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Iedere week
in deze krant:

Gedenken met lichtjes

Informatie
van de gemeente
Velsen

Velsen - Woensdag 1 november was de viering van Allerzielen Verlicht op de Wester Begraafplaats in IJmuiden. Deze zevende editie was een beleving waar het herdenken voor jong
en oud centraal stond. De honderden kaarsen en uitgelichte, bijzondere plekken gaven de
begraafplaats een spirituele uitstraling. Diverse kunstenaars leverden een bijdrage. Een dag
later organiseerde Begraafplaats & Crematorium Westerveld een bijzondere gedenkavond.
Langs de sfeervolle looproute klonken live muziek en troostrijke gedichten. KRO-NCRV zond
ook dit jaar een tv-registratie uit van deze herdenking. Presentator was Anita Witzier. (foto’s:
Erik Baalbergen, Marja van der Wulp en ©Dennis Gouda)

WINTERTIJD, DONKER?
AUTOLAMP STUK?
ZO HERSTELD

CDA Velsen

Vertrouwd
bedankt
ook dit
jaar
weer
alle
en dichtbij

Onbijten met de burgemeester

GEVRAAGD

mantelzorgers!

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Wij zijn met spoed op
zoek naar een serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGER/STER
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

IJmuiden - Tijdens de week
van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vond ook het Burgemeestersontbijt plaats.
In Velsen waren woensdagochtend leerlingen van de
Jan Campertschool uitgenodigd voor een gezamenlijk
ontbijt in het gemeentehuis.
Burgemeester Dales betaalde symbolisch voor het ont-

bijtje dat de kinderen hadden
meegenomen met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel
van Het Nationaal Schoolontbijt.
Het thema was ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. Het
Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen
waar minder geld is kunst,
cultuur en sport beleven. (foto: Reinder Weidijk)
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COLOFON

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

Dag van de Mantelzorg

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.
geweldig . top . zeer tevreden . heel veel dank

Verschijnt donderdag

vrijdag 10 november 2017

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Velsen - Deze week staat
in het teken van de mantelzorg. Vrijdag 10 november is
het de dag van de mantelzorg. CDA Velsen is dankbaar voor alle Velsenaren
die zich inzetten voor hun
naaste. Mantelzorg is, in tegenstelling tot vrijwilligerswerk, geen keuze. Het komt
op je pad en als iemand zorg
of hulp nodig heeft dan ga
je helpen. Maar dat betekent niet dat het niet gezien wordt. Mantelzorgers
zijn goud waard en verdie-

nen het om in het zonnetje
gezet te worden. Maar hoe
uit je waardering? Een geldbedrag? Mantelzorg is onbetaalbaar.
Afgelopen week hebben vele mantelzorgers op uitnodiging van de gemeente Velsen weer mogen genieten
van een heerlijk avondje uit
in Stadsschouwburg Velsen.
Even er lekker tussenuit.
CDA Velsen is hier heel blij
mee en spreekt haar grote waardering uit voor alle
mantelzorgers.

Lintje voor Frans Baud
IJmuiden - Ter gelegenheid
van zijn afscheid als directeur
van KVSA heeft Frans Baud
vorige week een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen.
Hij werd benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
De Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes heeft hem de
onderscheiding tijdens een
drukbezochte afscheidsreceptie opgespeld.
Baud kreeg het lintje voor
zijn vele activiteiten en nevenfuncties die van grote
betekenis zijn geweest voor
de havenontwikkeling van
het Noordzeekanaalgebied.

Zijn verbindende kracht, zijn
energie en zijn opgeruimde karakter hebben er mede
voor gezorgd dat het bedrijfsleven in het dit gebied op een
stevig fundament verenigd is.
Naast alle zakelijke activiteiten heeft Frans Baud ook bijzondere culturele activiteiten
georganiseerd in de IJmond.
Zijn inbreng is van groot belang geweest bij onder andere het Havenfestival, de Boulevard of Magic, de raad van
Commissarissen van de Rabobank IJmond en zijn rol
bij de aankomst van Sinterklaas in IJmuiden. (bron: RTV
Seaport, foto: Reinder Weidijk)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms naar
aanleiding van de actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden
heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het Forteiland.
Hoge militairen maken zich bij
de aanleg van het Noordzeekanaal zorgen over de kwetsbaarheid van Amsterdam. Vijandelijke schepen zouden via
het kanaal rechtstreeks kunnen doorvaren. Daarom wordt
tussen 1881 en 1888 het ‘Kustfort IJmuiden’ aangelegd op de
noordoever van de monding
van het Noordzeekanaal. Het
pantserfort is onderdeel van
de ‘Stelling van Amsterdam’,
de verdedigingslinie rond Amsterdam, Het fort wordt uitgerust met gietijzeren bepantsering en zwaar geschut. Tijdens de eerste schietoefeningen wordt door de radersleepboot Simson een schietschijf
op sleeptouw voor de pieren
heen en weer gevaren. Na enkele grandioze missers wordt
de sleepboot geraakt. De bemanning blijft gespaard, maar
gooit direct de schietschijf los
en stoomt met de beschadigde sleper havenwaarts…
Het fort kent lange tijd een bezetting van ruim 300 militairen
van het Korps Pantserfortartillerie. Het is vanuit IJmuiden
langs de noordoever van het
kanaal bereikbaar. Vanaf 1922
gaat dat moeilijker door de
aanleg van het hoogovenkanaal. Voortaan worden de militairen door schipper ‘Blauwe
Kees’ met een barkas van de

marine overgevaren vanaf de
kop van de haven. Vanaf 1929
komt het pantserfort door de
aanleg van het Noorderbuitenkanaal op een eiland te liggen: het Forteiland. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog bouwen
de Duitsers bunkers rond het
fort, dat als bemanningsruimte gebruikt wordt. Het verhaal
gaat dat de Duitsers zelfs een
onderaardse gang tussen een
bunker op de kop van de haven en het Forteiland zouden
hebben aangelegd.
Na de bevrijding ligt het fort er
verlaten en ontmanteld bij. Het
eiland is dan nog steeds militair terrein. Het staat tot 1964
onder toezicht van een fortwachter die er met zijn gezin
woont. Vanaf 1965 wordt het
eiland verkleind ter vergroting
van de manoeuvreerruimte
voor de grote erts- en kolentankers voor de hoogovens en
ter verbreding van het Noorderbuitenkanaal.
Lange tijd is het forteiland verboden gebied voor de gewone mens. Menig IJmuidenaar
maakt desondanks toch de
gevaarlijke overtocht zwemmend vanaf de semafoor. In
1994 start IMTIN trainingsactiviteiten op het Forteiland.
Vanaf 1995 willen IMTIN en
de gemeente Velsen het fort
voor een breder publiek toegankelijker maken. Dit leidt tot
een opruimactie en opknapbeurt van het fort in de jaren
1996-2000, met medewerking
van enkele honderden taakgestraften. In 1997 vinden de
eerste excursies plaats. Vanaf 2008 is PBN exploitant van
het Forteiland, met trainingen
en bedrijfsevenementen. Momenteel is het fort regelmatig
te bezoeken tijdens publieksdagen. (De luchtfoto is in juli 2011 van 300 meter hoogte
gemaakt.)

