland geen na-
tuurlijke ‘vijanden’ kent. De duizendknoop 
groeit hard, wel 10 centimeter per dag, en 
verspreidt zich snel. De plant is supersterk 
en kan dwars door asfalt en funderingen 
heen groeien. 

De gemeente moet deze plant daarom be-
strijden en gaat daarvoor op zoek naar me-
thoden die voldoende werken en zo min 
mogelijk schade opleveren voor het mili-
eu. Daarnaast hopen we dat er Velsenaren 
zijn die zich vrijwillig willen inzetten om de 
duizendknoop te bestrijden. Dat kan door 
de plant met zoveel mogelijk wortels uit de 
grond te trekken of door hem met een schop 
uit te steken.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Geef aan in welke wijk u woont, zodat 
we kunnen kijken of we in uw buurt aan de 
slag kunnen. 

Op dinsdag 13 november geven we informa-

tie over de duizendknoop en hoe de bestrij-
ding in zijn werk gaat. De bijeenkomst vindt 
plaats in de wijkpost in Santpoort-Zuid en 
begint om 19.30 uur. 

Op zaterdag 17 november gaan we vervol-
gens op verschillende plekken aan de slag 
van 13.00 tot 17.30 uur. (foto: gemeente Vel-
sen)

Wie helpt op 17 november mee de Japanse duizendknoop te bestrijden?

De gemeente Velsen heeft veel te lijden 
gehad onder oorlogsgeweld in de periode 
1940-1945. Mogelijk zijn er explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog achtergebleven. 
De gemeente laat daarom een vooronder-
zoek uitvoeren naar een aantal locaties. 
Ook inwoners vragen we om informatie: 
we horen graag van inwoners die op de 
hoogte zijn van achtergebleven munitie, 
vliegtuigbommen en vliegtuigrestanten.

Inwoners die op de hoogte zijn van vlieg-
tuigwrakken, achtergebleven oorlogstuig en 
dumpplaatsen daarvan, verzoeken we om 
contact op te nemen met de onderzoekers 
van AVG Explosieven Opsporing Nederland. 
De afdeling explosievenopsporing is bereik-
baar op 0416-700220 of via oce@avg.eu. Ui-
teraard kunt u ook met de gemeente Velsen 
contact opnemen via 0255-567200 of via 

info@velsen.nl.

Resultaten vooronderzoek
De resultaten van het onderzoek zullen met 
name worden gebruikt op het moment dat er 
uitbreidingsplannen zijn in de gemeente. Per 
plangebied gaan we kijken of het nodig is om, 
voorafgaand aan graafwerkzaamheden, het 
gebied nader te onderzoeken. Met dit voor-
onderzoek kunnen we mede door uw hulp zo-
veel mogelijk historische gegevens verzame-
len en ervoor zorgen dat de omgeving van de 
plangebieden veilig is. 

Wat moet u doen als u een explosief aan-
treft? Laat het object liggen en raak het niet 
aan, meld de situatie bij de politie. Zij geven 
de melding door aan de EODD en probeer er-
voor te zorgen dat er geen mensen in de buurt 
kunnen komen.

Historisch onderzoek naar 
explosieven in gemeente Velsen

Uw woning klaar maken voor de ener-
gietransitie, zorgen voor een beter mi-
lieu en dat terwijl u uw energierekening 
naar beneden ziet gaan. Dat is mogelijk 
met de collectieve inkoopactie voor zon-
nepanelen die door gemeente Velsen en 
Energiek Velsen wordt ondersteund. In-
middels is er zoveel interesse dat de in-
formatieavonden vol zijn, maar u kunt 
zich nog steeds aanmelden!

Schrijf u vrijblijvend in
Met de zonnepanelenactie krijgt u de kans 
om panelen in te kopen en te laten instal-
leren tegen een zeer gunstige prijs. U kunt 
zich tot 6 januari 2019 inschrijven via www.

duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Er 
komt dan vrijblijvend een specialist op be-
zoek. U heeft dan de gelegenheid al uw vra-
gen te stellen. 

Installateurs
De deelnemende installateurs bieden u een 
lage prijs voor installatie van de panelen. 
Bij aanmelding wordt er een afspraak met u 
gemaakt voor een husbezoek, waarna u een 
aanbod p maat van de betre� ende specialist 
ontvangt.

Doet u mee?
Schrijf u vrijblijvend in via www.duurzaam-
bouwloket.nl/actievelsen. (foto: ...)

Groot succes voor zonnepane-
lenactie in gemeente Velsen

Op woensdag 28 november wordt voor de 
3e keer het Sportcongres Velsen georga-
niseerd in sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Het congres bestaat uit een afwisselend 
programma en is gericht op sportvereni-
gingen.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen 
kunnen op 28 november kiezen uit een ge-
varieerd aanbod van workshops om hen op 
weg te helpen naar een (nog) sterkere sport-
vereniging. 

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de gevolgen 

voor sportverenigingen
• Creatief denken; werken en behoud van 

leden
• Welkom op de club: gastvrijheid

• De maatschappelijke waarde van sport

Programma
Het programma start om 19.30 uur en is 
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee 
workshoprondes, geeft Hans van Breuke-
len een inspiratiesessie over zijn ervarin-
gen als sporter, bestuurder en adviseur en 
er is ruimschoots gelegenheid om de ande-
re sportclubs te spreken. Kortom: een avond 
om niet te missen!

Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoor-
diger van een sportvereniging, maar wel 
een sport- of beweegaanbieder en wilt u 
het congres bijwonen? Stuur dan een mail 
naar: sportzaken@velsen.nl. De organisatie 
neemt contact met u op over mogelijke deel-
name. Deelname aan het congres is gratis.

Save te date
Sportcongres Velsen 2018

Op woensdag 31 oktober heeft burge-
meester Frank Dales het startschot ge-
geven voor het project ‘Safe Streets’. 
Door het ondertekenen van een inten-
tieverklaring spreekt hij uit dat de vei-
ligheid van vrouwen in de openbare 
ruimte in Velsen zo veel mogelijk ge-
waarborgd moet zijn. Ook is op 31 okto-
ber een online enquête over dit onder-
werp gestart. Alle vrouwen uit Velsen 
worden opgeroepen om deze in te vul-
len via Facebook(gemeente Velsen) of 
www.velsen.nl

Vrouwen moeten zich altijd en overal veilig 
voelen op straat. Wat zij ook dragen, hoe zij 
zich ook gedragen, waar zij ook heen gaan, 
op welke tijd van de dag dan ook. Maar het 
is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral jonge 
vrouwen kunnen zich onveilig voelen. Sek-
suele intimidatie, aanranding en verkrach-
ting op straat is een serieus probleem. 
UN Women Nationaal Comité Nederland 
onderneemt actie tegen onveiligheid op 
straat met het project Safe Streets. In Vel-
sen is dit opgepikt door de gemeenteraad, 

en eerder dit jaar heeft de raad een motie 
aangenomen om ook in Velsen met dit on-
derwerp aan de slag te gaan.

Inzicht noodzakelijk 
Het is bekend als er bij de politie aangif-
te gedaan wordt van seksuele misdrijven. 
Maar daarbuiten is eigenlijk niet bekend 
of en in welke mate seksuele intimidatie in 
Velsen voorkomt. Dit omdat vrouwen hier-
over vaak niet willen of durven praten. Met 
deze enquête wil de gemeente het gesprek 
starten. Doe je mee? De enquête is ano-
niem.

Samenwerking met inwoners is nodig 
In de enquête wordt ook gevraagd of je sa-
men met andere vrouwen over dit thema 
wilt praten. Je wordt dan uitgenodigd om 
plaats te nemen in een (tijdelijke) werk-
groep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar 
oplossingen voor de knelpunten, die onder 
andere uit de enquête naar voren komen. 
De link naar de enquête staat op www.vel-
sen.nl  en via de Facebookpagina van de ge-
meente Velsen.

Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?
Onderzoek Safe Streets Velsen
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Vierentwintig beeldend kunstenaars die 
wonen en/of werken in de gemeente Vel-
sen laten hun werk zien van 26 oktober 
tot en met 18 november in het Raadhuis 
voor de Kunst in Oud Velsen. Met deze 
expositie willen zij de bewoners, bestuur-
ders en bezoekers van de gemeente ken-
nis laten maken met lokale kunstenaars. 
De expositie laat de diversiteit van het 
werk van de Velsense kunstenaars zien.

De organisatie van de expositie ligt in de 
handen van drie enthousiaste kunstenaars, 
Norbert Wille, A� e Spaargaren en Marie-
ke Adrichem. Zij exposeren zelf ook mee. 
Het is dé manier om te ontdekken van wel-
ke Velsenaar je meer werk wilt zien in het 
Kunstlijnweekend van 3 en 4 november. 

Kunstlijnweekend 3 en 4 november
Dit jaar zijn er tijdens het kunstlijnweek-
end 3 en 4 november op meerdere locaties 
exposities. In het Dorp Velsen zijn naast 
de centrale expositie ook de ateliers van 
de kunstenaars open, net als de vrijmetse-
laarsloge en de Engelmunduskerk. De Bur-
gerzaal in het Stadhuis is ter beschikking 
gesteld aan vijf kunstenaars die hier divers 

werk tonen. Zeer de moeite waard om even 
langs te komen!

Programma
Kunstlijn Velsen, za 27 okt t/m zo 11 nov 
(vr/za/zo middag open): Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid 

Kunstlijnweekend 3 en 4 november 11.00 
tot 17.00 uur: Burgerzaal Stadhuis, Plein 
1945, IJmuiden, Kerkplein 1, Velsen-zuid, 
Torenstraat 2, 4 en 7 Velsen-Zuid, Dorps-
kerk Santpoort-Noord, Genieweg 14a 
Velsen-Zuid, Zonbastion 5, Velserbroek, 
Zeehavenatelier, Middenhavenstraat 4, 
IJmuiden.

De Kunstlijn Velsen is op 26 oktober en-
thousiaste wijze geopend door de wethou-
der van Kunst, Jeroen Verwoort. Middels 
het doorknippen van het Kunstlijnlint kon 
via de trap de oude raadszaal van het Raad-
huis van de Kunst in Velsen-Zuid worden 
betreden. Op de foto staan de drie organisa-
toren van de expositie, Norbert Wille, A� e 
Spaargaren en Marieke Adrichem samen 
met wethouder Jeroen Verwoort. (foto: 

Nieuw dit jaar: Kunstlijn Velsen

Ruim 45 kinderen hebben deze week 
hun zwemexamen met succes afgelegd 
in zwembad De Heerenduinen. Hoewel 
de spanning te snijden was, lukte het alle 
deelnemertjes om de opdrachten goed 
uit te voeren en daarmee een diploma te 
halen. Er werd afgezwommen in de cate-
gorieën A, B en C. Het zwembadperso-
neel feliciteert iedereen met zijn of haar 
diploma.

A-diploma
Caila Bakker, Kasia Karczyk, Mohamed 
Rezek, Mohamed Najib Nasri, Djuke Diroé, 
Philou Rieke van Schagen, Suus Wilhel-
mina de Weers, Kate Maria de Weers, Isa-
bella Felicia Melanie van Schaik, Fabian 
Jumelet, Christopher Fransico Otten, Beya 
Eden, Daivey de Vries, Sander Xavier Moes, 
Jeylana Florencia, Hannah Schrurrman, 

Valentijn Dante Koster (certifi caat A).

B-diploma
Jackson Henny Baan, Dex Andreas Groe-
nendaal, Mark Jayden Brouwers, Pepijn 
Jonathan Engbers, Jason Schong, Jamie 
Anthonie Marie van der Heuvel, Liam Tie-
mens, Lucas Raspoort, Timon Christi-
aan de Vries, Mees van der Plas, Fabienne 
Mooij, Sam Bos, Isa Nijssen, Dylano Schal-
broeck, Sem Benjamin Willemse, Samier 
Mohammad, Tijn Dirk-Jan Wijker, Azra 
Göcek.

C-diploma
Jens Simon Geert de Zwijger, Tobias Anton 
van der Molen, Igor ron Czerniawski, Jip 
Julius Bolwidt, Jade Wiegman, Sem Dijk-
stra, Kick van der Plas, Indy Jeanette van 
der Meij. (foto’s: gemeente velsen)

Geslaagden voor het zwem ABC

De gemeente Velsen vindt het belang-
rijk dat zoveel mogelijk inwoners spor-
ten en bewegen. Begin september 
lanceerden we de SportpasVelsen-bro-
chure voor de jeugd. In december komt 
er nu ook een brochure voor de volwas-
senen en senioren.

Het doel van deze brochure is om de inwo-
ners dichtbij huis op een snelle en gemak-
kelijke manier kennis te laten maken met 

sport- en beweegactiviteiten. Door deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten 
kunnen inwoners ontdekken welke sport 
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel 
sportverenigingen uit Velsen doen al mee. 
Wilt u ook met uw aanbod een pagina in de 
brochure vullen? Stuur dan vóór 8 novem-
ber een mail met uw contactgegevens naar 
sportloket@velsen.nl, we nemen z.s.m. 
contact met u op! Op naar een nóg vitaler 
Velsen! (foto: gemeente Velsen)

Meld uw vereniging/club aan!
Sportpas voor volwassenen
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De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

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

Bekendmakingen algemeen Vergaderingen Gemeenteraad

Raadsvergadering Begroting 2019 
Datum: donderdag 8 november 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

x U bent van harte welkom de vergadering over de Begroting 2019 bij te wonen. U kunt hier-
voor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live 
als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik op 
de datum van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad 
Velsen live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTV-
Seaport.
De Agenda

Begroting 2019 gemeente Velsen
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er staat in waar de gemeente het ko-

mend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen. De Begroting 2019 
is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. De 
in maart gekozen raadsleden hebben een raadsakkoord vastgesteld waarin zij een aantal be-
langrijke thema’s hebben benoemd voor de komende periode.

Tijdens de sessies op 13 september en 18 oktober zijn de eerste concrete voorstellen van de 
uitwerking van het raadsakkoord besproken en gaf de raad een oordeel over de Begroting 
2019. Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties hun standpunten over de begroting 
toe. Daarna worden mogelijke wijzigingen of voorstellen toegelicht. Het college van bur-
gemeester en wethouders geven hun reactie. Vervolgens debatteren de raadsleden over de 
mogelijke wijzigingen en voorstellen en stelt de raad de Begroting 2019 vast.

Belastingverordeningen 2019 gemeente Velsen
In de Begroting 2019 staan de belastingtarieven. Daarbij is aangegeven wat de afwijkingen 
zijn ten opzichte van 2018. De gemeenteraad moet naast het vaststellen van de Begroting 
2019 de belastingverordeningen voor 2019 en daarmee de tarieven apart vaststellen.

Sessies 
Datum: dinsdag 6 november 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum van deze sessies. De lokale omroep RTVSeaport zendt de sessies vanuit de 
raadzaal live uit via de lokale TV en via www.raadsplein.tv. Samenvattingen van de sessies 
zijn op een later tijdstip terug te zien.

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

Agenda

Stand van zaken Stadsschouwburg Velsen, Kunstform en Stichting Welzijn Velsen
De afgelopen jaren is er in de raad meerdere keren gesproken over lokale organisaties die 
in fi nanciële problemen zijn geraakt, zoals de Stadsschouwburg Velsen, het voormalig Kun-
stencentrum en de Stichting Welzijn Velsen. In enkele gevallen is door de raad extra geld 
beschikbaar gesteld. Bij deze instellingen zijn inmiddels grote en kleine stappen genomen 
om de fi nanciële positie en bedrijfsvoering te verbeteren. In de sessie kunnen de raadsleden 
de directeuren van de drie organisaties vragen hoe het er nu voor staat.
Raadzaal: 19.30-21.30 uur

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Verschillende organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van welzijn, kunst en 
cultuur willen e�  ciënter omgaan met hun gebouwen en het onderhoud daarvan. Het gaat 
hier om het voormalig Witte Theater, Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen, 
voormalig Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek Velsen. Hiervoor moeten plannen wor-
den gemaakt die geld kosten. In de Perspectiefnota 2017 heeft de raad 1 miljoen euro ge-
reserveerd onder de noemer ‘Fonds Sociaal- culturele Basisinfrastructuur’. De aanvraag is 
eerder besproken in een sessie op 13 september. De raadsleden gaven aan dat zij meer in-
formatie wilden hebben voordat de raad tijdens een raadsvergadering het bedrag vrijgeeft.
Raadzaal 21.30-23.00 uur 

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 20 oktober tot en met 
26 oktober 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Zeewijkplein 31, vernieuwen bestaande ko-

zijnen (24/10/2018) 16318-2018

Santpoort-Noord
Antillenstraat 19, gedeeltelijk kappen boom 
(22/10/2018) 16026-2018
Schipbroekenweg 6, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/10/2018) 16213-2018
Kweekerslaan 8, plaatsen bouwplaatsin-
richting (26/10/2018) 16400-2018

Driehuis
Valeriuslaan 40, vergroten woonhuis 

(23/10/2018) 16057-2018
P.C. Hooftlaan 1 en Driehuizerkerkweg 105, 
splitsing woning en winkelpand naar twee 
woningen (23/10/2018) 16112-2018

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, kappen boom 
(22/10/2018) 16137-2018 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur  
(24/10/2018) 12041-20183

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-

vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Loggerstraat 17g, legaliseren tussenvloer in 
een bedrijfsunit (23/10/2018) 12202-2018
Willemsbeekweg 48, plaatsen dakopbouw 
(24/10/2018) 12683-2018
Pruimenboomplein 73, plaatsen balkonbe-
glazing (25/10/2018) 15474-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, legaliseren poort en 
erfafscheiding (24/10/2018) 13050-2018
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Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, uitbreiden 
balkon (25/10/2018) 14964-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, verplaatsen terrasscherm 
(25/10/2018) 11886-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor evenement Oktoberfest op 3 november 
2018 (29/10/2018) 15225-2018

Geweigerde omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 8, kappen boom 
(23/10/2018) 13153-2018

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 2 novem-
ber 2018 van 18.00 tot 20.00 uur, Duin- en 
Kruidbergerweg 6 te Driehuis (29/10/2018) 
10156-2018

Besluiten (vervolg)
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IJmuiden - De spelers en vrijwilligers van De Jonge Stem zijn er 
klaar voor: vrijdag en zaterdag 9 en 10 november brengt Musical-
groep De Jonge Stem de grootste productie in haar 65-jarig be-
staan op de planken. De spelers, decor- en kostuummakers, gri-
meurs en kappers zijn onder de bezielende leiding van regisseur 
Mieke van der Hust geen enkele moeilijkheid uit de weg gegaan. 
Shrek the Musical wordt een spetterende muzikale voorstelling 
met humor en verrassing.

De Jonge Stem brengt Shrek 
the Musical op de planken

‘Shrek, the Musical’ is een hilarisch 
sprookje waarin monsters het 
meisje krijgen, ezels en draken de 
liefde vinden en waarin prinses-
sen prachtig zijn in alle maten! De 
chagrijnige, botte, groene Oger 
Shrek woont alleen in zijn moe-
ras. Dat vindt hij wel best, want 
de wereld is bang voor hem. Maar 
plotseling wordt zijn kluizenaars-
bestaan bruut verstoord wanneer 
een groep dakloze sprookjes�-
guren in zijn moeras wordt ge-

dumpt door de wrede, in lengte 
iets te ‘kort’-schietende Lord Far-
quaad. Deze biedt de Oger echter 
een deal aan; als Shrek de mooie 
prinses Fiona redt, dan zal Shrek 
zijn moeras weer terugkrijgen. En 
dan start Shreks grote avontuur. 
Met een geweldig decor, schit-
terende kostuums, een giganti-
sche draak en energieke dans- 
en zangnummers is Shrek omge-
toverd van boek en teken�lm tot 
een volwaardige familiemusical 

die er zeker voor zal zorgen dat 
het publiek de zaal swingend ver-
laat en je laat geloven dat er een 
gelukkig einde bestaat voor ie-
dereen... 
Jeugdmusicalgroep De Jonge 
Stem viert dit jaar haar 65-jarig ju-
bileum en is een begrip in Velsen. 
De 40 talentvolle leden zijn tus-
sen de 12 en 22 jaar oud en bren-
gen elk jaar in november twee 
voorstellingen op de planken van 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar via www.stadsschouwburg-
velsen.nl/programma/shrek of 
aan de kassa van de stadsschouw-
burg (op werkdagen open van 
12.30 tot 14.00 uur en op voor-
stellingsdagen vanaf 17 uur, ook 
telefonisch bereikbaar op 0900 - 
1505). (foto: aangeleverd)

Expositie in de Burgerzaal 
van het stadhuis
IJmuiden - Dit jaar is er een fan-
tastische expositie van vier Vel-
sense kunstenaars en één gast-
kunstenaar in de monumenta-
le Burgerzaal van het stadhuis 
in IJmuiden aan het Plein 1945. 

Marieke Adrichem: de rode draad 
in al haar werk is landschapsiden-
titeit, haar uitdaging is altijd om 
iets te doen met een gebied, men-
sen bewust maken van die plek. In 
deze expositie een bijzondere in-
stallatie met 300 verschillende fo-
to’s van de IJmuiderslag die allen 
gemaakt zijn vanaf haar terras.

Dakmar Scholten: Zij schildert 
met olieverf in de arbeidsinten-
sieve techniek van de 17e eeuw  
schilderen. Haar motieven komen 
uit gedachten, gevoelens en emo-
ties. Vluchtige, vergankelijke mo-
menten die op het doek een lan-
ger leven mogen leiden. 
Ernst Merhottein: Hij beschikt 
over een eigen stijl, realistisch en 
surrealistisch. Er worden wel ver-
gelijkingen gemaakt met Jeroen 
Bosch en Dali qua afbeelding, 
maar dan wel geplaatst in deze 
tijd. 
Petra Meskers: Haar werken be-

staan uit (�interdunne) lagen verf 
over elkaar. Afwisselend stuurt zij 
het proces, dan weer laat zij zich 
verrassen door wat onder haar 
handen ontstaat en laat haar 
daardoor leiden. Eveline Harde-
man: Haar werk richt zich voor-
al op menselijke verhoudingen, 
kwetsbaarheid en innerlijke en 
onderlinge emoties. Tijdens deze 
expositie een prachtige beamer-
projectie van de zee. 
De expositie is te zien op zater-
dag 3 en zondag 4 november van 
11.00 tot 17.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Samen muziek maken is leuk!

Nieuwe Opstapklas Soli
Santpoort-Noord - Samen mu-
ziek maken is leuk! Daarom start 
muziekvereniging Soli weer een 
nieuwe opstapklas. Op donder-
dag 8 november is de eerste re-
petitie. In de opstapklas leren kin-
deren samen muziek maken. Het 
is de eerste samenspelgroep van 
Soli en bedoeld voor beginnende 
blazers. Wie een blaasinstrument 
speelt, zoals dwars�uit, klarinet, 
saxofoon, trompet, hoorn, trom-
bone, hobo of fagot, en les heeft 
vanaf 2017 of 2018, die kan al 
meespelen. Je hoeft niet zo lang 
les te hebben om mee te kunnen 
doen.  Dat kan al vanaf ongeveer 
drie maanden les. Het is heel leuk 
om met andere kinderen en met 
verschillende instrumenten sa-
men te spelen.
De muziek voor de opstapklas 
wordt aangepast aan het ni-
veau van de blazer.  Omdat op 
les steeds nieuwe noten erbij ge-
leerd worden, wordt daar bij de 
nieuwe muziek ook rekening mee 
gehouden.
De opstapklas start op donder-
dag 8 november om 18.30 uur 
in het Solimuziekcentrum (naast 
station Driehuis). Aanmelden 
kan via opleidingen@soli.nl. In 
de maand november kun je gra-
tis meedoen. Zie ook www.soli.nl. 
(foto: Ton Haver)

IJmuiden - Op dinsdag 6 november houdt Bel Canto een open repetitieavond. Na de succesvolle opera Mac-
beth bereidt het koor zich nu voor op de opera Turandot van componist Puccini (uitvoering maart 2020). Voor de-
ze opera zijn nieuwe leden en projectleden van harte welkom. Turandot heeft veel zangers en zangeressen nodig 
om dit prachtige schouwspel op de planken te zetten. De open repetitie is bedoeld om enthousiaste zangers over 
de operadrempel te krijgen. U kunt dinsdagavond vrijblijvend een kijkje nemen en u laten verrassen. De repetitie 
begint om 19.30 uur en is in De Abeel aan de Abelenstraat.

Open repetitie koor Bel Canto

IJmuiden - Op zondag 4 novem-
ber organiseert KunstForm Velsen 
open huis voor iedereen die ge-
interesseerd is in kunst en cultuur 
of die daarmee aan de slag wil. Als 
bezoeker kun je inspiratie opdoen, 
verrast worden, kijken, luisteren en 
zelfs meedoen. Cursisten geven de-
ze dag demonstraties of gaan aan 
de slag in het atelier. Je kan proeven 
van de verschillende lessen in thea-

ter, muziek en beeldende vorming. 
Volksuniversiteit Velsen zal ook la-
ten zien welke lessen er allemaal ge-
volgd kunnen worden. Er zijn ook 
20 minuten durende proe�essen 
in diverse dansstijlen te volgen. Zo 
kun je echt ervaren hoe het is om 
les te hebben! Stichting KunstForm 
zet zich in voor de ontwikkeling 
van kunsteducatie binnen Velsen. 
Zij biedt onderwijs op het hoog-

ste niveau. Kortom: er is genoeg te 
zien en beleven. Iedereen is welkom 
om op deze dag aanwezig te zijn en 
mee te doen! De deuren staan open 
van 13.00 tot 16.00 uur. Er wordt 
meteen begonnen met een demon-
stratie moderne dans van Dance-
Works. Graag tot ziens op zondag 4 
november bij KunstForm Velsen aan 
Schoolpad 4 (tussen de Lorenzstraat 
en de Troelstraweg).

Open dag KunstForm

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

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

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

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

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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 Sportcongres Velsen 2018 
Woensdag 28 november wordt voor de 3e keer het Sportcongres Velsen in sporthal Zeewijk te IJmuiden georganiseerd. Het 
congres bestaat uit een afwisselend programma en is specifiek bedoeld voor sportverenigingen. Zij kunnen kiezen uit een geva-
rieerd aanbod van workshops om hen op weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging. Daarnaast is er ruime mogelijk-
heid om te netwerken en de andere sportclubs te spreken. Kortom een avond om niet te missen! De volgende workshops komen 
aan bod:

• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW besluit en de gevolgen voor 
   sportverenigingen
• Creatieve sessie over: werven en behoud van leden
• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport

De inspiratiesessie wordt verzorgd door niemand 
minder dan ex-profvoetballer en voormalig technisch di-
recteur van de KNVB, Hans van Breukelen. In de jaren ’80 
en ’90 was hij Nederlands beste keeper. Won met PSV in 
1988 de Europa Cup 1 en met het Nederlands elftal het 
EK. In de inspiratiesessie vertelt hij over zijn ervaringen 
als sporter, bestuurder en adviseur. Na afloop ontvangen alle sportverenigingen een gesigneerd boek van hem. 

Deelname aan het congres is gratis. Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger van een sportvereniging maar wel een sport- 
of beweegaanbieder en geïnteresseerd om ook deel te nemen? Stuur dan een mail naar: sportloket@velsen.nl of meld u aan via 
www.sportcongres-velsen.nl

Datum Sportgala 
Velsen bekend
Vrijdag 1 maart 2019 worden in het Thalia Theater 
te IJmuiden de sportkampioenen in het zonnetje 
gezet bij het jaarlijkse Sportgala.
De huidige sportkampioenen van afgelopen jaar 
zijn te bewonderen op de Wall of Fame bij sporthal 
IJmuiden Oost. 
Via www.sportgalavelsen.nl kunnen sportkampi-
oenen worden aangemeld. 

Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders op een leuke en 
ontspannen wijze samen met hun (klein)kind zwemmen tijdens het 
baby- en peuterzwemmen in zwembad De Heerenduinen.
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de kleintjes zich op hun gemak 
te voelen in het water. Op speelse wijze leren kinderen de basistechniek 
van het zwemmen en leert het zichzelf te redden in het water. Het baby- 
en peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden. 
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. Er is nog ruimte in verschil-
lende groepen.  Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl

Donderdag geboortejaar
08.40 - 09.10 uur 2015
09.15 - 09.45 uur  2016
10.50 - 11.20 uur  2016
11.25 - 11.55 uur  2017
14.15 - 14.45 uur  2017
14.45 - 15.15 uur  2018
15.15- 15.45 uur  2015

Film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De 
Heerenduinen.
Vrijdag 16 november kun je samen met je vrienden 
en vriendinnen dobberend op een luchtbed kijken 
naar een leuke film. Het zwembad wordt deze avond 
omgetoverd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen 
luchtbed mee te nemen het zwembad heeft er vol-
doende (50 stuks), maar wil je op een eigen luchtbed 
film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en wordt 
georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje. Toegang € 6,10

8 november  Schoolschaatsen
  www.sportloketvelsen.nl

11 november  Happy running strandloop
  www.happyrunning.nl

14 november  Schooldamtoernooi
  www.sportloketvelsen.nl

16 november  Drijf Inn
  www.zwembadvelsen.nl

26 november  Basketbaltoernooi v.o.
  www.sportloketvelsen.nl

28 november  Sportcongres Velsen
  www.sportloketvelsen.nl

30 november  Discozwemmen
  (thema Sinterklaas) 
  www.zwembadvelsen.nl

Het programma: 
19.15 uur Inloop met koffie, thee en versnapering
19.30 uur Start en spoorboekje door spreekstal-
 meester: Gertjan Huijbens
19.35 uur Openingswoord door wethouder Sport: 
 Bram Diepstraten
19.40 uur  Korte toelichting nieuwe sportprojecten

20.00 uur Workshop ronde 1 
20:40 uur Pauze met hapje en drankje
21:00 uur Workshop ronde 2 
21.40 uur  Inspiratiesessie Hans van Breukelen
22:10 uur  Netwerkborrel
22:45 uur  Afsluiting

Oproep voor verenigingen en 
(bootcamp)clubs SportContrainer 
Vanaf 15 oktober staat de SportContrainer op het grasveld voor sporthal Zee-
wijk. Het sporttoestel zal hier 4 maanden blijven staan en kan door iedereen 
sportief gebruikt worden. Ben je bevoegd om sportles te geven op het gebied 
van fitness, bootcamp, krachtoefeningen dan kun je via sportloket@velsen.nl 
een code aanvragen om gebruik te mogen maken van het (fitness)materiaal in 
de SportContrainer! Schroom niet en vraag de code aan!

Meld uw vereniging/club aan!
Sportpas voor volwassenen
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners spor-
ten en bewegen. Begin september lanceerde we de SportpasVelsen brochure 
voor de jeugd. In december komt er nu ook een brochure voor de volwasse-
nen en senioren. Het doel van deze brochure is om de inwoners dichtbij huis 
op een snelle en gemakkelijke manier kennis te laten maken met sport- en 
beweegactiviteiten. Door deel te nemen aan de verschillende activiteiten 
kunnen inwoners ontdekken welke sport uiteindelijk het beste bij hen past. 
Veel sportverenigingen uit Velsen doen al mee. Wilt u ook met uw aanbod een 
pagina in de brochure vullen? Stuur dan vóór 8 november een mail met uw 
contactgegevens naar sportloket@velsen.nl, we nemen z.s.m. contact met u 
op! Op naar een nóg vitaler Velsen!

Baby- peuterzwemmen 

U mag altijd een proefles mee komen doen.

Vrijdag  geboortejaar
10.50 - 11.20 uur  2018
11.25 - 11.55 uur  2017
14.00 - 14.30 uur  2015
14.30 - 15.00 uur  2016
15.05 - 15.35 uur  2018

Drijf Inn

Schoolschaatsen
Donderdag 8 november organiseert Sportloket Velsen een  schaatsactiviteit 
voor Velsense basisschoolleerlingen uit groep 6.
Inmiddels zijn er ca. 350 leerlingen die mee gaan doen, een mooi aantal.
De activiteiten bestaan uit ca. 1,5 uur ijspret in de vorm van vrijschaatsen, 
schaatsles  of Bavarian Curling en worden gegeven door vrijwilligers en erva-
ren schaatsers van diverse ijsclubs.
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Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

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 B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Van 20 tot en met 28 oktober ston-
den IJmuiden, Beverwijk en Zaan-
stad in het teken van de ‘Week van 
de Industriecultuur’. Via de media 
en de prachtige industriecultuur-
posters van illustrator Eric Coolen 
was de Week uitgebreid onder 
de aandacht gebracht. Met tien-
tallen kleinschalige activiteiten, 
zoals theatervoorstellingen, be-
drijfsrondleidingen, wandelingen, 
rondvaarten en lichtprojecties, lie-
ten de provincie en de gemeen-
ten rond het Noordzeekanaal het 
publiek kennis maken met het in-
dustriële verleden, heden en toe-
komst van het Noordzeekanaalge-
bied. Tijdens de Week konden bij-
zondere plekken worden bezocht 
waar je normaal niet (gemakke-
lijk) komt.
In IJmuiden was voor de gelegen-
heid de watertoren aan de Dok-
weg verlicht. In tegenstelling tot 
vorige edities, toen hij groen en 
geel verlicht was, was hij nu in 
rood en blauw licht gehuld. Ook 
was ter gelegenheid van ‘100 jaar 
staal in de IJmond’ de gashouder 
bij de hoogovens al enige tijd ver-
licht. Activiteiten in het kader van 
de Industriecultuurweek in en bij 

IJmuiden waren onder meer een 
havenrun in de schemering langs 
de havens en het Noordzeeka-
naal, een museumdag met gratis 
toegang tot onder meer het Zee- 
en Havenmuseum en het Hoog-
ovensmuseum, bedrijfsbezoeken 
bij de ENCI en Tata Steel, een vaar-
tocht per snelle rib-boot door de 
havens van IJmuiden, een work-
shop fotograferen in het donker, 
een masterclass schilderen en een 
mysterieuze radiotour.
De radiotour met de titel ‘het Mys-
terie van Mevrouw D’ werd ver-
zorgd door locatietheatergezel-
schap Prins te Paard. Het theater-
stuk is gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal met een IJmuidens 
tintje uit augustus 1935 over ge-
stolen diamanten en een op mys-
terieuze wijze verdwenen passa-
gier (mevrouw D) op het schip Ca-
lypso, dat onderweg was van Al-
giers naar Amsterdam. Prins te 
Paard voerde het stuk op verschil-
lende locaties op, op Sluiseiland, in 
Oud-IJmuiden, bij de vissershaven 
en in het Middenhavengebied. Het 
publiek werd met golfkarren langs 
de locaties gereden. Via koptele-
foons luisterde men naar het ver-

haal verteld door Ome Jan en af-
gewisseld met muziekfragmen-
ten van IJmuidense muzikanten 
als Sam Vlessing en Vreeswijk. Na 
een geslaagde try-out op de vrij-
dagavond vonden op zaterdag en 
zondag tijdens het eerste week-
end van de Industriecultuurweek 
diverse voorstellingen plaats in de 
middag en de avond. Enkele hon-
derden belangstellenden hebben 
de voorstelling meegemaakt.
Op zondagmiddag hield Hilde-
brand de Boer, voorzitter van de 
stichting Industriecultuur Noord-
zeekanaalgebied, in de centrale 
hal van het havenkantoor aan de 
Halkade een interessante lezing 
met de titel ‘Industriecultuur in 
Beeld’. De Boer nam aan de hand 
van talrijke foto’s de aanwezigen 
mee op reis door gebieden in Eu-
ropa met een industrieel verleden 
en toonde hoe men daar omgaat 
met dat verleden. De reis eindigde 
dicht bij huis, bij het Noordzeeka-
naal en IJmuiden.
Voor aanvang van de lezing had 
ik gelegenheid om het havenge-
bouw van binnen ’s wat nader te 
bekijken. Op zich is dit zeventig-
jarige gebouw, dat in 1948 werd 
geopend, ook een pareltje uit het 
ijverige verleden en heden - en ho-
pelijk de toekomst - van IJmuiden. 
Als je de imposante centrale hal 
achter de hoofdingang betreedt, 
waan je je in een tekening van de 
gra�cus M.C. Escher!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Week van de Industriecul-
tuur, die vorige week tijdens de herfstvakantie plaatsvond.