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Wel of niet scheiden
Regio - Wel of niet scheiden; het blijft een vreselijk
moeilijke beslissing. Mensen doen er vaak jaren over
voordat ze besluiten uit elkaar te gaan. De eerste stap
naar het onbekende wordt
vaak uitgesteld. Er zijn veel
onzekerheden. ,,Er spelen
vragen als waar ga ik wonen en kan ik in mijn eigen
levensonderhoud voorzien?
Wat voor een gevolgen heeft
het voor de kinderen? Hoe
is het om alleen te leven en
vind ik ooit weer een leuke
partner?”
Aan het woord is Hans van
Son van De ScheidingsMakelaar. Hij vervolgt: ,,Een heleboel stellen blijven om die
redenen maar doormodderen, vooral als er kinderen
zijn. De vraag blijft natuurlijk
wat voor kinderen het beste
is: twee ouders die een liefdeloze relatie hebben, vaak
met ruzies of gespannen
zwijgen, of twee ouders die
op een goede manier scheiden en een nieuw begin maken? Slepende conflicten na
de scheiding zijn altijd schadelijk. Soms is er een andere affaire nodig om de beslissing uiteindelijk te forceren. Op deze manier bereik je blijkbaar een pointof-no-return. De dingen krijgen hun eigen beloop: er
is geen terugweg mogelijk.
Het scheidingsproces zelf
wordt hierdoor niet eenvoudiger: behoefte aan revanche en gevoelens van wantrouwen en jaloezie zijn niet

de beste raadgevers, maar
ook uit schuldgevoelens nemen mensen nogal eens beslissingen waar ze later spijt
van krijgen. Toch is het belangrijk om te blijven praten, want alleen zo kun je er
samen uitkomen en leer je
misschien ook nog luisteren
naar de motieven van de ander. En als de beslissing uiteindelijk genomen is, kan
een goede begeleiding van
het scheidingsproces veel
ellende voorkomen. Tijdens
de scheiding en in de jaren
daarna. Voor uzelf en voor
uw kinderen.”
Meer informatie? De ScheidingsMakelaar is te bereiken via tel.: 023-6200989,
06-21236301 of son@scheidingsmakelaar.nl. Meer informatie is te vinden op
www.scheidingsmakelaar.nl.
(foto: De Scheidingsmakelaar)

Informatieavond
over nieuwe zeesluis
IJmuiden - Rijkswaterstaat
en aannemersconsortium
OpenIJ organiseren woensdag 15 november een informatieavond over de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Tijdens deze bijeenkomst in
het Rabobank IJmond Stadion (voorheen Telstar-Stadion) praten zij bewoners
en andere geïnteresseerden bij over de stand van
zaken van dit grote bouwproject.
De informatieavond vindt
plaats in het Rabobank
IJmond Stadion aan de Minister van Houtenlaan 123
in Velsen-Zuid. Vanaf 19.00
uur ontvangen Rijkswaterstaat en OpenIJ de bezoekers met een koffie of thee.
De presentatie start om
19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Er is voldoende gelegenheid tot het stel-

len van vragen.
Om ruimte te bieden aan
steeds groter wordende
zeeschepen wordt de nieuwe zeesluis in IJmuiden
groter en eerder aangelegd.
De zeesluis zorgt getijdeonafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid
van de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt
500 meter lang, 70 meter
breed en 18 meter diep. Het
project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en
de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ
bouwt de nieuwe zeesluis
in opdracht van Rijkswaterstaat.

Alzheimer
Trefpunt over
daginvulling

IJmuiden – ,,Steeds meer
mensen kiezen voor de kwaliteit van Wonen Totaal’’, stelt
Susanne Schoorstra. ,,We zien
weer vertrouwde én nieuwe gezichten in de winkel. Er
is wat meer te besteden en
mensen kiezen voor een betere kwaliteit producten voor
hun vloeren en gordijnen.’’
Wonen Totaal komt alle klanten tegemoet met een mooie
actie voor gordijnstoffen en
vouwgordijnen.
Tot en met zaterdag 18 november geldt een korting van
20 procent op gordijnstoffen,
zowel overgordijnen als vitrage en verduisterende gordijnen. De herfstcollectie bestaat uit warme kleuren en
stoffen. Velours is weer helemaal in. Deze rijke stof heeft
niet alleen een prachtige en
warme uitstraling maar werkt
ook isolerend. Daarnaast is
er een enorme keuze aan uni,
gedessineerde en mooi geweven stoffen. Alle gordijnen

worden bij Wonen Totaal gratis ingemeten en opgehangen. Ook het stijladvies thuis
is gratis.
,,Een belangrijke service voor
alle mensen die het moeilijk vinden in de winkel langs
te komen of iets te kiezen
dat past bij het interieur,’’ aldus Susanne. ,,Dus komen wij
graag langs met onze stalen.’’
Over de actie voor de vouwgordijnen kunt u iets langer
nadenken, want die geldt tot
en met 31 januari 2018. Op elk
tweede vouwgordijn ontvangt
u 50 procent korting. En dat is
fijn, want de meeste mensen
bestellen meerdere vouwgordijnen tegelijk. Ook hier geldt
dat inmeten en ophangen een
gratis service is.
En als u toch naar Wonen Totaal gaat, kijk dan ook eens
naar de mooie vloeren in hout,
laminaat, PVC of tapijt.
Wonen Totaal is gevestigd aan
Lange Nieuwstraat 190-192 in
IJmuiden. (foto: Wonen Totaal)

Huurdersorganisaties
houden thema-avond
Velsen-Zuid - Op donderdag
23 november organiseren de
gezamenlijke huurdersorganisaties van Brederode Wonen,
Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen samen met de drie
corporaties en de gemeente
een discussie avond met huurders en andere belangstellenden over betaalbaarheid en
duurzaamheid. De locatie is
het Rabobank IJmond Stadion.
De huurdersorganisaties merken dat betaalbaarheid en
duurzaamheid zowel voor
huurders als voor de corporaties en gemeente belangrijke
thema’s zijn. Het doel van deze avond is om van gedachten
te wisselen, elkaars mening te

horen en samen te onderzoeken wat belangrijke wensen
en aandachtspunten zijn.
Deze ‘thema-avond’ is een
voortvloeisel van de prestatieafspraken. Wethouder Floor
Bal geeft een korte toelichting
over deze prestatieafspraken.
Hierna kunnen de aanwezigen
hun mening geven en vragen
stellen. Naast de leden van de
huurdersorganisaties zijn er
zijn medewerkers van de corporaties, de gemeente en de
Woonbond aanwezig om vragen te beantwoorden en deel
te nemen aan de discussie.
Aanmelden kan via themaavond183@gmail.com. Aanvang 19.30 uur.

Velsen - Dinsdag 14 november is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen.
Het onderwerp is dan: ‘Daginvulling, welke mogelijkheden zijn er?’ Activiteiten hebben een positieve invloed op de kwaliteit
van leven van mensen met
dementie. Ze geven structuur aan de dag en bieden
afleiding van de chaos in
het hoofd. Regelmatig bezig zijn houdt hersenen actief en het lichaam gezond.
Daardoor kunnen mensen
met dementie meer en langer zelf doen wat het gevoel van eigenwaarde vergroot. Maar welke mogelijkheden voor activiteiten zijn
er voor mensen met dementie en ook voor de partners?
En wat kunnen muziek en
bewegen daarbij betekenen? Gespreksleider Mick
Flieringa gaat hierover uitgebreid in gesprek met Nicoline Vrouwe, coördinator
van Ontmoetingscentrum
Zeestroom. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie? Ga dan
naar het Alzheimer Trefpunt
in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden, Dudokplein 16,
boven Albert Heijn. De ontvangst is vanaf 19.00 uur,
het programma start om
19.30 uur en eindigt rond
21.00 uur.
Iedereen is welkom. De toegang en de koffie of thee zijn
gratis. Aanmelding vooraf is
niet nodig. Er is allerlei informatie verkrijgbaar.

Meezingmiddag
Regio - Zondag 19 november
is er een meezingmiddag met
medewerking van het koor
Sound of Life uit Uitgeest en
het Naaldkoor uit SantpoortNoord, onder leiding van Titia
Mijnen. Beide koren zongen
in april gezamenlijk de Passion en hebben nu de smaak
te pakken. Ze zingen van
15.00 tot uiterlijk 16.30 uur.
En u kunt meezingen. Locatie: Het Lichthuis/St. Jozefkapel, Vergierdeweg 456, Haarlem-Noord. Parkeren op het
terrein is mogelijk. Entree is
slechts 3 euro. Locatie: Lichthuis/St. Jozefkapel, Vergierdeweg 456, Haarlem.
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Stadsschouwburg
Aanvang 20.15 uur.

▲
9 NOVEMBER

Crea Inloopcafé Velsen,
Stationsweg 95 in VelsenZuid. Ook verkoopt men diverse hobbymaterialen! De
entree bedraagt 2,50 of 10
euro voor de workshop. Opbrengst is voor Hospice de
Heideberg.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Parabool’.
Geopend van donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-.

10 NOVEMBER

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Filmmiddag in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. ‘I,
Daniel Blake’. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis.

(foto: Ronald van Gastel)
Najaarsconcert door COV
IJmuiden in de Nieuwe Kerk,
Kanaalstraat 259 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.

(Illustratie: De Jonge Stem)

Velsen. in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Drie- 16 NOVEMBER
huis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Alzheimer Trefpunt met als
onderwerp:
‘Daginvulling,
welke mogelijkheden zijn
De Jonge Stem speelt ‘how
er?’. In de Centrale Biblioto Succeed in Business...” in
theek, Dudokplein 16 IJmuiStadsschouwburg
Velsen. Foto: Vanessa Wessels
den. Ontvangst om 19.00 uur.
Aanvang 20.15 uur.
Kennemer Theater: The Programma start om 19.30
Magic of Jeans (show) om uur en eindigt om 21.00 uur.
20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Javier Guzman. Aanvang
11 NOVEMBER
20.15 uur.
Sociaal Wijkteam organiRommelmarkt
in
De
seert een koffieochtend in
Dwarsligger,
Planeten- 12 NOVEMBER
Bibliotheek Velserbroek. Van
weg 338 IJmuiden. Aanvang 6e HappyRunnning. Start10.30 tot 12.00 uur.
09.00 uur.
schot wordt om 11.00 uur 15 NOVEMBER
Buitenplaats Beeckestijn:
Markt in woonzorgcen- gegeven bij Paviljoen Noord- OIG
tweedehandswin- Tentoonstelling
‘Parabool’.
trum Velserduin, Schel- zee.
kel open aan Industriestraat, Geopend van donderdag tot
destraat 101 IJmuiden. Van Zee- en Havenmuseum IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00. en met zondag van 11.00 tot
10.30 tot 15.30 uur.
IJmuiden open van 13.00 tot 06-26038252.
16.00 uur. Toegang 4,-.
17.00 uur. Expositie ‘IJmui- Zee- en Havenmuseum Eerste
netwerkbijeenden Weerspiegeld’. Expositie IJmuiden open van 13.00 tot komst met als onderwerp
‘Vissersschepen’ door Jan de 17.00 uur. Expositie ‘IJmui- ‘Vrijwilligers en hun schoReus. 3 Speurtochten voor den Weerspiegeld’. Expositie ling’ van 13.00 uur tot 17.00
kinderen van kleuter tot pu- ‘Vissersschepen’ door Jan de uur in het Rabobank IJmond
ber.
Reus. 3 Speurtochten voor Stadion. Aanmelden kan tot
Pieter Vermeulen Muse- kinderen van kleuter tot pu- 15 november via info@vrijum: Tentoonstelling ‘Tuin vol ber.
willigersacademieijmond.nl.
Geheimen’. Voor iedereen Pieter Vermeulen Muse- Deelname gratis.
vanaf 3 jaar. Open van 13.00 um: Tentoonstelling ‘Tuin vol Sport- en spelinstuif van
tot 17.00 uur.
Geheimen’. Voor iedereen 14.30 tot 15.30 uur voor
Snertmiddag bij Bar Man- vanaf 3 jaar. Open van 13.00 de jeugd van 6 t/m 12 jaar
hattan, Kennemerboulevard tot 17.00 uur. Workshop knut- in Dorpshuis De Moriaan,
322 IJmuiden. Aanvang 14.00 selen van 13.30 tot 15.30 uur. Dorpsduinen 4 te Wijk aan
uur. Optreden Cock Zwanen- Kosten 1,50 euro bovenop de Zee. Elke week een gevariburg.
entreeprijs.
eerd sport- en spelprogramKindervertelmiddag voor ma. Deelname 1,-.
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 Stadsschouwburg Velsen:
uur. Kosten 6 euro per kind. ‘Liesbeth List’. Aanvagn 20.15
Kan ook als verjaardagspar- uur.
(foto: aangeleverd)
Bijeenkomst
Nederlandtijtje Opgeven kan via carse Vuurtoren Vereninging in
la–schut@hotmail.nl of 06het Zee- en Havenmusuem
26038252. Dit kan tot dinsIJmuiden. Van 10.30 tot 15.00
dag ervoor tot 17.00 uur.
uur.
SGOV organiseert een inforZee- en Havenmuseum
matiemiddag voor senioren
IJmuiden open van 13.00 tot
in de parochiezaal bij de En17.00 uur. Expositie ‘IJmui- (foto: ‘t Mosterdzaadje)
gelmunduskerk in Driehuis.
den Weerspiegeld’. Expositie Klarinet en piano in ‘t Mos- Aanvang 14.00 uur, zaal open
‘Vissersschepen’ door Jan de terdzaadje, Kerkweg 29 Sant- vanaf 13.00 uur.
Reus. 3 Speurtochten voor poort-Noord. Aanvang 15.00 Stadsschouwburg Velsen:
kinderen van kleuter tot pu- uur. Toegang gratis, bijdrage Woezel & Pip. Aanvang 14.00
ber.
in de onkosten wenselijk.
uur.
D66 Velsen op de Lange Herdenkingsdienst
ge- Informatiebijeenkomst
Nieuwstraat tussen 12.00 en vallenen op zee in de Nieu- over ongezond snurken en Foto: Fred van Diem
14.00 uur.
we Kerk, Kanaalstraat 250 slaapapneu van 19.15 tot Kennemer Theater: AmRollatorscontrole tijdens IJmuiden. De dienst begint 21.30 uur in het Rode Kruis sterdam Klezmer Band (theRepair Café in ‘t Brederode om 15.30 uur.
Ziekenhuis te Beverwijk op aterconcert) om 20.15 uur.
Huys, Bloemendaasestraatde tweede etage in het resweg 201 Santpoort-Zuid.
taurant. Toegang gratis, wel
13.30 tot 16.00 uur.
aanmelden via www.rkz.
Diner en variété in het Tha- 13 NOVEMBER
nl (aanmeldingsformulier)
lia Theater, Breesaapstraat Postzegelavond in Het Ter- of bel 0251-265111 (maan52 IJmuiden. Voorstelling be- ras, Dinkgrevelaan Sant- dag t/m vrijdag van 09.00 tot
gint om 19.30 uur.
poort-Noord. Zaal is open 16.00 uur).
Suomi organiseert kracht- vanaf 19.00 uur.
Informatieavond
over
Aanmelden
training voor hardlopers. RTV Seaport Marcia San- nieuwe zeesluis IJmuiden
gratis
nieuwsbrief via
Aanvang 20.00 uur. Aanmel- ders over Tantra en suksuele om 19.30 uur in Rabobank
den kan via krachttraining@ energie tijden SpiritualiTijd. IJmond Station, Minister van nieuws@rtvseaport.nl
avsuomi.nl
Aanvang 21.00 uur.
Houtenlaan 123 te VelsenDe Maria Passie in de EnZuid. Presentatie van ongertvseaport.nl/agenda
gelmunduskerk in Driehuis.
veer een uur. Organisatie:
Zie ook www.demariapasRijkswaterstaat en aannesie.nl
14 NOVEMBER
mersconsortium OpenIJ.
De Jonge Stem speelt ‘how Kledingbeurs Het Kruisto Succeed in Business...” in punt van 10.00 tot 12.00 uur
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Uitvaartverzorging
IJmond start met
online-uitvaart