Thuis in Santpoort

Een ‘stadse’ straat
Als je van de Hoofdstraat over de 
Wüstelaan nog voor de straat naar 
de molen ‘De Zandhaas’ rechts-
af slaat, kom je in de Molenstraat. 
De naam van de straat heeft een 
dorpse klank, maar de straat 
maakt een stadse indruk. Een 
straat met relatief hoge herenhui-
zen, zonder voortuin, voor een 
deel aaneengesloten. 
De Molenstraat is tussen 1905 en 

1911 op particulier initiatief aan-
gelegd als eerste planmatige uit-
breiding van Santpoort. De stijl 
van de huizen is geïnspireerd op 
de Engelse landhuisstijl. Schilder-
achtige villa’s met rustieke ele-
menten. Speci�eke kenmerken 
zijn (gedeeltelijk) wit gepleisterde 
gevels met uitgespaarde ontlas-
tingsbogen, hoge ramen, erkers 
en decoratieve balkons. Doordat 

de bouwstijlen op elkaar aanslui-
ten vormen de huizen van de Mo-
lenstraat een eenheid. Bovendien 
is de straat niet erg breed en heeft 
deze een haakse bocht; het ge-
heel heeft daarmee een besloten 
karakter. Een bijzondere straat. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Vijf jaar Eva Mode
IJmuiden - Eva Mode, gevestigd 
op Plein 1945 in IJmuiden, be-
staat volgende maand vijf jaar. 
Ellen Smeenk en Henriëtte van 
Ewijk zijn blij met de vaste klan-
tenkring die gedurende het eer-
ste lustrum is opgebouwd. ,,Het 
werken in de winkel is voor ons 
iedere dag weer een feest”, zeg-
gen ze enthousiast. Om juist voor 
die vaste klanten iets extra te 
doen, is een mooie jubileumac-
tie bedacht. Gedurende de ge-
hele maand november krijgt el-
ke klant bij besteding van 50,00 
euro of meer een plant cadeau 
(maximaal één plant per klant). 

Eva Mode staat voor betaalbare, 
casual 40+ damesmode in de ma-
ten  36 tot en met 46. Wekelijks 
wordt de collectie aangevuld met 
nieuwe items, zodat er altijd een 
ruime keus is uit merken zoals En-
joy, Red Button, Gafair, N.E.D., FOS 
en Lea H. 
Momenteel hangt de winkel vol 
met de nieuwste trends voor het 
najaar, dus kom snel eens kijken!
Eva Mode is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur. Tip: geef een 
kledingbon cadeau. Ze zijn bij 
Eva Mode verkrijgbaar tegen elk 
tarief! (foto: aangeleverd)

Winnaar RIGO-tassen-
actie in zonnetje gezet
IJmuiden - Op 6 oktober hingen 
veel Velsenaren de RIGO-tas uit 
vanwege de 80ste verjaardag van 
de ver�abriek. 
Alle RIGO-collega’s waren ge-
vraagd de tassen te spotten in 
IJmuiden en omstreken, zodat 
daar uiteindelijk een winnaar uit 
gekozen kon worden. 
Ook Toon en Machiel van RIGO 
maakten beiden een rondje, za-
gen tassen hangen en maakten 
hier en daar een babbeltje met 
de bewoners: ,,We willen ieder-
een echt enorm bedanken voor 
de vrolijke vlaggen die we mo-
gen hebben zien wapperen. Het 

was voor ons echt heel bijzonder 
te ervaren dat mensen RIGO Verf-
fabriek en Verfcentrum een warm 
hart toe dragen en gehoor heb-
ben gegeven aan onze oproep. 
Wij zijn heel blij dat de prijs die 
we uitgereikt hebben ook nog 
eens heel goed terecht komt. De 
familie Bakker hoeft zich nu niet 
te beperken tot een kleine ver-
bouwing, maar kan nu het he-
le huis van top tot teen netjes 
in de verf zetten. Alles moet ge-
daan worden. En daar worden wij 
dan weer echt vrolijk van. Gefeli-
citeerd met jullie prijs!’’ (foto: aan-
geleverd)

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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Drogisterij Parfumerie
Visser compleet vernieuwd
Santpoort-Noord - Drogisterij 
Parfumerie Visser aan de Hage-
lingerweg 73 is compleet ver-
nieuwd! Na een verbouwing 
van ruim anderhalve week zijn 
de deuren op woensdag 31 ok-
tober weer open gegaan.

In de vernieuwde winkel is meer 
ruimte gemaakt voor gezond-
heid en natuurlijke verzorging. 
Naast de gezondheidsmerken als 
Solgar, Orthica en New Care is er 
nu ook meer plek voor reform-

merken als Bountiful en Alkavi-
tea, hét specialistische merk om 
het lichaam te ontzuren. Nieuw 
in het assortiment is het ortho-
pedische merk Uriel, een toon-
aangevend merk voor orthope-
dische hulpmiddelen en sport-
bandages.
Verder is de cosmetica- en par-
fumerieafdeling opgefrist en de 
winkel voorzien van een meer 
hedendaagse uitstraling. ,,Be-
gin volgend jaar zit Drogisterij 
Visser alweer 12,5 jaar in Sant-

poort-Noord en om onze klan-
ten ook de komende jaren goed 
van dienst te kunnen zijn moeten 
we actueel en bij de tijd blijven!” 
Dit gebeurt door de maandelijk-
se trainingen die het team volgt, 
maar zal in de vernieuwde win-
kel ook beter tot uiting komen. 
Naast de vertrouwde gezichten 
van het team blijven ook het ad-
vies en de verrassende acties on-
gewijzigd. Loop snel eens binnen 
aan de Hagelingerweg 73! (foto: 
aangeleverd)

2000 euro voor Kinderen 
van de Voedselbank
Regio - De jubileumveiling van 
de SIG (organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking in Midden- en Zuid-
Kennemerland) heeft circa € 2000 
opgeleverd. De opbrengst gaat 
naar de stichting Kinderen van de 
Voedselbank, het jubileumdoel 
van de SIG, die in 2019 vijftig jaar 
bestaat.
Tijdens de geanimeerde veiling 
op het bestuursbureau van de 
SIG in Beverwijk werden door 
SIG-directeur Jan Kroft als ad hoc 
veilingmeester 42 uiteenlopen-
de en stuk voor stuk unieke, am-

bachtelijke producten van cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG per opbod verkocht. Van 
schilderijen en keramiek tot tex-
tiel en glas in lood. 
De dienstverlenende dagbeste-
dingslocaties van de SIG hadden 
waardebonnen ingebracht, waar-
op de circa 75 aanwezigen kon-
den bieden.
Parallel aan de jubileumveiling 
hield dagcentrum Wisselwerk 
van de SIG gisteren een jubileum-
markt. De vele tientallen bezoe-
kers van het dagcentrum aan de 
Schans in Beverwijk kregen rond-

leidingen en demonstraties op al-
le ambachtelijke ateliers en in ca-
deauwinkel De Schans op de be-
gane grond.
Er konden volop producten wor-
den gekocht, waarvan de op-
brengst, net als die van de jubi-
leumveiling, bestemd is voor de 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank. De opbrengst hiervan is 
nog niet bekend. In Buurtwinkel 
de Schans, aan de overkant van 
dagcentrum Wisselwerk, kregen 
bezoekers van de jubileummarkt 
ko�e en thee en extra informatie 
aangeboden. (foto aangeleverd)

Bij Kliniek Noordzee is Sabrina Mol de pre-
ventie-assistente die volgens de richtlijnen 
van Gewoon Gaaf werkt. Inmiddels zijn er al 
80 kinderen die meedoen. Elk kind wordt per-
soonlijk begeleid in een goede verzorging van 
het eigen gebit. Bij elk bezoek wordt het ge-
bit nauwkeurig gecontroleerd en volgens de 
scorelijst van Gewoon Gaaf beoordeeld. Met 
de plakverklikkers, de bekende rode kleurstof, 
wordt bekeken welke gebieden extra aan-
dacht nodig hebben. Door deze persoonlij-
ke begeleiding wordt het risico dat er gaatjes 
ontstaan verkleind. Kinderen die actief mee-
doen met Gewoon Gaaf hebben tot 70 pro-
cent minder gaatjes in hun gebit. 
De zorgverzekering vergoedt de deelname. 
Kinderen leren niet alleen goed te poetsen, 
maar leren ook wat je nog meer kunt doen 
om je tanden en kiezen gezond te houden. 
Hoe vaak je op bezoek komt is a�ankelijk van 
de score, deze wordt onder andere bepaald 
door de hoeveelheid plaque, de wisselfase en 
eventuele beugel.
Om mee te doen aan Gewoon Gaaf hoef je 
niet perse patiënt te zijn van Kliniek Noord-
zee. Je blij� dus patiënt bij je eigen tandarts, 
want daar moet je toch zijn voor de reguliere 
controles. Hij of zij kan je hiervoor een door-
verwijzing geven.
Gewoon Gaaf maakt tanden poetsen leuk. 
Kliniek Noordzee garandeert ieder gezin een 
optimale start door kosteloos de elektrische 
tandenborstel van Philips aan te bieden. De 
borstel is verbonden met een speciale inter-
actieve App met het figuurtje Sparkly. Niet al-

leen kun je op de App zien hoe vaak er tan-
den wordt gepoetst, maar na elke poetsbeurt 
krijgt het kind of de jongere via de app een 
beloning van Sparkly.
Voor informatie of aanmelding kan men te-
recht bij Kliniek Noordzee, Kon. Wilhelmina-
kade 221 in IJmuiden en telefonisch bereik-
baar via 0255-512219. (foto: aangeleverd)

Jong geleerd is oud gedaan is zeker van toepassing bij de gebitsverzorging. Daarom 
doet Kliniek Noordzee mee aan Gewoon Gaaf, een methode om cariës, tandbederf, bij 
kinderen te voorkomen. Gewoon Gaaf is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Doel is om bij 
het bereiken van de 18-jarige lee�ijd een gebit zonder ‘gaatjes’ te hebben. 

Met Gewoon Gaaf een 
gezond kindergebit

Griezelige springwedstrijd 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag liepen er allerlei spoken, 
duivels en monsters rond op ma-
nege Kennemergaarde in Sant-
poort-Noord: de jaarlijkse Hallo-
ween springwedstrijd werd weer 
gehouden. Ook was de binnen-
baan spookachtig ingericht en 
hingen er griezelige skeletten en 
spinnen aan de hindernissen. Het 
los rijden duurde iets langer dan 
gewoonlijk zodat de paarden en 
pony’s alle tijd hadden om aan 
de vreemde hindernissen te wen-
nen. 
Daarna ging de wedstrijd van 
start en het was mede door het 
koude weer spectaculair om te 
zien! Na a�oop werd in de foy-
er de uitslag bekend gemaakt: In 
de rubriek 40-60 cm won Susan 
Büchli de eerste prijs met Dan-
cing Queen, tweede werd Fam-
ke van der Gaarden met Zsa Zsa 
en derde Lara Brusman met Until 
Then. De rubriek 80-100 cm werd 

gewonnen door Wouter Smits op 
Zara en tweede werd Matthijs Kel-
der op Evita. Omdat het de laatste 
springwedstrijd van dit jaar was 
werd ook de jaarbeker uitgereikt. 

Bij de manegepaarden is deze ge-
wonnen door Susan Büchli met 
Dancing Queen en bij de pensi-
onpaarden won Matthijs Kelder 
met Evita. (foto: Anneke Anema)

‘t Mosterdzaadje

Wonderschoon samenspel viool 
en piano en pianist Denis Linnik
Santpoort-Noord - Het Belgi-
sche duo Flou Artistique bestaat 
uit violiste Maria-Laura Schout-
teten en haar moeder, de pia-
niste Antoinette Tronquo. Op 
vrijdag 2 november om 20.00 
uur brengen ze een programma 
dat ontroert, verwondert en in-
trigeert. Van romantisch tot he-
dendaags. Van bekend tot on-
bekend. Muziek van Mozart, Pä-
rt, Weill, Piazzolla, Beethoven, 
Brahms en Beriot. Flou Artis-
tique heeft een heel origineel re-
pertoire opgebouwd alsook een 
eigen sound. Onbekende parels 
uit de muziekliteratuur en arran-
gementen speciaal geschreven 
door de pianiste in afwisseling 
met traditionele klassieke wer-
ken, zorgen voor een aangena-

me variatie in het programma. 
De Wit-Russische pianist Denis 
Linnik neemt het publiek in ‘t 
Mosterdzaadje op zondag 4 no-
vember om 15.00 uur mee op 
een reis door verschillende tij-
den. Hij koos op zijn programma 
vijf componisten die allemaal 
een andere stijl vertegenwoor-
digen. Uitgevoerd worden: Scar-
latti, Chopin, Debussy, Beltiukov 
en Rachmanino�. 
Componisten laten leefomstan-
digheden in hun muziek weer-
spiegelen. Vrede en oorlog, in 
luxe of armoede, gezond en ziek, 
erkend en miskend. Hun leven 
en muziek werd beïnvloed door 
tijdgenoten, waarden en land-
schappen. 
,,Barok, Romantiek, Impressio-

nisme, Neoclassisme en Laat-
Romantiek, elk van deze stijlen 
heeft zijn eigen geschiedenis, 
tradities en zelfs zijn speci�eke 
manier van denken. Dat is wat ik 
erg interessant vindt”, aldus De-
nis Linnik. 
Denis Linnik ( 1995) won in Be-
larus drie keer de Staatsprijs 
voor groot talent en werd uit-
genodigd voor verdere studie 
in Basel. Sinds 2017 studeert hij 
daar aan de Hochschule für Mu-
sik. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. 
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: zondag 4 november 14.30 uur Telstar - Go Ahead Eagles

Vrouwenteam VVK/Telstar
speelt eerste testwedstrijd
Al maanden wordt er achter de 
schermen door de stichting Vrou-
wen Voetbal Kennemerland (VVK) 
hard gewekt aan de realisatie van 
een Vrouwenteam in de Eredivi-
sie. Dat gebeurd vanuit een plat-
form waarin de meeste regionale 
clubs met meiden- en vrouwen-
voetbal zijn vertegenwoordigd. 
De stichting Vrouwen Voetbal 
Kennemerland (VVK) heeft het 
initiatief genomen om hier invul-
ling aan te geven.
Het VVK/Telstar testteam, be-

staande uit speelsters van clubs 
uit de regio, stonden gister onder 
leiding van trainer Hans de Win-
ter. Dit team werd samengesteld 
met het oog op de toekomst. 
VVK/Telstar is in staat om een 
kwalitatief goed elftal op de been 
te brengen die mee kan draaien 
in de Eredivisie Vrouwen. 
Naast voldoende goede speel-
sters moet het team natuurlijk 
ook Eredivisie-waardig zijn en 
een perspectief kunnen bieden 
voor talentvolle speelsters uit de 

regio en de Voetbalacademie van 
VVK.
De vrouwen van DSS spelen, als 
hoogst spelend team in de re-
gio, in de Hoofdklasse. Het team 
van Don Koehorst was niet op 
volle oorlogssterkte naar Velsen-
Zuid gekomen, maar wist in het 
bijzonder in de eerste helft goed 
stand te houden.
Het VVK/Telstar testteam speelde 
nooit eerder met elkaar samen. 
De eerste helft werd nog wat 
rommelig ingevuld. De vrouwen 
moesten nog wennen aan el-
kaar. Naarmate de wedstrijd vor-
derde werden de kwaliteiten van 
het team zichtbaar. Na een 2-0 

ruststand (doelpunten van Ro-
na Mosterd, RKVV Velsen en Ro-
my van Beelen, Ter Leede) liepen 
de vrouwen in de tweede helft uit 
naar een 7-0 overwinning (doel-
punten Rona Mosterd 3x, Romy 
van Beelen en Danique van der 
Wal, Saestum). Al met al een zeer 
nuttige testwedstrijd op zowel 
voetballend als organisatorisch 
gebied.
Het was duidelijk en zichtbaar dat 
deze regio voldoende talent be-
zit en dat er nog steeds een warm 
gevoel heerst voor de Witte Leeu-
winnen. In de loop van het sei-
zoen volgen er meer testwedstrij-
den. (foto: aangeleverd)

Vorige week hebben de vrouwen van VVK/Telstar hun eerste test-
wedstrijd gespeeld. Dat gebeurde in het Rabobank IJmond Stadi-
on. Tegenstander was DSS Vrouwen 1.