Supertramp
Tribute in het
Thalia Theater
IJmuiden - Supertribute is dé
Supertramp Tribute Band van
Nederland. Ze spelen niet alleen de nummers van Supertramp maar doe je ogen dicht
en het lijkt alsof je bij een Supertramp concert bent! Naast
het eerbetoon aan Supertramp brengt Supertribute op zaterdag 25 november
a.s. in Thalia ook klassiekers
van legendarische bands uit
de 70, 80 & 90ties als Genesis, ELO, Pink Floyd, Fleetwood Mac en anderen. Grote hits als ‘Breakfast in America’, ‘Dreamer’, ‘The Logical
Song’ en ‘Give a Little Bit’ komen op deze avond weer tot
leven, inclusief het typische
Wurlitzer geluid. Herkenbare
gitaarsolo’s, hammondorgel
en saxofoon brengen je even
terug in de goede oude tijd.
Dus, ‘Van School tot The Wall’
met zelfs een vleugje van
nu...Mis het niet en beleef de
grote hits Live on stage met
de Supertribute band! Aanvang: 21.00 uur (zaal open
20.15 uur). Info en reserveren: www.thaliatheater.nl (alleen online verkoop). Beperkte zitplaatsen op balkon. (foto: Thalia Theater)

Schooldamtoernooi
IJmuiden - Het schooldamtoernooi vindt dit jaar plaats
op woensdag 15 november
2017 van 14.15 uur tot 17.00
uur in de Burgerzaal van de
gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN, IJmuiden. In
plaats van 25 november zoals
eerder vermeld.

IJmond - Afgelopen week
heeft
Uitvaartverzorging
IJmond een nieuwe stap gezet door het introduceren
van de online-uitvaart. Sinds
2015 biedt Uitvaartverzorging IJmond al speciale pakketten aan voor mensen met
een krappe beurs en voor
mensen die de uitvaart graag
sober en ingetogen willen
houden. Nu is deze budgetdienstverlening ook online te
regelen.
Uitvaartverzorgster Monique
Pronk (foto): ,,Op deze manier blijven wij trouw aan onze uitgangpunten: een goed
verzorgde uitvaart voor een
redelijk tarief. De tarieven
voor een online-uitvaart mogen dan zeer bescheiden zijn,
nabestaanden krijgen wel altijd een betrokken en persoonlijke begeleiding van
een uitvaartverzorger. De familie krijgt ook altijd de mogelijkheid om afscheid te nemen in een van onze uitvaartcentra, meer of minder uitgebreid.” Haar collega Debora van Altena vult aan: ,,Het
bestellen van verjaardagscadeaus, het inwinnen van financieel advies, het boeken
van verre en mooie reizen.
Tegenwoordig is er van alles
via internet te regelen. Het
online regelen van een uit-