Snoei beleeft teleurstellende terugkeer bij Sparta

Contrasterende avond op Spangen

Toen Dick Advocaat in januari dit 
jaar voor het eerst op de bank zat 
bij de Spartanen, en naar Velsen-
Zuid afreisde voor een oefenpar-
tij, vroeg NH-journalist Thomas 
Brood of Snoei niet liever bij Spar-
ta trainer had willen zijn. „Mijn hui-
dige club is Telstar, en daar ves-
tig ik nu mijn volledige aandacht 

op”, sprak Snoei negen maan-
den geleden. Het oefenduel ein-
digde in 1-0 voor Telstar. De Vel-
senaren eindigden het seizoen 
als zesde, en promoveerde bijna 
naar de eredivisie. Dick Advocaat 
wist Sparta niet in de eredivisie te 
houden. In juni 2018 was het niet 
Snoei, maar Fraser die het op Het 

Kasteel voor het zeggen kreeg. 
Nu, tien wedstrijden verder in het 
seizoen 2018-2019, kan Snoei zich 
afvragen op welke bank hij liever 
had gezeten. Met Telstar haalt hij 
niet meer zo makkelijk het hoge 
niveau van vorig jaar. Oude lief-
de Sparta, daarentegen, stuntte 
op de transfermarkt door het aan-

trekken van oude bekenden Lars 
Veldwijk en Royston Drenthe. Zij 
maken verrassend genoeg deel 
uit van de equipe van Fraser. Ove-
rigens een gewaardeerde oud-
collega van Snoei. Daar waar ho-
gere voetbalplafonds voor Veld-
wijk en Drenthe werden ver-
wacht, moeten zij klassieke club 

Sparta weer naar het hoogste ni-
veau zien te schieten. 
Dat schieten lukte niet hele-
maal, maar het koppen wel. Veld-
wijk stond twee keer op de juiste 
plek bij hoekschoppen van Tho-
mas Verhaar. Die ‘noodgedwon-
gen’ inviel voor de snel gebles-
seerd geraakte Bart Vriends. Spar-
ta leek makkelijk uit te kunnen lo-
pen naar 3-0 en 4-0. In de rust had 
coach Snoei, zoals zo vaak, een 
gouden ingreep beraamd waar-
mee hij het wedstrijdbeeld volle-
dig liet kantelen. Terell Ondaan, 
de opnieuw veruit gevaarlijkste 
speler aan Telstar-zijde, scoorde 
uit het niets de aansluitingstref-
fer. Dylan Mertens volleerde fraai 
2-2 binnen.  
Sparta moest en zou, in eigen 
huis, periodekampioen worden. 
Het kwam tot de gelukkige 3-2 via 
Halil Dervişoğlu. Maar na a�oop 
ging het meer over het penalty-
moment tussen Drenthe en On-
daan, bij een nog gelijke stand. Zo 
resoluut als arbiter Christian Mul-
der niet naar de stip wees, zo re-
soluut was Snoei wel in zijn com-
mentaar na a�oop. „Hij had hem 
gewoon op de stip moeten leg-
gen”, sprak hij. „Het bewijs dat On-
daan is geraakt, is er wel degelijk. 
Hij heeft een grote scheur in zijn 
neus.” 
De wedstrijd toonde andermaal 
aan dat Telstar prima mee kan ko-
men met kwalitatief sterkere te-
genstanders. Het is nu zaak om 
van de spaarzame kansen er meer 
in doelpunten om te zetten. Te be-
ginnen komende zondagmiddag 
om 14.30 uur tegen koploper Go 
Ahead Eagles in het eigen Rabo-
bank IJmond Stadion. (Douwe de 
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Een mat die niet zou misstaan om kranten en brievenbuspost op 
te deponeren. Een jaren tachtig ‘over mijn lijk’-blik. Voor de in-
gang van de persruimte in Het Kasteel hangt een voetbalportret 
waar de huidige hoofdtrainer van Telstar waarschijnlijk niet van 
wist dat het bestond. De toen nog linksback speelde van 1988 tot 
1993 bij Sparta. Noodgedwongen moest hij zijn kicksen aan de 
wilgen hangen. Maar hij keerde in 2005 terug op Spangen. Als 
trainer. Sparta had en heeft altijd een speciaal plekje gehad in het 
voetbalhart van Mike Snoei.

Tweedehands kleding- 
en speelgoedbeurs
IJmuiden - OBS De Vliegende 
Hollander houdt op vrijdag 2 no-
vember een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in het schoolge-
bouw aan de Casembrootstraat 
58. Tussen 15.00 en 17.30 uur is 
iedereen welkom om leuke tren-
dy tweedehands kinderkleding 
aan te scha�en of de speelgoed-
collectie uit te breiden. Er wordt 
kleding aangeboden in de maten 
98 tot en met 176 en er is speel-
goed voor kinderen in alle leef-
tijdsgroepen. Met de opbrengst 
uit de verkopen worden leuke ac-
tiviteiten en materialen voor de 
school bekostigd. Bezoekers die-
nen er rekening mee te houden 
dat aankopen uitsluitend met 
contant geld kunnen worden af-
gerekend. Het is verstandig om 
een eigen tas mee te nemen. (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - De entree van het 
wooncomplex Mercurius aan de 
Mercuriusstraat heeft een geheel 
nieuwe uitstraling gekregen. 
Na een intensieve voorbereiding 
is de enorme klus geklaard. Zes 
bewoners hebben het idee om 
de inrichting van de entree te 
veranderen vormgegeven en uit-
gevoerd.
Omdat het pand in IJmuiden 
staat is het thema Maritiem Mer-
curius gekozen. Het is prachtig 
geworden; bewoners en bezoe-
kers zijn heel erg enthousiast. 

Er zijn grote vuurtorenbanners 
op de liften aangebracht, duk-
dalven gemaakt, meeuwen, net-
ten en vissen gekocht of gekre-
gen en zelfs schelpen op strand 
gezocht.
Veel bewoners waren aanwezig 
bij de o�ciële ingebruikname 
van de vernieuwde entree. Dit 
werd gevierd met ko�e/thee en 
zelfgemaakt gebak.
Op de foto (aangeleverd) de le-
den van de atriumcommissie 
Thea Stet, Tineke Oostdam, Mar-
ja van der Zwan en Loekie Stoker.

Maritiem Mercurius

Verhaallezing ‘Je bent 
wie je bent, en toch…’
Bloemendaal - Op zondag 4 no-
vember organiseert Carmen de 
Haan de verhaallezing ‘Je bent 
wie je bent, en toch...’. De le-
zing wordt gehouden in de St. 
Raphaёlkerkje aan de Popellaan 1 
en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Iedere morgen vrolijk �uitend op-
staan omdat je weer blij wakker 
bent geworden, óf jezelf uit bed 
slepen, moe van de nacht en een 
beetje somber omdat er weer een 
dag voor je ligt. Als je steeds weer 
dat pesterige stemmetje in je 
hoort wat je vertelt dat je het al-
lemaal anders zou moeten doen, 
dan wordt het tijd om je zelfken-
nis onder de loep te nemen. Zelf-
kennis is het toverwoord om een 
‘ja’ in die situaties te brengen 
waarin je voorheen in de weer-
stand schoot. Zelfkennis haalt je 
uit de slachto�errol, uit de plea-
ser rol, uit de minderwaardig-
heidspositie en leert je grenzen 

aan te geven. En dit alles leidt tot 
zelf-liefde. Het is nóóit  te laat om 
het roer om te gooien! 
Deelname kost 9 euro inclu-
sief ko�e/thee/fris en schrijfge-
rei. Aanmelden kan via www.car-
mendehaan.nl of 023-5261144. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zondag 4 november 
wordt in sporthal IJmuiden-Oost 
een rommelmarkt georganiseerd.  
De markt is open van 09.00 tot 
15.00 uur.
De toegang bedraagt 2 euro per 
persoon, kinderen gratis. Men 

vindt Sporthal IJmuiden-Oost 
naast het politiebureau aan het 
Tiberiusplein 6. Voor meer infor-
matie: telefoon 06-14161274. De 
volgende rommelmarkt wordt op 
25 november in Sporthal Zeewijk 
gehouden.

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

(foto: aangeleverd)
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Van 15.30 tot 
17.00 uur Juridisch inloopspreek-
uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro p.p.

(foto: aangeleverd)
Seven Drunken Nights, eerbe-
toon aan The Dubliners in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. 

2 NOVEMBER
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taal in Thema van 10.00 
tot 11.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro p.p.

Kunstlijn Haarlem tot en met zon-
dag. Kunstenaars uit Haarlem en 
omstreken zetten hun deuren 
open voor hun publiek. www.
kunstlijnhaarlem.nl. Ook een kin-
derkunstroute.

(foto: aangeleverd)
Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Kledingbeurs bij De Vliegen-
de Hollander, Casembrootstraat 
IJmuiden. Van 15.00 tot 17.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Gedenkavond op Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld in Drie-
huis. Van 19.00 tot 20.30 uur.

Lichtjesavond op de Algemene 
Begraafplaats Zandvoort, Tollens-
straat 67. Van 19.00 tot 20.30 uur.

Allerzielen 2018 in de Engelmun-
duskerk Driehuis. Aanvang 19.15 
uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

 

(foto: aangeleverd)
Duo Flou Artistique in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Richard Groenendijk met ‘Om Al-
les’ in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. 

(foto: Hans Pool)
Jelle Brandt Corstius en Oleg Fa-
teev met ‘Moeilijke Landen’, 
meesterverteller sleept u mee 
naar de gekste uithoeken van 
de wereld in De Philharmonie in 
Haarlem, 20.15 uur. 

Jan Beuving, winnaar Neerlands 
Hoop 2017, de prijs voor het bes-
te cabarettalent in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 

3 NOVEMBER
Boekenmarkt in de Grote of St. 
Bavokerk aan de Grote Markt in 
Haarlem, 09.00-17.00 uur.

BioMarkt op het marktplein voor 
de kassen van de Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 in Haar-
lem-Noord, 10.00-15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Natuurwerkdag. Intiatief van 
Landschappen NL. Inschrijven 
kan op www.natuurwerkdag.nl. 

▲

Kunstlijn-weekeinde. Expositie 
kunst uit Friesland in de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord. Ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Kockelkoren en De Wit met Stret-
ching the Calculations’ in de En-
gelmunduskerk Oude Velsen. 
Open van 11.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie van vier Velsense kunste-
naars en een gaskunstenaar in 
de Burgerzaal van stadhuis IJmui-
den. Open van 11.00 tot 17.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro p.p.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. Maritieme foto-
ruilbeurs van 10.30 tot 13.30 uur. 
Toegang ruilbeurs 2 euro.

Bazaar bij woonzorglocatie De 
Moerberg in IJmuiden. Van 13.30 
tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Opening tentoonstelling So�e 
Xie, expositie en demonstratie 
Chinese schilderkunst in ‘t Brede-
rode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Open 
van 14.00 tot 16.00 uur.

(foto: Pixabay)
24Ice en Villa Westend organise-
ren het grootste Oktoberfest van 
Noord-Holland. De deuren van 
Villa Westend zijn geopend tus-
sen 16.00 en 17.00 uur. Het feest 
duurt tot 23.00 uur.

(foto: aangeleverd)
G-Disco in de discozaal van ont-
moetingscentrum De Koe, Za-
delmakersstraat Velserbroek. Van 
19.30 tot 22.00 uur.

IJHmusementsorkest speelt ou-
de en nieuwe pophits in Stads-
schouwburg Velsen. Aanvang 
20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Turn Back Time in het Thalia The-
ater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur. Zie ook www.
thaliatheater.nl

4 NOVEMBER
Grote rommelmarkt in Sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Ver-
jaardagsfeest ‘Dikkie Dik & Ik’. 
Aanvang 10.30 en 14.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart met de Kon. Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tour naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro p.p. Maandelijkse 
rondleiding door huis en tuinen. 
Aanvang 14.00 uur. Deelname 7,- 
p.p. Aanmelden via de website of 
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

(foto: aangeleverd)
Kunstlijn-weekeinde: Expositie 
kunst uit Friesland in de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord.Ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. 
De expositie wordt muzikaal af-
gesloten door Jazzify. Kockelko-
ren en De Wit met Stretching the 
Calculations’ in de Engelmun-
duskerk Oude Velsen. Open van 
11.00 tot 17.00 uur. Expositie van 
vier Velsense kunstenaars en een 
gaskunstenaar in de Burgerzaal 
van stadhuis IJmuiden. Open van 
11.00 tot 17.00 uur.

(foto: Asim Yildiz)
Open dag bij de Kuba moskee, 
Planetenweg 1 IJmuiden. Van 
12.00 tot 16.00 uur.

Ko�econcert met ‘t Staende 
Tuygh en Rats in wijkcentrum De 
Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord. 
Aanvang 12.00 uur. Toegang gra-
tis.

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

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Open dag KunstForm Velsen, 
Schoolpad 4 IJmuiden. Van 13.00 
tot 16.00 uur.

Verhaallezing ‘Je ben wie je bent, 
en toch....’ bij Carmen de Haan in 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur.

Telstart - Go Ahead Eagles. Aan-
vang 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Pianorecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

(foto: aangeleverd)
Concert in gerestaureerde tuin-
zaal van Akerendam, Velserweg 
20 te Beverwijk, 15.30 uur. Een 
zgn. clavichord zal worden be-
speeld. Reserveren via clavichord.
akerendam@gmail.com. 

(foto: aangeleverd)
Jamsessie vanaf 16.00 uur in de 
zaal van café de Gri�oen. Heb jij 
zin om mee te doen of om gezel-
lig een biertje te komen doen? 
Gratis entree en ervaring is niet 
vereist.

Yoga in Concert: Flavours of India 
in de Philharmonie in Haarlem, 
20.15 uur. Met special guests San-
dip Bhattacharya en Jan Klug. An-
derhalf uur yogales met live mu-
ziek op het podium.

Momix met Opus Cactus, sprook-
jesachtig, acrobatisch dansthea-
ter in Stadsschouwburg Haarlem, 
20.15 uur.

5 NOVEMBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Ruilbeurs voor legpuzzels in Se-
niorencentrum Zeewijk, Zeewijk-
plein IJmuiden. Van 10.00 tot 
11.00 uur.

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

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Repair Café in buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den. Van 13.30 tot 16.00 uur.

(afbeelding: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Zing Nederlands met 
me. Van 10.30 tot 11.30 uur. 15.00 
tot 17.00 uur Taalspreekuur.

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

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

Open repetitie bij operakoor Bel 
Canto voor opera Turandot van 
componist Puccini. De repetitie 
begint om 19.30 uur in De Abeel, 
Abelenstraat IJmuiden.

(foto: Inez van Lamsweerde/Vi-
noodh Matadin)
Stadsschouwburg Velsen: Lies 
Visschedijk en Marcel Musters in 
‘Buik’. Aanvang 20.15 uur.

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

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

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Voorleesfeest. Van 
14.30 tot 15.30 uur. Van 19.30 tot 
21.00 uur Schoollunch - het kan 
gezond en lekker. Diëtistenprak-
tijk Puur & Kinderpraktijk Puur ge-
ven advies over gezonde voeding 
voor kinderen.

Theatergroep Suburbia met 
Troost & Zonen, toneelstuk over 
drie generaties mannen in Stads-
schouwburg Haarlem, 20.15 uur.

8 NOVEMBER
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taalspreekuur van 
10.00 tot 12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
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Derde deel fotoboek over Santpoort 
rond 20 november in de verkoop

Santpoorter Hartendorf kon put-
ten uit de archieven van Foto 
Schutte en de verzameling van 
Aat Hop, maar kreeg ook foto’s 
van anderen te leen. De plaatjes 
tonen straatbeelden en (groeps)
foto’s van weleer uit Santpoort-
Noord en -Zuid. Vandaar de titel 

‘Er valt wat te kijken’.
Het eerste hoofdstuk gaat over 
de huidige Bosbeekschool, die 
150 jaar geleden is opgericht. 
Raadsleden van de gemeen-
te Velsen besluiten in septem-
ber 1868 met algemene stem-
men tot de oprichting van een 

Dorpsschool in Santpoort-Dorp 
aan de Achterbuurtweg (la-
ter Burg. Enschedélaan) en die 
wordt 1 juli 1869 geopend. Het 
gebouw krijgt als naam School 
F, later School 8, Adolf van Nas-
sauschool en tegenwoordig Bos-
beekschool.
Generaties Santpoorters gaan 
er naar toe. In september 1993, 
gerekend vanaf het jaar van op-
richting, bestaat de onderwijsin-
stelling 125 jaar. Met allerlei fes-
tiviteiten, waarin aandacht voor 
het verleden en de toekomst van 
het onderwijs, viert de Bosbeek-
school gedurende een paar da-
gen feest. Van heinde en verre 
reizen oud-leerlingen en -leer-
krachten naar het dorp. Andere 
scholen uit Santpoort staan ook 
in ‘Er valt wat te kijken’.
Tevens besteedt Hartendorf 
aandacht aan de kerken die het 
dorp ooit rijk was, zoals de (af-
gebroken) Pniëlkapel, Bethel-
kerk, Beréa, Hoeksteen en de 
eerste Dorpskerk die op zondag 
27 februari 1916 in de �k staat. 
Cultuurtempel ’t Mosterdzaad-
je, dat inmiddels 35 jaar bestaat, 
ontbreekt evenmin. Parochia-
nen van de r.-k. kerk Onze Lie-

ve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand lopen op 14 augustus 1951 
uit voor de ontvangst van pas-
toor Goossens, die vanwege zijn 
veertigjarig priesterschap vanuit 
Haarlem per automobiel zijn pa-
rochie binnenrijdt. De stoet stopt 
in de Hoofdstraat, waar Jaap Nijs-
sen de jubilaris welkom heet. 
Tientallen foto’s van allerlei 
(sport)verenigingen zoals TVS, 
FIT, de voetbal- en korfbalclub 
E.G.K. (Eendracht Geeft Kracht) 
uit 1923 en feesten rond het Ko-
ninklijk Huis zijn opgenomen. 
Het bezoek van de vorstin met 
familieleden aan Velsen op Ko-
ninginnedag 1997, waaraan ook 
Santpoorters aan het feest mee-
werken, krijgt ook aandacht.
Hartendorf maakte voor de se-
rie ‘Er valt wat te kijken’ een keu-
ze uit bijna achthonderd fo-
to’s. Er is nog materiaal beschik-
baar voor deel IV. Kortom, er valt 
nog genoeg te kijken. Het foto-
boek (ISBN/EAN: 978-90-79165-
06-3) is te koop bij Bredero Boe-
ken in Santpoort, de Read Shop 
in IJmuiden en Bruna in Velser-
broek of te bestellen via www.
cornegge.nl. (foto’s: Foto Schutte 
en Noord-Hollands Archief )

Santpoort - Zo rond de tijd dat Sinterklaas in Santpoort aankomt, 
arriveert rond 20 november ook het derde deel van het fotoboek 
‘Er valt wat te kijken’. Het bevat ruim tweehonderd foto’s van 
Santpoort van eind 19e eeuw tot heden. Guus Hartendorf stelde 
het boek samen en het is uitgegeven door Uitgeverij Cornegge 
Media. De zwart/wit foto’s zijn voorzien van uitgebreide bijschrif-
ten en sommige hoofdstukken hebben een wat langere tekst.

Groot koelschip lost 400.000 
pakken vis in Zeehaven IJmuiden

IJmuiden - Op zondag 4 november organiseert de Kuba moskee 
voor de tweede keer dit jaar een open dag voor belangstellenden. 
In Velsen en omstreken zijn nog veel mensen die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben gezien. Kom daarom met z’n allen 
langs en maak kennis met de gastvrijheid en ontmoet de moskee-
bezoekers.

Tweede open dag 
25-jarige Kuba moskee

De open dag begint om 12.00 
en duurt tot 16.00 uur. Geduren-
de de open dag worden bezoe-
kers ontvangen in de ontmoe-
tingszaal waar thee of ko�e gra-
tis wordt geserveerd. 
Hierna volgt onder deskundige 
begeleiding de rondleiding door 
de moskee. 
Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld en foto’s ge-
maakt worden. Verder zijn er zijn 
stands met informatie over de is-
lam en over de Kuba moskee. Na-
tuurlijk zijn er ook activiteiten 
voor de kinderen. Zij kunnen gra-
tis suikerpin of popcorn eten. Te-
vens kunnen ze mee doen aan 
een tekenwedstrijd of zich laten 
schminken.
Tijdens de open dag zullen ook 
de Turkse consul-generaal in Am-
sterdam Engin Arıkan, oud-bur-
gemeester Anneke van Dok, de 
huidige burgemeester Frank 
Dales en de architect van de mos-
kee Siem Schaafsma aanwezig 
zijn. 
Op 16 februari 1993 is de Ku-
ba moskee aan de Planetenweg 
door de toenmalige burgemees-
ter Anneke Van Dok geopend en 
sindsdien vervult de Moskee een 
belangrijke functie voor de mos-
lims in Velsen en omstreken. De 
eerste Turken kwamen eind ja-

ren 60 naar Nederland om bij 
het toenmalige Hoogovens en in 
de visserij te werken. Al snel ont-
stond er behoefte voor een ge-
bedsruimte. Waarvoor geduren-
de een aantal jaren ruimtes wer-
den gehuurd. Omdat de gemeen-
schap door gezinshereniging snel 
groeide was er behoefte aan een 
permanente ruimte. Begin jaren 
negentig werd gezocht naar een 
geschikte locatie voor de bouw 
van de moskee. 
Architect Siem Schaafsma werd 
naar Turkije gestuurd om naar 
verschillende moskeeën te kij-
ken. Uiteindelijk werd een mos-
kee ontworpen naar het mo-
del van een dorpsmoskee. Begin 
2000 ontstond de behoefte om 
de moskee uit te breiden want 
er was behoefte aan meer ruim-
te voor de jongeren, vrouwen en 
kinderen vanwege de uitbreiding 
van de activiteiten. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum gebouwd. De Ku-
ba moskee staat midden in de 
woonwijk en probeert een bijdra-
ge te leveren aan de samenleving 
door met verschillende organisa-
ties samen te werken. De laatste 
jaren treedt de Kuba moskee ac-
tief naar buiten door het organi-
seren van allerlei activiteiten. (fo-
to: Asim Yildiz)

Deuren nieuwe zeesluis 
onderweg naar Nederland
IJmuiden - De deuren van de 
nieuwe zeesluis zijn onderweg 
naar Nederland. Vorige week zijn 
de deuren per schip vertrokken 
uit Zuid-Korea. De verwachting 
is dat zij zo’n twee maanden on-
derweg zijn.
 In totaal worden drie deuren 
vervoerd. Het gaat om twee ope-
rationele sluisdeuren, waarvoor 
nu in IJmuiden de deurkas aan 
zeezijde wordt afgezonken, en 
een reservesluisdeur. 
De sluisdeuren zijn per stuk 72 
meter lang, 24 meter hoog en 
11 meter breed. Ze wegen zo’n 
2.900 ton per stuk. De deuren 
liggen op hun zijkant op een zo-
geheten zwaarladingschip. Het 
schip is 45 meter breed, de deu-
ren zijn 72 meter en steken dus 
een �ink stuk uit. Om ruimte te 

bieden aan steeds groter wor-
dende zeeschepen wordt sinds 
2016 in IJmuiden gewerkt aan 
de bouw van de grootste zee-
sluis ter wereld. De zeesluis zorgt 
getijde-onafhankelijk voor een 
vlotte en veilige bereikbaar-
heid van de havens en bedrij-
ven langs het Noordzeekanaal. 
De nieuwe sluis wordt 500 meter 
lang, 70 meter breed en 18 me-
ter diep. 
Het project is een samenwer-
kingsverband van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
de provincie Noord-Holland, de 
gemeente Amsterdam, Port of 
Amsterdam en de gemeente 
Velsen. Aannemersconsortium 
OpenIJ bouwt de nieuwe zee-
sluis in opdracht van Rijkswater-
staat. (foto: Rijkswaterstaat)

IJmuiden - Zeehaven IJmuiden heeft vorige week het grootste koelschip tot nu toe ontvangen aan de kade van de Vissershaven. De 189 me-
ter lange Star Courage kwam zo’n 400.000 pakken vis lossen bij de �rma Kloosterboer. (foto: Zeehaven IJmuiden)
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NIEUWS van de voetbalvelden

HYS drukt Stormvogels
verder het moeras in
Na drie mindere wedstrijden (2 
punten uit 3 zwakke duels) werd 
het de hoogste tijd voor Stormvo-
gels weer eens aan een overwin-
ning te denken. In HYS uit Haar-
lem-Schalkwijk, met 2 punten uit 
5 wedstrijden op de voorlaatste 
plaats, had het team van trainer 
Sjaak Lettinga op papier een zeer 
geschikte tegenstander nu weer 
eens voor de drie punten te gaan. 
Echter, de Turkse equipe van trai-
ner Simon Evers wilde aan de-
ze ultieme IJmuidense wens niet 
meedoen en toen de goed lei-
dende scheidsrechter Theo Blom-
mensteijn voor het einde �oot, 
stond een 2-5-overwinning voor 
het Haarlemse team op het sco-
rebord. En deze overwinning was 
absoluut heel verdiend te noe-

men. Opnieuw verloren de IJmui-
denaren binnen een paar we-
ken voor de tweede keer van een 
team dat in de kelder van de afde-
ling stond. Als enig excuus mag 
gebruikt worden, dat Stormvo-
gels twee geblesseerde en spel-
bepalende spelers, te weten mid-
denvelder Danny Blok en verde-
diger Stijn van der Voort, node 
miste.
Binnen 30 seconden keek Storm-
vogels reeds tegen een achter-
stand aan. Bekir Arslan stuurde 
de snelle Mustafa Bekir met een 
verre pass in de diepte en met 
een diagonaal schot trof hij de 
roos, 0-1. Na 13 minuten moest 
Stormvogels langszij komen. Ber-
ry Willemse kwam oog in oog met 
doelman Mert Bayik en in de kluts 

kwam de bal voor de voeten van 
José Leone, die vijf meter van het 
lege doel staande te gehaast de 
bal over schoot. Twee minuten la-
ter behield Leone wel het over-
zicht: doelman Bayik wilde een 
voorzet onderscheppen, maar 
liet de bal los en daardoor geluk-
te het Leone de bal nu wel in het 
lege doel te schieten, 1-1. Halver-
wege de eerste helft werd Faruk 
Yurdakan op links weggestuurd 
en opnieuw met een afstands-
schot bracht hij zijn team aan de 
leiding en de ruststand op 1-2.
De tweede helft opnieuw een 
naar haar vorm zoekend Storm-
vogels, dat zich door haar zwakke 
spel weinig kansen kon creëren. 
HYS daarentegen ging e�ciënter 
met de kansen om en via Erme 

Gungor en Mohammed Darrari 
vergrootte HYS de voorsprong tot 
1-4. De gifbeker was voor Storm-
vogels nog niet helemaal leeg, 
want halverwege de tweede helft 
haalde Glenn Bruinsma Yurdakan 
binnen de beruchte lijnen onder-
uit: Bruinsma ontving door de-
ze actie zijn tweede gele kaart en 
mocht gaan douchen - Yurdakan 
verzilverde vervolgens de straf-
schop, 1-5.
Het slotakkoord was voor Storm-
vogels in de 90de minuut. Na een 
afgeslagen aanval belandde de 
afvallende bal voor de voeten van 
invaller Rick van Westen en van-
af 22 meter bracht hij de eind-
stand op 2-5. Zaterdag a.s. is VEW 
de volgende tegenstander voor 
Stormvogels.

Velsen zet LSVV eenvoudig opzij

Onder een prachtig najaarszon-
netje bij een schrale noordoosten 
wind gingen beide ploegen voort-
varend van start. Het was duidelijk 
dat beide teams voor de overwin-
ning gingen met meteen de eerste 
kans voor Velsen. Een foutje in de 

achterste linie bij LSVV bracht de 
bal voor de voeten van Marc Kloos-
terboer. Ternauwernood blokkeer-
de verdediger Tim Bruin het schot. 
Even later werd de tweede poging 
van Marc eveneens geblokt na een 
prima voorzet van Angelo Beck. 
Velsen zat er bovenop en zette 
de tegenstander vroeg vast. LSVV 
kwam alleen bij uitvallen van de 
eigen helft. De meeste kansen wa-
ren dan ook voor Velsen. Bastiaan 
Scholten zag een schot tot corner 
worden verwerkt en daarna was 
het verdiend raak voor Velsen. 
Een afgeslagen hoekschop vanaf 
links werd door Bastiaan Scholten 
opnieuw voor het doel gebracht 
waarna Marc Kloosterboer bij de 
tweede paal Bastiaan Scholten 
aanspeelde die simpel de 1-0 bin-
nentikte. Een kans voor LSVV (na 
een vrije trap van Toine Merk) werd 
maar net door spits Sam Hensel-
mans gemist. Velsen bleef ver-

der de bovenliggende partij door 
steeds maar weer de tegenstander 
kort te houden en het LSVV moei-
lijk te maken tot een aanval te ko-
men. Vlak voor de rust liet Velsen 
enkele prima mogelijkheden lig-
gen de voorsprong te verdubbe-
len. Tot drie keer toe werd de bal in 
het doelgebied gepompt voor de 
neus van de uitstekende doelman 
Dave Stet. Met kunst en vliegwerk 
haalde LSVV ongeschonden het 
rustsignaal. Even daarvoor moest 
Daniël Zuiverloon met een naar 
aanzien ernstige dijbeen blessure 
de strijd staken. 
Na rust hetzelfde spelbeeld: Vel-
sen viel aan en LSVV verdedigde 
met af en toe een uitval. Een pri-
ma combinatie van Giovanni van 
Dors met Zeno van Ooijen bereikte 
Marc Kloosterboer. Doelman Stet 
bleef overeind zoals hij dat even 
later ook deed toen Zeno van Ooij-
en vrij voor hem opdook na een 
steekbal van Giovanni Dors. Prach-
tige kansen voor Giovanni Dors en 
Bastiaan Scholten werden met de 
voet door de goalie gepareerd zo-
dat de doelpunten nog even in de 
lucht bleven hangen. 

Het hoge tempo van Velsen noop-
te LSVV alle zeilen bij te zetten om 
zich de mannen van Martin Haar 
van het lijf te houden. Uiteinde-
lijk tevergeefs want halverwege 
de tweede helft was het toch raak 
voor Velsen. Een verre uittrap van 
Yorinn Albers bereikte Joël Pan-
ka die Bastiaan Scholten op maat 
bediende. Doelman Stet was nu 
kansloos: 2-0. Vijf minuten stond 
de 3-0 op het bord: een vrije trap 
op zo’n dertig meter van het doel 
werd door Giovanni Dors perfect 
via de onderkant van de lat binnen 
geschoten. Dave Stet had ook nu 
geen verweer. De scheids had het 
trouwens druk met vaak onnodi-
ge gele prenten. Zo verliet Bryan 
Dijkhuizen voortijdig het veld met 
een tweede gele kaart. Terug naar 
de wedstrijd: tien minuten voor 
tijd gooide Giovanni Dors de boel 
helemaal op slot na een lange bal 
van achteruit: 4-0. Een mooie uit-
slag voor een uitstekend spelend 
Velsen. Nog meer doelpunten en 
minder kaarten? Een prima plan. 
Volgende week komt Zaanlandia 
naar Driehuis. (foto: Frans van der 
Horst)

Deze keer de thuiswedstrijd tegen LSVV uit Zuid-Scharwoude, 
een ploeg waar Velsen vorig seizoen twee keer van verloor. De 
ruime bekerwinst van Velsen afgelopen woensdag tegen Roda’23 
gaf de ploeg van Martin Haar voldoende zelfvertrouwen voor een 
goede afloop.

Jeugd VV IJmuiden presteert 
prima op toernooi in Engeland
Zoals u heeft kunt lezen zijn er in-
middels mooie stappen gezet om 
de jeugdopleiding van VV IJmuiden 
naar een hoger plan te brengen. Zo 
heeft een van de jeugdelftallen be-
gin september een reis naar Enge-
land gemaakt en daar mee gedaan 
aan een groot Internationaal voet-
baltoernooi. Deels als afsluiting van 
het vorige seizoen en deels als voor-
bereiding voor het huidige seizoen. 
De huidige JO11-1 heeft deelgeno-
men aan de ADP Cup, een Internati-
onaal toernooi in Londen waar on-
der andere de jeugd van Chelsea, 
AS Monaco en Charlton Athletic aan 

mee deden. Op vrijdagochtend zeer 
vroeg vertrok het team van coach 
Mike Finch met een luxe touring-
car, samen met ouders, broertjes 
en zusjes op weg naar Londen. Het 
deelnemersveld van de prestigieu-
ze APD Cup bestaat alleen maar uit 
profclubs. Het was dan ook de vraag 
hoe zij zich zouden houden in dit 
voetbalgeweld.
In de eerste poulewedstrijd moes-
ten de jongens het opnemen tegen 
de gastheer, APD uit Londen. Deze 
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. 
De tweede wedstrijd ging helaas 
verloren tegen het sterke AS Mo-

naco. Om de volgende ronde te be-
reiken moest er gewonnen worden 
van Chelsea. Wat vooraf voor on-
mogelijk werd gehouden gebeur-
de toch, VV IJmuiden won met 1-0 
van Chelsea. Met twee gewonnen 
wedstrijden en één nederlaag ging 
het team door naar de �naleronde. 
Hierin werd gewonnen van Wim-
bledon, maar helaas werd verloren 
van Charlton Athletic. Hierdoor ein-
digde VV IJmuiden op een mooie 
derde plaats. De �nale ging tussen 
AS Monaco en Charlton Athletic en 
werd uiteindelijk gewonnen door 
AS Monaco. Na het toernooi stond 

op zaterdag een dagje Londen op 
het programma met als afsluiter de 
wedstrijd Millwall-Swansea City. De 
spelers van VV IJmuiden mochten 
ook nog op het veld een elftal foto 
maken. Een weekend om nooit te 
vergeten. Dat dit een ideale voorbe-
reiding voor het team (JO11-1) was 
blijkt wel dat ze nu ongeslagen bo-
venaan staan in de eerste klasse en 
door zijn naar de volgende ronde in 
het bekertoernooi. Dit alles is mede 
mogelijk gemaakt dankzij de spon-
sors Dakdekkersbedrijf M. van den 
Boogaard, Zolf Reclamestudio en 
Mojo’s.