vaart voorziet vast ook in een
behoefte.”
Uitvaartverzorging IJmond is
in het bezit van het Keurmerk
Uitvaartzorg en de uitvaartverzorgers zijn ingeschreven in het Register Uitvaartverzorgers. Dat geeft nabestaanden de garantie dat zij
met een zorgvuldig werkende uitvaartorganisatie te maken hebben. Als u nieuwsgierig bent geworden naar
de pakketuitvaart online, kijk
dan eens op www.ijmonduit- IJmond - Rabobank IJmond
vaart.nl. (Fotograaf: Suzanne kijkt terug op een geslaagde
Overgaag)
RaboWeek waarin verbinden,
circulaire economie en gezonde voeding centraal stonden. De
activiteiten trokken meer dan
2.000 leden en klanten van de
bank.
,,Het was een geweldige week
met inspirerende activiteiten
voor jong en oud’’, aldus Jakob Klompien, directievoorzitter
van Rabobank IJmond. ,,Het Fashion & Food Event in de A9 Studios zorgde wederom voor een
mooie verbinding tussen leden
en ondernemende klanten. Iedereen heeft zijn beste beentje
voorgezet om er een geslaagd
event van te maken. Aan de vele
enthousiaste reacties te merken
is dat zeker gelukt.’
Inspirerend was het woord dat
bleef hangen na de bijeenkomsten over circulaire economie en
gezonde voeding, thema’s die
aansluiting op de nieuwe Rabobank-campagne ‘Growing a
better world together’. Topeconoom Herman Wijfels was naar
Landgoed Duin & Kruidberg gekomen om aan een volle zaal
met ondernemende klanten uit
ben met onder andere de ge- te leggen dat we op een andere
meente Velsen, de directies manier naar de economie moevan theaters en andere instan- ten kijken: circulair in plaats van
ties. Zelf organiseert de VG een lineair. Hij deed een luide opaantal activiteiten zoals perio- roep om in actie te komen, want
diek gratis toegankelijke con- de tijd dringt. ‘Onze voorraden
certen op zondagen, het Ko- raken uitgeput en de lucht, het
renfestival en workshops voor water en de grond steeds verder
leden. Binnen het bestuur van vervuild. Daar moeten we wat
de VG zijn de taken verdeeld en aan doen. Tenzij we echt denwordt het bestuur ondersteund ken dat we kunnen verhuizen
door een administratieve kracht
die parttime in dienst is van de
VG. Eenmaal per vier weken
komt het bestuur bij elkaar tijdens het seizoen, niet in de zomermaanden.
Velsen - D66 Velsen heeft duiKijk voor meer informatie over delijke ideeën over het verder
de VG en de aangesloten ver- moet met Velsen. Maar zij zijn
enigingen op de website: http:// altijd op zoek naar nieuwe ideewww.develsergemeenschap.nl/ en en mogelijkheden hoe het
Als interesse is gewekt dan beter kan. Ze horen dan ook
wil de VG graag met je in con- graag van de Velsense inwoners
tact komen. Bel of mail de vi- wat zij zelf belangrijk vinden in
ce voorzitter Ton van Kaam: hun straat, buurt of gemeente.
tvankaam@hotmail.com, tele- Het verkiezingsprogramma voor
foon 023-5377919.
2018-2022 is in wording en hoe

Velser Gemeenschap
zoekt bestuursleden
Velsen - De Culturele Stichting
Velser Gemeenschap (VG) is op
zoek naar iemand die het leuk
vindt om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de
cultuur in Velsen en haar omgeving.
De VG is opgericht in 1953 en is
een overkoepelend orgaan voor
amateurvereniging op cultureel
gebied. Bij de VG zijn verenigingen aangesloten op het gebied
van zang, muziek, theater en
vrijetijdsbesteding. In het Decoraterlier zorgt een groep vrijwilligers voor het bouwen van
prachtige decors. Ook coördineert de VG de jaarlijkse Anjercollecte en wordt de 4 mei herdenking en de 5 mei viering in
de gemeente Velsen onder haar
verantwoordelijkheid door een
comité georganiseerd.
De VG behartigt de belangen
van de verenigingen door de
ontwikkelingen goed te volgen, periodiek overleg te heb-

RaboWeek IJmond
verbindt en inspireert
naar Mars.’
Halverwege de RaboWeek
kwam de kersverse winnaar van
de Televizier-Ring Wilfred Genee
naar de IJmond om te vertellen
hoe belangrijk gezonde voeding
is. ‘We gaan pas anders naar gezondheid kijken bij ingrijpende
levensgebeurtenissen, zoals een
zwangerschap of ernstige ziekte. Terwijl gezond eten en drinken heel simpel is. Iets meer water, fruit, groente en variatie kunnen al een groot verschil maken.
Daarnaast is het van belang
goed naar je eigen lijf te kijken
en te ontdekken wat voor jou
het beste werkt. Sinds ik bewuster eet - niet vullen maar voeden
- voel ik mij veel energieker.’
Jongeren kwamen volop aan
hun trekken tijdens het Game
Event in het Rabobank IJmond
Stadion. Op deze avond draaide alles om vloggen, gamen en
YouTuben. Publiekstrekkers waren de populaire vloggers Yarasky en HetGamePortaal, die zoveel volgers hebben dat ze bijna
niet meer rustig over straat kunnen. De senioren werden net als
vorig jaar getrakteerd op ouderwetse gezelligheid onder leiding
van de mobiele adviseurs André
Castricum en Albert Mol. Second Opinion, de theatergroep
waar André deel van uitmaakt,
speelde op veler verzoek de hilarische voorstelling ‘Een avondje thuis’.
Foto’s van de RaboWeek IJmond
zijn te vinden op www.facebook.
nl/raboijmond. (foto: Reinder
Weidijk)

D66 bezoekt Lange Nieuw
mooi zijn het zijn als uw ideeën
en wensen terug te vinden zijn
in het programma? Zaterdag 11
november gaat de fractie van
D66Velsen opnieuw de straat
op om met u in gesprek te gaan,
nadat de fractie al eerder op bezoek was in andere kernen. U
komt de lokale politici tussen
12.00 en 14.00 uur tegen op de
Lange Nieuwstraat in IJmuiden.
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Netwerkbijeenkomst
Vrijwilligersacademie

Plaatselijk
verbod
vuurwerk
Velsen - Het was al verboden om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken op
bepaalde plaatsen in Velsen.
Het gaat dan om alle schoolpleinen en Kinderboerderij
Velserbeek. Er is nu een Algemene Plaatselijke Verordening uitgegeven om ook
de omgeving van korenmolen De Zandhaas en het Kerbert Dierentehuis als verboden gebied voor vuurwerk te
verklaren. De gerenoveerde
korenmolen De Zandhaas is
een belangrijk monument in
Santpoort-Noord die vanwege de houten constructie bijzonder brandgevaarlijk is. Anders is het met het Kerbert
Dierentehuis aan de Heerenduinweg 8 in IJmuiden, waar
veel dieren wonen die angstig
zijn voor vuurwerk. Het geblaf
van de ene hond steekt ook
de anderen aan en zorgt voor
veel onrust. Het gebied rondom de schoolpleinen en genoemde locaties is ook verboden voor vuurwerk. Bij de gemeente Velsen is in te zien om
welk gebied het precies gaat.

Gezonde Sint Maartentraktatie bij De Dolfijn
IJmuiden - Bij visspecialist
De Dolfijn vinden ze dat de
Sint Maarten-traktaties best
wat gezonder kunnen. Want
dat vis gezond is, weten we
allemaal. Daarom krijgen alle kinderen die vrijdag tussen
16.00 en 19.00 uur met hun
lampion een Sint Maartenliedje komen zingen een por-

tie kibbeling cadeau. De Dolfijn is gevestigd aan de Halkade in IJmuiden. Het visbedrijf is al 40 jaar een begrip
in de regio en kenmerkt zich
door vakkennis kwaliteit en
uitstekende service. Liefhebbers kunnen er terecht voor
verse vis, maar ook visschotels. Zie ook www.ikwilvis.nl.