Velserbroekse derby op komst
Zondag 4 november is de dag 
waar veel Velserbroekers al maan-
den naar uitkijken. Na de degra-
datie vorig seizoen van VSV Zon-
dag 1 naar de 3e klasse, was er een 
groot gejuich te horen bij VVH/
Velserbroek. Beide clubs komen 
dit seizoen namelijk uit in de Zon-
dag 3e klasse C.

Jarenlang was VSV de grote broe-
der. Zowel in ledentallen als op 
sportief gebied deed de club het 
beter dan het kleine sfeervolle 
VVH/Velserbroek. Echter is de club 
de laatste jaren in een neergaande 
spiraal terecht gekomen. Het vlag-
genschip van de zondag tak de-
gradeerde de afgelopen twee sei-

zoenen van de eerste klasse naar 
de derde en daarom lijkt het erop 
dat de kaarten in Velserbroek op-
nieuw geschud gaan worden. De 
wedstrijd is niet alleen belangrijk 
om te bepalen wie zich voorlopig 
de baas van Velserbroek mag noe-
men, want beide clubs hebben de 
punten ook hard nodig. In de eer-

ste 6 wedstrijden behaalde VVH 
slechts 6 punten en ook VSV deed 
het niet beter met maar 3 punten. 
De belangen zijn daarom groot en 
het belooft  een zeer aantrekkelij-
ke wedstrijd te worden. Na a�oop 
van de derby, die om 14.00 uur 
begint, wordt de derde helft ver-
zorgd door zanger Roy Meijaard.

SVIJ heeft voor de tweede keer op rij met grote cijfers gewonnen. 
Nadat vorige week op het eigen sportpark Alliance met 4-0 werd 
verslagen, moest nu ook de gedeelde koploper Hoofddorp eraan 
geloven. De formatie van Peter Barzilay won namelijk met maar 
liefst 1-5. De wedstrijd begon voor beide ploegen slordig. Op het 
nieuw aangelegde kunstgrasveld in Hoofddorp gleden veel spe-
lers uit en was de passing allesbehalve zuiver. SVIJ moest duide-
lijk wennen aan het speelveld. Dit zorgde voor wat organisatori-
sche schoonheidsfoutjes wat resulteerde in een aantal kleine mo-
gelijkheden voor Hoofddorp. 

SVIJ met grote cijfers 
langs Hoofddorp

Na deze fase was het SVIJ dat 
het initiatief in de wedstrijd nam 
en steeds gevaarlijker werd. 
Vooral Raphael Fraser was een 
plaag voor de achterste linie van 
Hoofddorp. In de 10e minuut gaf 
hij (niet voor de laatste keer die 
middag) de linksback het nakij-
ken en vond hij Patrick Bruinink 
op de rand van het zestien meter 
gebied. Deze krulde de bal rich-
ting de verre hoek maar zag zijn 
inzet weggebokst worden door 
de doelman. Richard van Vonde-
len stond echter goed gepositio-
neerd en vond opnieuw Bruinink 
die deze tweede mogelijkheid 
niet onbenut liet en de bal hard 
de hoek in schoot: 0-1. 
Hoofddorp kreeg hierna even de 
mogelijkheid om op gelijke hoog-
te te komen maar met een knap-
pe redding was het doelman Joey 
de Jong die de voorsprong van 
zijn ploeg vasthield. SVIJ stond 
hierna even onder druk en moest 
vooral loeren op de counter. Eén 
zo’n lange bal van achteruit werd 
weggewerkt door de verdediging 
van Hoofddorp maar Wago Mat-
titaishvili stond goed opgesteld 
om deze afvallende bal op te van-
gen en schoot van een grote af-
stand de 0-2 binnen. 
Deze voorsprong gaf SVIJ nog 
meer vertrouwen en de ploeg 
was daarna heer en meester en 

domineerde de rest van de eer-
ste helft.  Uiteindelijk gingen de 
IJmuidenaren met een zeer com-
fortabele stand de rust in, nadat 
Patrick Bruinink in de 30e minuut 
zijn tweede goal van de middag 
maakte na aangeven van Raphael 
Fraser. 
In de rust had de medekoploper 
een pittig gesprek gehad, want 
Hoofddorp kwam fel uit de start-
blokken en zette lange tijd SVIJ 
onder druk. Na een kwartier in 
de tweede helft kwamen zij uit 
de kluts terug tot 1-3 waarna zij 
nog meer druk naar voren gaven. 
SVIJ hield daarna echter dankzij 
hard werken en goed verdedigen 
Hoofddorp in bedwang. Op een 
paar kleine kansen na gaf de de-
fensie van de IJmuidenaren niets 
weg. In de slotfase van de wed-
strijd wisten ‘good old’ Swen En-
gels en Raphael Fraser uiteinde-
lijk de verdiende overwinning 
nog meer élan te geven door de 
voorsprong te vergroten tot 1-5. 
Aanstaande zaterdag wacht thuis 
in Zeewijk met Velsenoord op-
nieuw een ploeg uit de boven-
ste regionen. Wanneer de ploeg 
van Peter Brazilay, Ronald Vader 
en Pieter de Braal het spel van de 
afgelopen twee weken kan vast-
houden dan kunnen zij zich mis-
schien na een stroef begin gaan 
richten op de bovenste plekken.

VSV doet zichzelf tekort
Zowel de zaterdag als de zondag 
moesten afgelopen weekend �ink 
aan de bak want respectievelijk Vel-
senoord uit en HBC thuis waren op 
voorhand lastige tegenstanders. De 
zaterdag had duidelijk een o�-day 
en de zondag vocht dapper voor 
haar kansen, maar redde het net 
niet.
Trainer Paul Meinders kon vanwege 
de herfstvakantie en blessures met 
pijn en moeite 14 man op de been 
brengen en was daardoor vooraf 
niet gerust op een goed resultaat. In 
de eerste helft leek VSV de boel toch 
aardig op de rit te hebben, maar di-
verse opgelegde kansen werden 
gemist. Daarmee was het met de 
malaise nog niet gedaan want 1 
minuut voor de rust vond iedereen 
van VSV het nodig om zich met een 
opstootje te bemoeien en dat had 
weer tot gevolg dat het centrum 
van de verdediging niet meer ade-
quaat kon reageren op een doeltref-
fende aanval van Velsenoord (1-0). 
Zo vlak voor rust was dat natuur-
lijk een �kse domper, wat zijn weer-
slag ook op de tweede helft bleek 
te hebben. VSV ging daarbij vrolijk 
door met het verprutsen van kan-
sen en Velsenoord pro�teerde hier 
dankbaar van want Yoran Wezepoel 
bleek wel met scherp te schieten 
en vergrootte de voorsprong met 2 
tre�ers naar 3-0. Pas toen de niet ge-
heel �tte spits Justin Kunst voor VSV 
in het veld kwam kon VSV weer ge-
vaar stichten, maar hij kon slechts 1 
keer het net vinden.  Daarmee kreeg 
trainer Paul Meinders een 3-1 ne-

derlaag te slikken en as. zaterdag zal 
er van nummer 4 Hoofddorp moe-
ten worden gewonnen om meer 
aansluiting met de top te krijgen. 
De aanvang van deze wedstrijd is 
om 14.45 uur op sportpark De Hof-
geest.
Het zondagsteam van VSV had de 
pech dat HBC in ‘the winning mood’ 
verkeert en op voorhand werden de 
kansen tegen dit team niet groot 
geacht. In de wedstrijd bleek het 
krachtsverschil echter kleiner dan 
verwacht, waardoor er een schaak-
spel zonder veel spektakel ont-
stond. HBC was uiteindelijk toch iets 
beter bij de les en scoorde in de 37e 
minuut de 0-1 en VSV had de pech 
dat dit kunstje vlak voor tijd werd 
herhaald waardoor er met een 0-2 
stand werd gerust. Na de peptalk 
van trainer David Zonneveld in de 
rust trok VSV in de tweede helft het 
initiatief meer naar zich toe en uit 
een corner scoorde Tim Sewalt in 
de 60e minuut rechtstreek de 1-2. 
VSV trok daarna alle registers open 
om de stand gelijk te trekken, maar 
mistte uiteindelijk de kracht om 
echt gevaarlijk te worden. 
Daarmee was de 1-2 nederlaag een 
feit. Ondanks dit verlies was er toch 
een positieve stemming merkbaar 
want VSV presteerde tegen HBC 
veel beter dan verwacht en hopelijk 
kan deze lijn in de derby van as zon-
dag tegen VVH uit worden doorge-
trokken, zodat de broodnodige drie 
punten weer eens mee naar huis 
kunnen worden genomen. (foto: 
aangeleverd)
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Genomineerden voor 
IJmond Werkt! Award 2018
IJmond - De jury van de IJmond 
Werkt! Award 2018, bestaande 
uit Marieke van Dijk (wethouder 
gemeente Heemskerk en tevens 
bestuurslid van IJmond Werkt!), 
Ton van der Scheer (voorzitter OV 
IJmond) en Berry Tiebie (eigenaar 
van Tiebies landbouwmechani-
satie en winnaar van de IJmond 
Werkt! Award 2017) nomineer-
de drie toppers om mee te din-
gen naar de IJmond Werkt! Award 
2018. 
De genomineerden zijn Micro-
techniek, Budget Broodjes en 
ETOS in samenwerking met 
Olympia uitzendbureau. Alle drie 
hebben een structurele basis ge-
creëerd voor medewerkers van 
IJmond Werkt!. De jury is onder 
de indruk dat, als de basis goed is, 

het daadwerkelijk een win-win si-
tuatie oplevert voor alle partijen.
De IJmond Werkt! Award wordt 
uitgereikt aan het bedrijf uit de 
regio dat zich het meest inzet 
voor mensen die om wat voor re-
den dan ook steun nodig hebben 
om in hun werk goed te functio-
neren. De jury heeft bij haar keu-
ze op verschillende aspecten ge-
let zoals bewust betrokken on-
dernemerschap, creativiteit in on-
dernemerschap, het geloof in het 
kunnen van de medewerkers en 
voorbeeldfunctie voor de bran-
che.
De genomineerde bedrijven heb-
ben laten weten zich vereerd te 
voelen met de nominatie. Het 
is nu aan de aanwezigen van 
IJmond Onderneemt, dé onder-

nemersbijeenkomst van de re-
gio op 13 november in Party Cen-
ter EZGI in Beverwijk, om aan de 
hand van getoonde bedrijfs�lms 
de uiteindelijke winnaar van de 
IJmond Werkt! Award te kiezen.
Tijdens het ondernemersnetwer-
kevent IJmond Onderneemt wor-
den in totaal drie Awards uitge-
reikt. Naast de IJmond Werkt! 
Award, worden ook de IJmond 
Duurzaam Award en de IJmond 
Onderneemt Award uitgereikt. 
Meer informatie vindt u op www.
ijmondonderneemt.nl. Op de-
ze website kunnen ondernemers 
zich ook aanmelden voor de uit-
reiking. Hoofdsponsor van het 
event is Rabobank IJmond, ook 
GreenBiz IJmond sponsort het 
event. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Het is weer tijd voor 
de jaarlijkse rommelmarkt in 
buurthuis De Brulboei. Op zon-
dag 11 gaan de deuren om 10.00 
uur open. Bezoekers kunnen dan 
heerlijk rondstruinen en wie weet 
met leuke spullen naar huis gaan. 
De rommelmarkt duurt tot 14.00 
uur en uiteraard is de bar ge-
opend. Entree is gratis. Wilt u zelf 
uw spullen verkopen, dan huurt u 
voor 3,50 euro al een tafel. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Rommelmarkt 
in De Brulboei

Velsen - Van maandag 26 tot en 
met vrijdag 30 november vindt 
de jaarlijkse klaverjasreis van Se-
nioren Vereniging Velsen plaats. 
U reist per bus naar Drenthe en 
verblijft op basis van volpension 
in hotel Brinkzicht in Vledder. Op 
drie avonden wordt geklaverjast 
en de vierde avond is een feest-
avond met livemuziek. Er is ook 
twee keer een excursie, waardoor 
de reis ook voor niet-klaverjassers 
interessant is. De kosten bedra-
gen 350 euro per persoon (toe-
slag 30 euro eenpersoonskamer). 
Leden van SVV ontvangen 10 eu-
ro korting. Meer info of aanmel-
den? Bel 06-40841152 (Minke Uy-
tendaal).

Klaverjasreis

Vuurtoren 
Vereniging 
in Zee- en 
Havenmuseum
IJmuiden - De Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging organi-
seert op zaterdag 10 november 
van 10.30 tot 15.00 uur een regio-
bijeenkomst in het museumcafé 
van het IJmuider Zee- en Haven-
museum. De toegang voor deze 
bijeenkomst is gratis voor ieder-
een die geïnteresseerd is in vuur-
torens, onder andere op postze-
gels, ansichtkaarten en foto’s. Zie 
ook www.vuurtorens.org. (beeld: 
Maarten Groot)

Boek over oud-inwoner 
van Santpoort wint 
Libris geschiedenisprijs
IJmuiden - Het ongelofelijke en 
enerverende verhaal over Jan van 
Brederode, een oud-inwoner van 
Santpoort, heeft de pretentieuze 
Libris geschiedenisprijs gewon-
nen.
Het boek, ‘Nobel Streven’, het 
waargebeurde verhaal van rid-
der Jan van Brederode, geschre-
ven door hoogleraar Frits van 
Oostrom werd door de jury om-
schreven als ‘een rijk en inspire-
rend boek, waarin Jan van Bre-
derode de Middeleeuwen op een 
meeslepende manier tot leven 

wekt. Jan van Brederode was de 
op een na laatste, en misschien 
wel de meest kleurrijke, Heer van 
Brederode die kasteel Brederode 
in Santpoort bewoonde.
Mensen die even de wereld van 
deze ridder willen binnenlopen in 
de Ruïne van Brederode in Sant-
poort Zuid moeten helaas wach-
ten tot 1 maart van het komen-
de jaar. Vanaf 1 november tot 1 
maart is de Ruïne gesloten en, zo-
als gebruikelijk, het terrein voor 
de vleermuizen. (foto: aangele-
verd)

Kunstlijn in De Boshoek
Velserbroek - In het Kunstlijn-
weekend geven kunstenaars uit 
Haarlem en omgeving het pu-
bliek de kans een kijkje te nemen 
in hun werk. Een van deze kunste-
naars is Annet van der Vlugt uit Vel-
serbroek. Zij maakt semi-realistisch 
werk geïnspireerd op de sub-wer-
kelijkheid van de droom, bestaan-
de uit tekeningen en schilderijen. 
Ze hanteert hierbij een intuïtieve 
toets waarbij kleurgevoel een cru-
ciale rol speelt. 
Naast haar rol als beeldend- en le-
venskunstenaar begeleidt zij een 
kunstgroep op RIBW de Boshoek 
in Velserbroek. Hier worden acryl-
schilderijen, gouaches, mozaïek 
en keramiek gemaakt die naast het 
werk van Annet te zien zullen zijn 
op deze bijzondere dagen. Verras-
send fraai werk zal er te zien zijn op 
de Boshoek die op 3 en 4 novem-
ber is geopend voor publiek van 
11.00 tot 17.00 uur. Op zondagmid-
dag zal er ook nog Tsjechische mu-
ziek te zien en te horen zien omdat 
dan trio Pavel u welkom zal heten 
met zang, gitaar, accordeon en kla-

rinet. De Boshoek is gevestigd aan 
het Zon Bastion 5 in Velserbroek. 
(foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Op zaterdag 3 
november is er weer een natuur-
werkdag in Park Kennemergaar-
de. Misschien kom jij regelmatig 
in dit prachtige park en heb je zin 
om mee te helpen aan het groen-
onderhoud. Samen met de Ge-
meente en de vrienden van Park 
Kennemergaarde kun je aan de 
slag met diverse snoei- en plant-
werkzaamheden.
Park Kennemergaarde is een van 
de landschapsparken van de ge-
meente Velsen. Het is in 1912 ont-
worpen door L.A. Springer in de 
Engelse Landschapsstijl. Kronke-
lende paadjes, verschillende bij-
zondere bomen rond een open 
grasveld en doorkijkjes vanuit 
het park naar omgeving en om-
gekeerd. Midden door het park 
loopt een oude beukenlaan van 
meer dan 100 jaar oud. Bij de in-
gang aan de Duin en Kruidber-
gerweg staan twee zandste-
nen zuilen en een smeedijze-
ren hekwerk die kortgeleden 
hersteld zijn. Sinds 2014 heeft 
het park een openbare boom-
gaard, die omheind is met een 
haag van bessenstruiken. Op za-

terdag wordt een zichtlijn ge-
snoeid en een heg aangeplant 
langs de Kennemergaardeweg. 
Voor de padden wordt een over-
steekstrook hersteld en een poel 
uitgediept. Er zijn nog allerlei an-
dere leuke klussen in het park en 
de boomgaard. Men verzamelt 
om 9.30 uur in de boomgaard en 
sluit om 13.00 uur af met een ge-
zamenlijke lunch. Neem je eigen 
boterhammen mee dan zorgt de 
organisatie voor soep. 
Aanmelden kan via www.natuur-
werkdag.nl/locatie/park-kenne-
mergaarde.
Vrienden van Park Kennemer-
gaarde is een initiatief van enke-
le bewoners van het huis Kenne-
mergaarde. Het honderd jarig be-
staan van het park in 2012 was 
voor hen aanleiding om bij de 
Gemeente Velsen en de gebrui-
kers draagvlak te vinden voor on-
derhoud en herstel van deze bij-
zondere plek. Samen met de Ge-
meente onderhouden vrijwilli-
gers nu het groen. In 2014 is een 
boomgaard geplant en bij de en-
tree zijn de monumentale zuilen 
en het gietijzeren hek hersteld.