Tentoonstelling
Terpen Tijn
Driehuis - Zaterdag 18 november wordt de jaarlijkse
tentoonstelling van Amateur
teken- en schilder vereniging
Terpen Tijn in verzorgingshuis Huis ter Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254, om
11.00 uur geopend. De tentoongestelde werken worden
door een vakkundige jury beoordeeld en de prijswinnaars
zullen bij de opening bekend
gemaakt worden. De tentoonstelling is tot 17 februari 2018
dagelijks te bezichtigen tussen 09.00 en 18.00 uur. Na afloop van de tentoonstelling
zal de publieksprijs worden
uitgereikt. Bezoekers van de
tentoonstelling kunnen hun
favoriete werk dat in aanmerking komt voor de publieksprijs via een stembiljet kenbaar maken en hebben kans
om via een loting het werk
dat de meeste stemmen heeft
ontvangen te winnen. Terpen
Tijn is een actieve vereniging
die al meer dan 60 jaar bestaat. De vereniging is nu gevestigd in dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 te Santpoort- Noord. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Van tijd
tot tijd worden er workshops
georganiseerd die ook voor
niet- leden toegankelijk zijn.

Plug In gaat gewoon
de planken op!
IJmuiden - Een ‘stomme’
film om op hilarische wijze
hun gedwongen verhuizing
van het Witte Theater naar
het Technisch College Velsen ‘gestalte’ te geven. Een
wekelijkse voorsteller van
een karakter uit hun nieuwe
stuk Fernando. Muziektheatergroep Plug In uit IJmuiden
doet er alles aan om de aandacht van het publiek te krijgen via Facebook en via hun
website www.theatergroepplugin.nl.
,,Het Witte Theater is dicht,
maar wij bestaan nog hoor!
Natuurlijk voelt het als een
groot verlies, maar we gaan
de planken op.” Het Technisch College in IJmuiden is
anders, toch is Plug In er van
overtuigd dat ze ook daar een

mooie voorstelling neer kunnen zetten. ,,We hebben er
allemaal zo’n zin in, het wordt
een feestje! We hopen op vier
volle zalen om zo ook een
statement te maken dat vlakke vloer theater van lokale
makers in Velsen bestaansrecht heeft en een passend
podium verdient.”
De kaartverkoop is inmiddels
in volle gang. Wilt ook u deze
soms ontroerende en vooral
vrolijke voorstelling niet missen, bestel dan kaarten à 15
euro via kaarten@theatergroepplugin.nl. Plug In speelt
Fernando op vrijdag- en zaterdagavond 17 en 18 november om 20.30 uur en op
zaterdag- en zondagmiddag
18 en 19 november om 14.30
uur. (foto: aangeleverd)

Velsen - Eind september is
met het in de lucht gaan van
www.vrijwilligersacademieijmond.nl de Vrijwilligersacademie IJmond van start gegaan. Op een overzichtelijke manier is op de website
het aanbod te vinden aan cursussen, workshops, lezingen
voor mensen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn
in de IJmond. Een aanbod dat
nog toe gaat nemen naarmate
meer organisaties hun trainingen en workshops gaan delen.
Naast het trainingsaanbod
stelt de Vrijwilligersacademie
IJmond zich ook ten doel vertegenwoordigers van vrijwillige en professionele non-profitorganisaties met elkaar in
gesprek te brengen .
De eerste netwerkbijeenkomst
met als onderwerp ‘Vrijwilli-

gers en hun scholing’ vindt
plaats op
donderdag 16 november van
13.00 uur tot 17.00 uur in het
Rabobank IJmond Stadion.
Onderwerpen zijn: vrijwillige inzet en verdringing op de
arbeidsmarkt, wat hebben we
over voor vrijwilligers en hun
scholing en ervaringen van
een al langer draaiende Vrijwilligersacademie. Daarnaast
is er natuurlijk tijd om te netwerken.
Organisaties op gebied van
zorg, welzijn, sport, recreatie, cultuur die met vrijwilligers
werken zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst
aanwezig te zijn. Aanmelden
kan tot 15 november via info@
vrijwilligersacademieijmond.nl.
Aan de bijeenkomst zijn geen
kosten aan verbonden.

Marianne Steijn nieuwe
lijsttrekker PvdA Velsen
Velsen - Op 30 oktober
heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA-Velsen Marianne Steijn uit Velserbroek gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart 2018.
Door haar lange ervaring als
lid van de gemeenteraad,
als docent en als lid van diverse besturen heeft Marianne zich leren kennen als
een actieve en initiatiefrijke
volksvertegenwoordiger.
Zij is werkzaam als docent
bij het ROC Nova College

en zo nauw verbonden met
de jeugd. Zij is gericht op
dialoog en samenwerking
met anderen om kansen te
scheppen en tot tastbare resultaten te komen. Daarbij
gaat zij uit van socialistische
waarden als: bestaanszekerheid, binding, verheffing en
betaald werk.
Het bestuur van PvdA Velsen
heeft vertrouwen in haar volle inzet in de functie waarin zij gekozen is. Marianne
heeft aangegeven eventueel
tevens beschikbaar te zijn
als wethouder.

Amsterdam vaag over
nieuw evenemententerrein
Regio – GroenLinks Velsen
heeft het college van Velsen
vragen gesteld over de Amsterdamse plannen voor een
tijdelijke evenementenlocatie
aan de Wethouder van Essenweg te Amsterdam, een terrein
dat grenst aan Spaarnwoude.
Het zou gaan om een tijdelijke
locatie met 16 evenementen
per jaar met een maximum van
40.000 bezoeker per evenement. Gemeente Amsterdam
nodigde bewonenden van ondermeer de Amsterdamseweg
in Velsen-Zuid uit, maar gemeente Velsen werd niet op de
hoogte gesteld. Op 11 oktober
was hierover een informatieavond in Zwanenburg.
De gemeente Velsen heeft ge-

antwoord dat Recreatieschap
Spaarnwoude wel op de hoogte was van de plannen. De
plannen bevinden zich nu nog
in een onderzoeksfase.
Velsen geeft toe dat er zeker
afstemming nodig is in de regio om evenementen te kunnen faciliteren. Zowel station Sloterdijk als de Amsterdamseweg, A9 en A5 kunnen de drukte niet verwerken
als er twee evenementen tegelijk zouden zijn. Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft
al gereageerd op het voornemen. Gemeente Velsen houdt
de ontwikkelingen n de gaten en zal zeker reageren als
er een omgevingsbesluit wordt
gemaakt.
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VSV komt tekort
Velserbroek - Met wedstrijden tegen twee titelkandidaten op het programma
waren de verwachtingen bij
VSV niet al te hoog gespannen. Dit bleek dan ook wel
uit de uitslagen want de zaterdag 1 kreeg met 4-1 klop
en de zondag 1 moest een
nog grotere nederlaag slikken. (0-5)
Voor de zaterdag 1 was het
een helder verhaal. Door
schorsingen moest het team
verzwakt tegen Pancratius
aantreden. De tegenstander maakte hier dankbaar
gebruik van en wist uiteindelijk 4 keer het VSV doel
te vinden. Justin Kunst kon
nog de bekende eer redden
en daarmee was de 4-1 nederlaag een feit. Het is nu
zaak om tegen de lager geklasseerde ploegen de punten te gaan pakken en dat
zou op papier moeten kunnen lukken.
De zondag 1 was door vele
blessures ernstig verzwakt
en had daarbij de pech om
ook nog tegen de koploper
HSV te moeten aantreden.
In de eerste helft was van
dit nadeel weinig te merken, want de ploegen wa-

ren aan elkaar gewaagd en
VSV had daarbij zomaar op
voorsprong kunnen komen,
maar had de pech dat een
kopbal door de tegenstander van de lijn werd gehaald. Met een 0-0 stand
werd uiteindelijk de rust behaald. Na de rust kreeg VSV
na 30 seconden al gelijk een
domper te verwerken, want
op een schuiver van HSV
moest doelman Serné het
antwoord schuldig blijven.
(0-1). Daarna ging vrije verdediger Delano Post binnen
de 16 meter in de fout en de
goed leidende scheidsrechter kon niets anders dan
een strafschop geven (0-2).
Hierna was de koek bij VSV
op. De koppies gingen hangen en HSV kon eenvoudig
uitlopen naar een 0-5 overwinning. VSV kreeg daarbij nog wel 2 enorme kansen, maar het vizier stond
niet op scherp. Het inhaalweekend wat nu volgt komt
als geroepen, want de week
daarop hoopt men bij VSV
dat dan de vele blessures
tot een minimum zijn beperkt en er weer met een
fitte ploeg kan worden aangetreden.

Strawberries verliest
onnodig van Alkmaar
Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub
Strawberries heeft afgelopen zondag op eigen veld
met 0-1 verloren van Alkmaar. De nederlaag was
onnodig voor Strawberries
gezien het spelbeeld in
vooral de eerste helft. De
aardbeien begonnen furieus aan het duel. Aanval
na aanval werd opgezet en
Alkmaar wist in het begin
met moeite onder de druk
van de thuisploeg uit te
hockeyen. Slechts sporadisch wist Alkmaar de spitsen te bereiken. Strawberries kreeg enkele kansen,
maar de bal werd steeds
voorlangs geslagen. De
roodhemden bleven druk
op de verdediging van de
nummer 10 van de eerste
klasse houden, maar de
keeper van Alkmaar kon
niet gepasseerd worden.
In de tweede helft was het
zaak voor de hekkensluiter van de competitie om
zichzelf te belonen met de
openingstreffer. Deze werd
echter door Alkmaar gescoord na één minuut. Verschillende Strawberriesspelers waren van me-

ning dat een Alkmaar-speler de bal met de bolle kant
over de overigens weergaloos keepende Wouter Rempt speelde. Beide
scheidsrechters waren helaas voor iedereen met een
Strawberries-hart een andere mening toegediend
en keurden de treffer gewoon goed. Strawberries
leek even uit het veld geslagen, maar pakte het
goede spel van de eerste
helft weer op. Floris Welman was met een backhandschot dichtbij de gelijkmaker, maar ook zijn inzet werd gekeerd door de
keeper. Ook een strafcorner van Jelle Groeneveld
werd tegengehouden.
Ondanks het veldoverwicht en het betere van
het spel stond Strawberries na het laatste fluitsignaal dus opnieuw met lege handen. Door de nederlaag staat Strawberries nog altijd puntloos onderaan in de eerste klasse.
Komende zondag staat de
uitwedstrijd tegen het Amstelveense VVV op het programma. (Finn van Leeuwen

Maria Passie
in Driehuis

Van Waalwijk van Doorn
sponsort Stratenteams
Velserbroek - Voor het vijftiende achtereenvolgende
jaar verbindt Van Waalwijk
van Doorn Makelaars haar
naam aan het Zaalvoetbaltoernooi voor Stratenteams
Velserbroek. Tijdens een
gezellige bijeenkomst in Villa Westend zijn de afspraken gemaakt en het contract getekend.
Afgelopen week is de inschrijving geopend voor het
toernooi dat de voorrondes beleeft op vrijdag 19 en
zaterdag 20 januari 2018.
Nieuw dit jaar is dat een
straat mag inschrijven met
oud-bewoners van de straat

als deelnemer.
Afgelopen jaren hebben
veel voetballers Velserbroek
verlaten en door deze regel kan het toernooi tevens
een leuke reünie zijn met
oud-straat genoten. Dit resulteerde in een stormloop
van inschrijvingen. Op dit
moment zijn er nog slechts
twee plekken vrij voor
straatvoetbalteams.
Aanmelden kan via whatsapp op: 06-11155083 of email naar r.tousain@tiscali.nl.
De finaledag inclusief de
feestavond is op 27 januari 2018. (foto: aangeleverd)

SP tegen bouw villa’s
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - De Velsense SP is een petitie gestart om de omgeving van
de Ruïne van Brederode
groen te houden.
Er ligt een plan voor de
bouw van drie villa’s in de
directe omgeving van de
ruïne. De SP steunt vijftien
organisaties die tegen de
bouw van de villa’s zijn. Op

dit moment is de bestemming van het gebied nog
agrarisch, maar het College
van B & W is voornemens
deze bestemming te wijzigen in wonen.
De SP is hier op tegen en
daarom is de partij een online petitie gestart: www.
petities24.com/houd_brederode_groen.

Workshop djembé
in Het Terras
Santpoort-Noord - Zaterdag 18 november wordt
een workshop West-Afrikaanse djembé- workshop
gehouden in Het Terras. De
djembé komt oorspronkelijk uit het Mandingo koninkrijk, waar alle feesten
worden begeleid door de
djembé. Badi, de docent wil
graag de deelnemers ken-

nis laten maken met deze
rijke Afrikaanse cultuur op
zaterdag 18 november van
15.00 tot 16.00 uur. In januari start een djembé-cursus.
Informatie en opgave bij
Badi: via mail: djembetata@live.nl of telefoonnummer: 06-87948492, graag
na 16.00 uur bellen.

Driehuis - Op zaterdag 11
november is de theatervoorstelling Maria Passie te zien
in de Engelmunduskerk in
Driehuis.
In 1999 is de Stichting
Aquero opgericht. Mede
door deze stichting zijn er al
meer dan 100 mensen met
een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest.
Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van
projecten.
Annemarie van Leen, Margje Vleck en Roel Verheggen
hebben tijdens een brainstormsessie de theatervorostelling De Maria Passie bedacht. Maria is voor
velen een fascinerende
vrouw, een baken, een licht
in het duister en de verbinding met Lourdes. De Maria Passie wordt uitgevoerd
door amateurs onder leiding van enkele professionals. Het verhaal van Maria wordt samengebracht
met hedendaagse (pop)muziek, uitgevoerd door iedereen en te bewonderen door
iedereen. Het brengt op een
vernieuwende wijze en voor
iedereen op verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. De
persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt
ook een koppeling gemaakt
naar de huidige tijd. Deze
theatervoorstelling wordt in
2017/2018 dertien keer gepresenteerd. De eerste tryout was in Enschede. U kunt
kaarten bestellen door 10
euro per kaart over te maken op de rekening Aquero,
NL63INGB0008328858 ten
nave van stichting Aquero
in Wijk aan Zee onder vermelding van Driehuis november en het aantal kaarten. Zie ook www.demariapassie.nl.
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Driehuis - Zaterdag 18 november wordt de jaarlijkse
tentoonstelling van Amateur
teken- en schilder vereniging
Terpen Tijn in verzorgingshuis Huis ter Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254, om
11.00 uur geopend. De tentoongestelde werken worden
door een vakkundige jury beoordeeld en de prijswinnaars
zullen bij de opening bekend
gemaakt worden. De tentoonstelling is tot 17 februari 2018 dagelijks te bezichtigen tussen 09.00 en 18.00
uur. Na afloop van de tentoonstelling zal de publieksprijs worden uitgereikt. Be-