Natuurwerkdag in
Park Kennemergaarde

Velsen-Zuid - Zondag 4 novem-
ber is het weer mogelijk een boei-
ende rondleiding te maken door 
het huis en de tuinen van Bui-
tenplaats Beeckestijn. Door het 
wisselen van de seizoenen is de 
maandelijkse wandeling nooit 
hetzelfde! De rondleiding be-
gint om 14.00 uur. Deelname be-
draagt 7 euro per persoon. Aan-
melden kan www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

Rondleiding 
Beeckestijn

DCIJ dendert door

Routinier Cees van Duijvenbode 
had zijn tegenstander in een do-
delijke omklemming, maar vergat 
te winnen. Ook Wim Winter had 
een veelbelovende stand, maar 
hij trapte n een combinatie naar 
dam en kon opgeven. Martin van 
Dijk ging niet mee in het riskan-
te spel van de kopman van Zaan-
streek en leek voordeel te heb-
ben, maar ook hij kwam niet ver-
der dan een puntendeling. 
Er werd echter niet gewanhoopt 
door de IJmuidenaren, want de 
ommekeer kwam al snel. Kees 
Pippel had zijn tegenstander 
weggedrukt en won in een dam-
meneindspel. Jesse Bos pakte 
wat terreinvoordeel en bouwde 
dat met veel precisie uit tot een 
overmachtseindspel. Ook Bram 
van Bakel kwam wederom tot 
een knappe remise. Stijn Tuijtel 
speelde ditmaal niet agressief ge-
noeg, waardoor zijn tegenstand-
ster nog net remise kon forceren. 

Het slotakkoord was aan DCIJ. 
Conall Sleutel speelt al een aantal 
seizoenen beter dan zijn rating 
doet vermoeden. Na een rustige 
opening sloeg hij wederom in het 
gevorderde middenspel toe. Jac-
queline Schouten pakte daarna 

na een degelijke partij het win-
nende punt.  Tot slot was Krijn ter 
Braake (rechts op foto), nadat hij 
te veel risico nam in de opening 
en verloren kwam te staan, dege-
ne die als laatste lachte door in 
het eindspel met een laatste truc 
te winnen. 
Het combinatieteam had minder 
succes. Tegen een sterk Alblas-
serdam kwam alleen captain Jan-
Maarten Koorn tot winst. Aan vijf 
andere borden werd een neder-
laag geleden. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Na een aantal magere jaren heeft Damclub IJmuiden 
(DCIJ) sinds vorig seizoen weer de weg naar boven gevonden in 
de nationale hoofdklasse. Na een tweetal overwinningen en een 
gelijkspel tegen titelkandidaat Rijnsburg werd ditmaal afgere-
kend met Zaanstreek: 13-7, waardoor het volop meedoet in de ti-
telrace.

Man gewond na val in woning
IJmuiden - Een man is maandag-
middag gewond geraakt bij een 
ongeval in een woning in IJmuiden. 
Rond een uur kwam het slacht-
o�er ten val in de Grevelingen-
straat waarna meerdere ambulan-
ces en een traumateam ter plaat-
se kwamen. Het slachto�er is door 
ambulancepersoneel met de hulp 
van een trauma-arts gestabiliseerd 
waarna hij met spoed naar het zie-
kenhuis is vervoerd voor verdere 
zorg. In de omgeving van de Greve-
lingenstraat worden opnames ge-
maakt voor de nieuwe Postcode Lo-
terij-commercial, maar daar had dit 
ongeval dus niets mee te maken. 
(foto: Michel van Bergen)

GEEN KRANT?
0251-674433
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Straat van de maand:
de Kluut in Velserbroek

Velserbroek - De maand oktober 
heeft Velserbroek als laatste team 
van de vijf sociale wijkteams in 
Velsen de straat van de maand. In 
Velserbroek is dat de Kluut.
Bij de voorbereiding van de straat 
van de maand is er een groepje 
enthousiaste bewoonsters uit de 
Kluut met een heel leuk idee ge-
komen, een bakwedstrijd. Afgelo-
pen zomer heeft de Kluut hun  25 
jarige bestaan gevierd wat al een 
groot succes was. Nu was het idee 
ontstaan om ‘Heel Kluut Bakt’ te 
organiseren. Een taartenbakwed-
strijd met de straat en zondag 14 

oktober was het zover. 
Met prachtig weer kwamen er 9 
taarten die gebakken waren door 
de inwoners van de straat. De jury, 
bestaande uit een bewoonster en 
een lid van het sociale wijkteam,  
heeft een winnares voor mooiste 
taart en lekkerste taart gekozen. 
Alle bewoners hadden een for-
mulier voor beste Buur, om een 
buur te nomineren met daarbij 
een motivatie. Het was een span-
nende strijd maar de winnares is 
geworden Sheila, mede organi-
sator van dit initiatief. Leden van 
sociale team hebben een kleur-

wedstrijd georganiseerd en ieder 
huishouden kreeg gratis kaarten 
voor de schouwburg in IJmuiden 
voor de voorstelling Släpstick van 
de Wëreldbänd.
Het sociale team zijn alle loka-
le ondernemers in Velserbroek 
langs geweest om te vragen of ze 
iets wilden doneren voor deze ac-
tiviteit en dat is ook door bijna al-
le ondernemers gedaan. Van klei-
ne tot grote ondernemers zijn er 
heel veel leuke maar ook mooie 
cadeaus beschikbaar gesteld, 
met zelfs speciale prijzen voor de 
tekenwedstrijd voor de jeugdige 
inwoners. Wat een groot succes! 
Het wijkteam bedankt alle onder-
nemers, met speciale dank aan de 
gulle gever Gamma Velserbroek. 
Iedereen heeft een prijs via loting 
ontvangen en de taartenbakkers 
zelfs twee loten. De bewoners 
wilden alle taarten die overge-
bleven waren nog een mooie be-
stemming geven en hebben ter 
plekke besloten heerlijke taarten 
te schenken aan het verpleeg-
huis Molenweid. Op deze manier 
betrekken de bewoners de buurt 
ook bij deze activiteit. Wat �jn dat 
er in Velserbroek voor elkaar ge-
zorgd wordt!
Naast de straat van de maand 
kunnen activiteiten of ideeën al-
tijd gemaild worden naar velser-
broek@swtvelsen.nl. (foto’s: aan-
geleverd)

Avondje rock ‘n rollen 
in het Thalia Theater

The Raspers, een rock ‘n roll band 
uit de Haagse regio, is al sinds lan-
ge tijd aan de top in het ‘cover-cir-
cuit’. Het ijzersterke gevoel voor en-
tertainment, de haast vanzelfspre-
kende professionaliteit en tomelo-
ze energie van deze vier rasperfor-
mers maken van elk feest een ‘hap-
pening’ waarover iedereen nog lang 
zal napraten. De band weet als geen 
ander de hits uit �fties en sixties en 
begin seventies-rock & roll samen te 
voegen in één dampende muzikale 
smeltkroes.
Gitaar, bas, drums, vier zangstem-
men en een saxofonist (Mr. Show-
bizz!) die ook nog eens keyboard, 
percussie en gitaar speelt, maken 
The Raspers tot een compacte for-
matie met een groots geluid.
Overtuigende presentatie, sax- of gi-
taarsolo’s te midden van de aanwe-
zigen, spectaculair drum & baswerk 
en andere verrassingen binnen het 
continu dansbare repertoire, geven 
de interactieve show een geheel ei-
gen karakter, waarbij het publiek 
een grote rol speelt.

Avond aan avond zit de stemming 
er snel en goed in bij een optreden 
van Barnbees. Of ze nu op een festi-
val spelen of in de intieme sfeer van 
het Thalia Theater, binnen de kortste 
keren waant iedereen zich in de ‘ear-

ly days of rock ‘n roll!’ Uitgedost in 
hun karakteristieke out�ts, met in-
middels twee albums op hun naam, 
is deze band uit Kennemerland bin-
nen korte tijd uit gegroeid tot een 
landelijke bestseller! Zij brengen de 
rock ‘n roll in hun eigen herkenbare 
swingende stijl. Jong en oud wordt 
meegesleurd in deze denderende 
muziektrein. Barnbees hebben het 
Thalia inmiddels meerdere keren vol 
gespeeld en hun show heeft weinig 
uitleg nodig, waar zij rocken gaat 
het los! Het concert op zaterdag 24 
november begint om 21.00 uur. Tic-
kets kosten 10 euro en zijn verkrijg-
baar via www.thaliatheater.nl. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Back to the Glory Days of rock ’n roll? Dat kan op za-
terdag 24 november in het Thalia Theater in IJmuiden. Terug naar 
de dagen dat vetkuiven, petticoats en Cadillacs dé manier van le-
ven waren en er de hele dag niets anders dan rock ’n roll uit de 
radio kwam. Twee geweldige rock ’n roll bands, The Raspers en 
Barnbees, brengen hun legendarische helden uit de �fties en de 
sixties, Elvis Presley, Bill Haley, The Rolling Stones, The Beatles, 
Chuck Berry, Johnny Cash en vele anderen terug op het podium. 
Een avondje pure nostalgie met nummers als ‘That’s All Right’, 
‘Maybellene’, ‘Please, Please Me’, ‘Brown Sugar’, ‘Johnny B Good’ 
en ga zo maar door.

Bij VZV IJmuiden gebeurt het
IJmuiden - VZV is de grootste 
zwem- en waterpolovereniging uit 
Velsen waar altijd wat gebeurt. He-
laas is afgelopen dinsdag op 54-ja-
rige leeftijd oud-VZV-lid Caro Kor-
bee veel te jong overleden. Caro 
was een betrokken ouder van vier 
waterpolokanjers, voormalig VZV-
zweminstructrice en assistent-wa-
terpolocoach. VZV wenst alle fami-
lie en vrienden veel sterkte de ko-
mende periode.
VZV is een club die midden in de 
Velsense samenleving staat en 
waar vreugde en verdriet dicht bij 
elkaar liggen. Naast een verlies viel 
er ook wat te vieren. VZV Heren 1 
(waterpolo) boekte in de beker-
competitie een knappe overwin-
ning op de Amsterdamse mannen 
van ’t Y. 
Beide teams komen uit in de 1e 
klasse. VZV H1is nu door naar de 
achtste �nales. Een mooie revan-
che na het minimale verlies in de 
derby tegen Haarlem de week er-
voor die op hun beurt voor de be-
ker dik verloren hadden tegen ‘t Y. 
Het was een kolkende avond in De 
Heerenduinen met volle tribunes 
met sfeeracties ondersteund door 
drukkerij Knus & Co.
VZV is ook op andere vlakken actief. 
Zoals bijvoorbeeld met het ABC les-
zwemmen. Al ruim 90 jaar actief in 
Velsen met volledig gekwali�ceer-
de en gecerti�ceerde vrijwilligers 
tegen de scherpste prijs in Velsen 
en gunstige lestijden. Toch zeker 
het overwegen waard in de zoek-
tocht naar zwemles voor kinderen 
vanaf ongeveer 5 jaar. Afgelopen 

week zijn Lida Vis en Simone van 
den Burg geslaagd en daardoor 
heeft VZV na Ben en Sigrid Sliggers 
nu zelfs 4 eigen KNZB examinato-
ren binnen de vereniging.
VZV neemt ook deel aan de Grote 
club actie. Het Superlot werd voor 
het tweede jaar op rij verkocht aan 
Keurslagerij Van Haaster in Velser-
broek. Deze ondersteuning is on-
misbaar voor een vereniging en al 
zijn vrijwilligers.
Ook een feestavond mag niet ont-
breken bij een vrienden- en familie-

club als VZV en dat bleek wel op het 
Oktoberfest afgelopen zaterdag in 
het clubhuis van The Smugglers in 
Velserbroek.
En dan op naar het VZV jeugd wa-
terpolotoernooi op zondag 4 no-
vember in zwembad De Heeren-
duinen. 
Een feest voor alle beginnende wa-
terpoloërs en het publiek! U leest 
het, bij VZV gebeurt het. VZV ver-
welkomt u graag bij een van de ac-
tiviteiten in het zwembad! (foto: 
aangeleverd)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Troyka zit alweer een 
paar maanden te wachten hier in 
het asiel. Troyka is een gesterili-
seerde poes van ongeveer 3 jaar. 
Hij is er gebracht omdat zijn baas-
je is overleden. Na een paar weken 
vond zij een nieuw thuis maar he-
laas is zij best wel een pittige da-
me en dus kreeg zij een enkeltje re-
tour. Troyka is een dame met een ei-
gen wil; een aai vindt zij prima maar 
wel wanneer zij wil en zeker niet te 
lang, dat gaat haar haar van door 
de war. Kindjes vindt zij niet zo leuk 
dus dat is beter van niet. Honden 
kent Troyka niet en andere katten? 

Ja, zij vindt ze best leuk, maar ze 
speelt erg hard en druk en dat vin-
den de meeste katten weer niet zo 
leuk. Misschien is een huis voor haar 
alleen wel het beste. Voor meer in-
formatie over Troyka en alle andere 
dieren die een nieuw baasje zoeken, 
bel met het Kerbert Dierentehuis 
aan de Heerenduinweg te IJmui-
den: tel. 0255-515744. Het asiel is 
open van maandag tot en met vrij-
dag tussen 10.00 en13.00 uur en 
tussen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming en 

Facebook.com/dedierenbescher-
ming. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zondag 4 november 
is er weer een Publieksdag op 
het Forteiland. 
De overtocht wordt verzorgd 
door de Koningin Emma, een 
passagiersschip met een vaste 
ligplaats aan de Kop van de Ha-
ven. De vertrektijden zijn 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Retourvaart 
naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur. Na de overtocht 
wordt u aan de steiger van het 
eiland ontvangen door gidsen 
van de Vereniging Forteiland 
IJmuiden. Een rondleiding door 
de gids is in de prijs inbegrepen. 
Men kan in de Koepelzaal van 
het fort of op het aangrenzende 
buitenterras genieten van een 
hapje of een drankje. Er kan he-
laas niet worden gepind. Ook, 
en dat is alleen op 4 november, 
kunt u van de gelegenheid ge-
bruik maken om te gaan kijken  
bij de demonstratie van de red-
dingshonden van de organisa-
tie INSED op het voorterrein van 
het Forteiland. 
Mindervaliden moeten er reke-
ning mee houden dat het fort 
niet overal makkelijk begaan-
baar is. Toegangskaarten voor 
overtocht en rondleiding kos-
ten 12.50 euro per persoon. 
Kaarten kunnen vooraf wor-
den besteld via internet www.
ijmuidenserondvaart.nl of te-
lefonisch: 0255-511676. Ook 

aan boord van de Koningin Em-
ma kunnen kaarten worden ge-
kocht. Het fort bij IJmuiden 
beheerst de toegang tot het 
Noordzeekanaal. De zeesluizen 
waren niet alleen van groot be-
lang voor de scheepvaart maar 
ook voor de beheersing van de 
inundaties van de Stelling. Het 
fort dat in de periode 1881 tot 
1888 werd gebouwd beschik-
te over elf kanonnen en dertien 
mitrailleurs. 
Tijdens de Duitse bezetting 
was het Forteiland een steun-
punt binnen de zogenaamde 
Festung IJmuiden. Er kwamen 
bunkers voor kust- en land-
geschut. Het fort deed dienst 
als manschappenverblijf maar 
werd.  ook gebruikt voor opslag 
van materialen en munitie. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het fort nog  tot 1963 ge-
bruikt en bewaakt, maar als ves-
tingwerk opgeheven en verla-
ten. Aangezien het geïsoleerde 
forteiland lange tijd verboden 
terrein was, heerste er een mys-
terieuze sfeer. 
Toen in 1996 de Stelling van 
Amsterdam op de Werelderf-
goedlijst werd geplaatst, is het 
verloederde fort gerestaureerd. 
Het is nu een tijdloos onder-
gronds monument dat zijn mys-
terieuze karakter heeft behou-
den. (foto: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland
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Noordzeekanaalgebied 
omarmt Industriecultuur
IJmond - Industriecultuur is een 
steeds bekender begrip in Ne-
derland, zoals dat in het Duit-
se Ruhrgebied al langer het ge-
val is. In het Noordzeekanaal-
gebied, het oudste aaneenge-
sloten industriegebied van Eu-
ropa, is het verhaal van de in-
dustrie steeds bekender. Meer 
dan 10.000 bezoekers uit de re-
gio,  maar ook uit andere delen 
van het land, waren te gast bij 
de ruim 80 activiteiten in Be-
verwijk, IJmuiden en Zaanstad.

De industrie in de gemeen-
ten Zaanstad, Beverwijk en Vel-
sen opende haar deuren. Gepas-
sioneerde werknemers vertel-
den met trots over de produc-
ten die ze maken, hun afnemers, 
de geschiedenis, de innovaties en 
de veranderingen waar ze voor 
staan. De bezoekers kregen in-
zicht in de cultuur van het be-
drijf en namen een beetje van die 
trots mee naar huis. Dit jaar kwa-
men Albert Heijn, Lassie, Verka-
de, Containerterminalbedrijf de 
Vrede, BUKO, Microtechniek er-
bij. Naast bestaande partners zo-
als Forbo, Tata Steel, Afvalzorg, 
ENCI en de Bazaar in Beverwijk. 
Ook de creatieve industrie blijkt 
een waardevolle toevoeging; de 
Broedmachine te Beverwijk en 
BIND, een creatieve ontmoetings-
plaats op het Hembrugterrein. 
Ook zijn we heel blij met de sa-
menwerking met regionale mu-
sea (die de krachten bundelden 
op de woensdag onder de noe-
mer ‘Museumdag Industriecul-

tuur’), met MEBA, de Hoogoven-
bus van Stichting Kist, theaters 
en culturele instellingen en met 
de lokale horeca. Heerlijk arran-
gementjes waren er, zoals het ‘In-
dustrietje’, een ko�e met een mi-
ni tompouce met het logo van de 
industriecultuur. 
Naast de bedrijfsbezoeken wer-
den spannende industriële plek-
ken benut voor theater, muzie-
koptredens en creatieve work-
shops. Cultureel hoogtepunt was 
de radiotour door de Haven van 
IJmuiden van locatietheater Prins 
te Paard. Zij speelden en vertel-
den een vergeten verhaal over 
diamantsmokkel en een verdwe-
nen vrouw uit 1935. De tour door 
de Haven en historisch IJmuiden 
maakte heel wat los bij de 500 
bezoekers die zich allen verbon-
den voelen met het gebied. Ook 
het industrieconcert door Egon 
Kracht waarbij een oplegger als 
podium diende in de loods bij 
BUKO was een verrassende lof-
trompet op de industrie en haar 
werkers. 
Terugkerend element is natuur-
lijk de speciale verlichting van bij-
zondere bouwwerken; de Water-
toren aan de Dokweg in IJmuiden 
en de Halkade stonden weer in 
het licht, maar dit jaar ook de gas-
houder bij Tata Steel ter ere van 
100 jaar Staal in de IJmond. De 
verlichting was goed te zien tij-
dens de Havenrun, de zeer vrolij-
ke funrun tijdens het blauwe uur 
in IJmuiden, dat ook weer een ge-
slaagd onderdeel bleek te zijn. 
(foto: Rian Lanenga)

IJmuiden - Dinsdag 6 novem-
ber van 13.30 tot 16.00 uur is er 
weer een Repair Café in de Spil. 
Kom met uw elektrische appara-
ten en leer hoe u zelf een snoer 
kunt vervangen. De vrijwilligers 
doen het u voor! Het gaat hier-
bij om kleine reparaties, voor gro-
te wordt u doorverwezen naar de 
vakman. Het Repair Café is gra-
tis, maar neem wel zelf de nieu-
we materialen mee. Als het u uit 
komt kunt u een kleine bijdrage 
in de pot doen waarvan de kos-
ten worden betaald. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Repair Café
in De Spil Trampolinespringers TVIJ 

in talentengroep Alkmaar
Velsen - Vier weken geleden 
hebben trampolinespringers van 
TVIJ meegedaan aan de testdag 
trampoliespringen in Alkmaar. 
Na a�oop van deze selectietrai-
ning zouden de beste en meest 
getalenteerde springers van de-
ze regio worden uitgenodigd om 
eens in de twee weken extra te 
komen trainen in het Talent Ont-
wikkelingscentrum in Alkmaar. 
Trampolinevereniging TVIJ had 
drie van haar leden opgege-
ven om aan deze testdag mee te 
doen: Joy van Keijzerswaard (12), 
Anouska Plas (15) en Lieke van 
Vierzen (9). Onlangs kwam de 
uitslag binnen en beter had voor 
TVIJ niet gekund want ze zijn alle 
drie uitgenodigd om één keer in 
de veertien dagen samen met an-
dere veelbelovende trampoline-

talenten uit Noord-Holland hun 
kunst en vliegwerk te verbete-
ren. Tessa Koster en Annick Hout-
huizen, twee jonge trainsters van 
TVIJ zullen de sporters gaan be-
geleiden. Zij gaan op toerbeurt 
lesgeven in Alkmaar en leveren 
op die manier hun bijdrage aan 
de regioselectietrainingen, bo-
vendien werken zij zo gelijktijdig 
aan hun eigen deskundigheids-
bevordering. TVIJ feliciteert jul-
lie allemaal met dit behaalde suc-
ces en hoopt in de toekomst nog 
veel van jullie te horen! 
Achter de schermen is het be-
stuur van TVIJ druk bezig, de 
bouw van een nieuwe trai-
ningslocatie met zes trampo-
lines en een valkuil te realise-
ren. Wie weet kunnen deze trai-
ningen in de toekomst dus ook 

in Velserbroek plaatsvinden. Zie 
ook www.tvij-trampoline.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Strawberries 
Heren 1 verliest 
in Maarssen
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub Strawberries is 
er niet in geslaagd het goede 
gevoel van de wedstrijd tegen 
Athena om te zetten in een over-
winning op Maarssen. In de pro-
vincie Utrecht verloren de aard-
beien met 4-1 van de midden-
moter in de tweede klasse. De 
thuisploeg ging uiterst e�ec-
tief om met de kansen. Dit in te-
genstelling tot Strawberries. Het 
team uit Driehuis had de he-
le wedstrijd het meeste balbe-
zit buiten de cirkel, maar kreeg 
slechts sporadisch een gro-
te kans om echt gevaarlijk te 
zijn. Maarssen kwam op voor-
sprong door een onterecht ge-
geven strafbal. Ook een in de 
ogen van de Strawberries-ver-
dediging onterechte strafcor-
ner ging erin: ruststand 2-0. In 
de tweede helft wilde Strawber-
ries een snelle aansluitingstref-
fer maken en dit lukte ook bijna, 
ware het niet dat de aanvallers 
het vizier niet op scherp hadden 
staan voor het doel. Een van de 
counters van Maarssen werd wel 
omgezet in een doelpunt waar-
door de marge op drie doelpun-
ten kwam te staan. Strawberries 
kreeg even hoop na het eerste 
doelpunt dit seizoen van Pepijn 
Hendriksen, zo’n vijftien minu-
ten voor het einde. De echte mo-
kerslag kwam echter snel daar-
na. Ook nu scoorde Maarssen via 
een snelle counter en niet goed 
verdedigen door Strawberries. 
De Driehuizenaren staan nog 
steeds op de elfde plek met vier 
punten uit zeven duels. Komen-
de zondag komt de verrassende 
nummer twee Abcoude op be-
zoek. (Finn van Leeuwen)

Opstand in IJmuiden
IJmuiden - Oktober was de 
Maand van de Geschiedenis en 
het thema dit jaar is ‘Opstand’. 
Het Zee- en Havenmuseum haakt 
hierop in met een kleine exposi-
tie over de roerige strijd in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw 
tussen burgers en gemeente om 
het museumgebouw de Visserij-
school te behouden. 
De expositie opent met deze 
tekst: ‘In de herfst van 1984 komt 
Arie van der Veer even buurten 
bij Jan Blokland. Arie vertelt dat 
de school voor Zeevaart en Tech-
niek plannen heeft voor nieuw-
bouw bij de ‘kleine sluis’. Arie en 
Jan weten maar al te goed dat 
er tijdens en na de tweede we-
reldoorlog talrijke gebouwen in 
IJmuiden zijn gesloopt. Ze zijn 
bang dat het markante gebouw 
aan de Havenkade diezelfde weg 
op zal gaan. Tijdens dit gesprek 
wordt de basis gelegd voor de fel-
le strijd die losbrandt om het ge-
bouw te behouden. Een strijd die 
zeven jaar zal duren.’ 

Aan de hand van foto’s en �lm van 
toen en nu, van de vrijwilligers en 
de acties, wordt een beeld gege-
ven van het doorzettingsvermo-
gen, harde werken, creativiteit, 
inventiviteit, maar zeker ook het 
plezier dat bij elkaar leidde tot de 
opening van het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum in 1994. Een ge-
weldige prestatie.
Volgend jaar bestaat het muse-
um 25 jaar. Ook dat is een gewel-
dige prestatie. Hieraan zal op ve-
le en feestelijke manieren gedu-
rende het gehele jaar 2019 aan-
dacht worden geschonken. Met 
deze expositie wordt de aftrap 
genomen.
De expositie is te bezichtigen tot 
en met medio september 2019. 
Het museum is geopend op de 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13:00 uur tot 17:00 
uur. In de herfstvakantie is het 
museum alle middagen open, be-
halve op maandag. Museumkaart 
geldig. Zie ook www.zeehaven-
museum.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - In Buurthuis De Brul-
boei kunt u in een cursus van 12 
lessen meer leren over uw came-
ra, fotograferen en alles wat daar-
bij komt kijken. Daarvan zijn drie 
praktijklessen, twee buiten en 
een binnen. Bij voldoende deel-
name start de cursus op donder-
dag 1 november van 19.30 tot 
22.00 uur. De totale kosten be-
dragen 95 euro. Meer weten? Bel 
0255-510652, Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166.

Basiscursus 
fotografie

Velsen-Noord - Maandelijks orga-
niseert Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord busuitjes met de vrien-
denbus van Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord (SVvVN). Vrijdag-
avond 23 november rijdt de bus 
naar Bierbrouwerij Dampegheest 
in Heiloo voor een rondleiding met 
aansluitend een bierproeverij. De 
inschrijving is al gestart, dus wees 
er snel bij! Deelname kost 13 euro 
en kan alleen als je ook vriend bent 
van SVvVN (7,50 euro per jaar). Als 
het een succes is, worden er vaker 
van dit soort ‘mannenuitjes’ geor-
ganiseerd. Aanmelden kan bij de 
Stek of via 0251-0226445.

Samen 
bierproeven

Nieuwe tijdelijke inkoopactie 
voor spouwmuurisolatie
IJmuiden - Lokale duurzame 
energiecoöperatie Energiek Vel-
sen is een nieuwe inkoopactie 
gestart en hoopt op een groot 
aantal deelnemers. 
Spouwmuurisolatie is een goed 
middel om minder gas te verbrui-
ken in huis. Inwoners kunnen op 
die manier snel resultaat boeken, 

houden meer warmte in huis en 
helpen een stap dichter richting 
de klimaatdoelstellingen te gaan.
Via eerdere acties van de ener-
giecoöperatie zijn er 80 huizen 
geïsoleerd met spouwmuuriso-
latie. 
Een vernieuwde aanpak is dat 
er direct een interessant aan-

bod ligt en Energiek velsen al het 
voorwerk heeft gedaan. 
Er kan dus snel gehandeld en ge-
isoleerd worden, zodat deelne-
mers er voor de winter al warm 
bij kunnen zitten en deze winter 
gaan besparen op hun gasreke-
ning. Zie ook www.energiekvel-
sen.nl. 

Groene 
stroom voor je 
smartphone
Driehuis - Op het schoolplein van 
het Clusius College Castricum is een 
wel heel bijzondere boom geplant: 
de ElectriciTree. Dit is een door leer-
lingen van het Ichthus Lyceum ont-
worpen oplaadpunt op zonne-
energie. Even snel je telefoon opla-
den in de pauze, echt superhandig 
dus! De rode paal is een markante 
blikvanger. ,,Rood, maar toch groen”, 
zegt Michel Walda, één van de coör-
dinatoren van het Clusius Go Green 
Team. De ElectriciTree is het resul-
taat van een gezamenlijk onder-
wijsproject van het Clusius College 
en Technasium-leerlingen van het 
Ichthus Lyceum. Het ontwerpen en 
ontwikkelen van het oplaadpunt is 
samen met expert Frank Hoogers 
van Independent Energy door Dion, 
Jelle en Jinse uitgevoerd in het ka-
der van hun Meesterproef voor het 
vak Onderzoek en Ontwerpen. Het 
Clusius College was de opdrachtge-
ver voor het project, Frank Hoogers 
de expert in het geheel. De examen-
leerlingen van het Ichthus Lyceum 
voerden de opdracht uit. Ze deden 
onderzoek naar de gebruikerswen-
sen en kwamen met technische 
ideeën en verschillende vormgevin-
gen. Deze zijn aan het Clusius door-
gegeven en het Go Green Team 
heeft de laatste aanpassingen ge-
daan. Zo is het bankje rondom het 
oplaadpunt van hout en wordt de 
overcapaciteit van energie geleverd 
aan de school. Zo heeft de Electri-
ciTree ook buiten schooltijden een 
waarde. Niet geheel toevallig is de 
ElectriciTree onthuld op 10 oktober, 
de tiende editie van de Dag van de 
Duurzaamheid. Een vertegenwoor-
diging van het Ichthus Lyceum kon 
het Clusius feliciteren met hun aan-
winst en Dion, Jelle en Jinse kunnen 
trots zijn op dit eindresultaat. (foto: 
aangeleverd)

Pop Proms: avond vol 
oude en nieuwe pop-hits
IJmuiden - Alweer voor het vijf-
de achtereenvolgende seizoen 
presenteert het IJHmusements-
orkest (afdeling lichte muziek van 
de Muziekvereniging IJmuider 
Harmonie) zich met een werve-
lende show in de Stadsschouw-
burg Velsen. 
Voor een laatste keer onder be-
ziedende leiding van dirigent 
Theo Bleeker. Na de musical- 
en �lmmuziek is het thema nu: 

popmuziek. Michael Jackson, 
Phil Collins, De Dijk e.v.a. passe-
ren de revue. Met medewerking 
van zanger Patrick de Noord, het 
KOEL koor onder leiding van Rob-
bert van Unnik, Dansschool Feel 
Good Moves en zangeres Marloes 
Verwoort. De voorstelling vindt 
op 3 november plaats in de Stads-
schouwburg Velsen. Kaarten zijn 
tot 20.00 uur verkrijgbaar aan de 
kassa.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 10 novem-
ber wordt er in buurtcentrum de 
Dwarsligger aan de Planetenweg 
weer een rommelmarkt gehou-
den. U bent vanaf 9.00 uur van 

harte welkom. De rommelmarkt 
eindigt om 13.00 uur. Een tafel 
reserveren kan vanaf maandag 5 
november via 0255-522782 (Ger-
da Broek, bellen na 9.30 uur). 

Bazaar in De Moerberg
IJmuiden - Op zaterdag 3 novem-
ber organiseer woonzorglocatie 
De Moerberg te IJmuiden weer 
een bazaar met diverse activitei-
ten. Van 13.30 tot 17.00 uur staan 
in en rond het restaurant diverse 
kraampjes waar van alles te doen 
is. U vindt er onder meer een klei-
ne rommelkraam, draaiend rad, 
een kraam met nieuwe spullen 
en één met creatief materiaal om 
zelf aan de slag te gaan, het Ro-

de Kruis, kaarten, cadeau artike-
len en sieraden. Daarnaast kunt 
u smullen van vele lekkernijen zo-
als zelf gebakken appeltaart, pof-
fertjes, oud-Hollands snoepgoed, 
haring en makreel. Bij de loterij 
kunt u nog een gokje wagen om 
mooie prijzen te winnen.
Het evenement is voor iedereen 
toegankelijk, bewoners, familie 
en bekende, buurtbewoners en 
alle andere belangstellenden.

Allerzielen 2018 in 
Engelmunduskerk Driehuis
Driehuis - Vrijdagavond 2 no-
vember wordt om 19.15 uur in 
de Engelmunduskerk aan de 
Driehuizerkerkweg de viering 
van Allerzielen gehouden. 
Voor sommige mensen is het 
kerst- of paasfeest het hoogte-
punt van het kerkelijk jaar en 
dat is begrijpelijk. Desondanks 
is voor veel mensen Allerzielen 
het belangrijkste moment van 
het jaar. Een prachtige viering 
die familie en vrienden van ie-
mand die dat jaar ervoor over-

leden is, helpt bij het verwerken 
hiervan. Allerzielen is wellicht 
persoonlijker dan Kerstmis of 
Pasen: het gaat over jouw eigen 
familie, vriend, vriendin, ouder, 
grootouder of kind. Het is een 
troostrijke viering met mooie 
teksten, liederen en momenten 
van herdenken. 
Allerzielen is voor alle zielen, op 
aarde of ergens anders, een vie-
ring van licht, liefde, warmte en 
verbondenheid om nooit te ver-
geten!
