15

zoekers van de tentoonstelling kunnen hun favoriete
werk dat in aanmerking komt
voor de publieksprijs via een
stembiljet kenbaar maken en
hebben kans om via een loting het werk dat de meeste stemmen heeft ontvangen te winnen. Terpen Tijn is
een actieve vereniging die al
meer dan 60 jaar bestaat. De
vereniging is nu gevestigd in
dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 te SantpoortNoord. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Van tijd tot tijd
worden er workshops georganiseerd die ook voor nietleden toegankelijk zijn.

www.autoservicelokaal.nl
www.autoservicelokaal.nl

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op
maandag 13 november is er
weer een gezellige postzegelavond in Het Terras. Op deze
avond is er een veiling. Voorafgaand kan men de kavels
bekijken. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Meer weten? Bel
023-5382274 (na 18.00 uur).

Crea Inloop
Santpoort-Zuid - Halloween
was voor de eerste keer gelijk een groot succes op de
Ruïne van Brederode. Leerlingen van groep 7 van de Dalton Brederodeschool waren
naar de Ruïne gekomen om te
helpen versieren met spinrag,
spoken en vleermuizen.
Om 19.00 uur ging Heks Anne-Sientje de poort opendoen
voor een grote groep ouders
en kinderen. Eén lange stoet
trok achter haar aan over het
pad naar de verlichte Ruïne
met schimmen op de oude
muren. Er waren bijna 200 bezoekers. Eerst moesten ze bij
de kastelein een toegangsbewijs halen met 10 opdrachten. Wie een 10 had gehaald
kreeg na afloop een smakelijke beloning. In alle ruimtes
was iets leuks of spannends

te beleven. Zo waren er in de
Donjon prachtige jongedames die je hielpen met Vrolijke Vleermuizen Vouwen en in
de Voorraadruimte stopte lady A3 het liefst lange vingers
in haar eigen mond. Wie durfde ging naar boven waar de
monnik de martelwerktuigen
toonde. Samen met vrijwilligers, gasten, vrienden, stagiaire, haar familie en leden van
theatergroep Plug In werd
het één groot feest dat op
een leuke manier geschiedenis en natuur verbindt en zonder enige twijfel voor herhaling vatbaar is.
Van 1 november tot 1 maart
is de Ruïne gesloten voor de
overwintering van de vleermuizen. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Donderdag, 9
november is er tussen 14.00
en 16.30 uur weer een Crea Inloopcafé Velsen op de Stationsweg 95. Er is een workshop
breien, maar bezoekers kunnen
ook langskomen met hun eigen
handwerk. Ook verkoopt men
diverse hobbymaterialen! De
entree bedraagt 2,50 of 10 euro
voor de workshop. Opbrengst is
voor Hospice de Heideberg.

Collectanten
gezocht
Santpoort - Het Vogelhospitaal, Vergierdeweg Haarlem,
zoekt collectanten voor Santpoort-Noord en Zuid. De collecte vindt plaats van 4 tot en
met 9 december. Aanmelden
kan via management@vogelhospitaal.nl.

Twee meesterlijke duo’s
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 10 november om 20.00
uur presenteren de celliste
Wytske Holtrop en de pianist
Edoardo Brotto een programma met zowel bekend repertoire als eigen composities,
met zowel solo als duo werken.
Op zondag 12 november om
15.00 uur spelen de klarinettist Paul Kaiser en de pianist
Patrick Hopper in ’t Mosterdzaadje. Op het programma
de heel mooie Brahms sonate voor klarinet en piano.

Ook de indrukwekkende muziek van de Tsjechische componist Leoš Janacek. Het duo
is al jarenlang verantwoordelijk voor een jaarlijks terugkerend muziek feest in ‘t Mosterdzaadje.
‘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. (foto:
aangeleverd)
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Jonge Stem speelt ‘How
to Succeed in Business…’

Inbraak
in bestelbus
Driehuis - Op donderdagavond werd een bestelbus
opengebroken. Het voertuig
stond op de Driehuizerkerkweg. Omstreeks 20.25 meldde een bezoekster van het
kerkhof dat zij een man tussen geparkeerd staande auto’s had gezien. Vervolgens
had zij glasgerinkel gehoord
en gezien dat de man iets
uit een bestelbus haalde. De
man was vervolgens weggelopen in de richting van de
Wolff en Dekenlaan. Bij onderzoek bleek het portierraam aan de passagierskant
ingeslagen te zijn met een
steen. Uit de auto was een
koffer met gereedschap gestolen. De verdachte is een
licht getinte man met een
rond hoofd. Hij droeg een
zwart mutsje en een ruime
zwarte jas. Eventuele getuigen worden verzocht contact
op te nemen met de politie
op 0900-8844.

Markt in
Velserduin
IJmuiden - Op zaterdag 11
november van 10.30 uur tot
15.30 uur wordt er weer een
gezellige markt georganiseerd in Velserduin. De markt
is groter dan voorheen, want
er komen 30 standhouders
die verschillende leuke producten, van planten tot kleding, aanbieden. Ook is er
een aanbod van tweedehands spullen. Vanaf 14.00
uur is Jan Zwanenburg aanwezig voor een vrolijke noot.
De markt wordt gehouden
in Woonzorgcentrum Velserduin aan de Scheldestraat
101.

Bernard Lensink Lid van
Verdienste van KHN
Velsen - Bernard Lensink is
gekozen tot Lid van Verdienste van Koninklijke Horeca
Nederland. De directeur van
Landgoed Duin & Kruidberg
en oud-voorzitter van KHN
Velsen ontving de oorkonde en bijbehorende bronzen
speld tijdens de ledenvergadering in Pavilioen Zuidpier
uit handen van zijn opvolger
Ivo Fransoo.
Bernard Lensink werd in 2010
bestuurslid van KHN Velsen.
,,Bernard is een ambitieus
bestuurder die op zijn eigen
wijze een enorme naamsbekendheid heeft opgebouwd’’,

Recente voorbeelden van musicals die door De Jonge Stem
op de planken zijn gebracht
zijn: West Side Story, The Wiz
en Legally Blonde. ‘How to
succeed...’ is de eerste musical onder regie van Mieke van
der Hulst.
De Jonge Stem speelt ‘How to
Succeed in Business Without
Really Trying’ op 10 en 11 november in de Stadsschouwburg Velsen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Stadsschouwburg Velsen. (illustratie: De
Jonge Stem)

Robert te Beest voorzitter
van KIMO Internationaal

Brandstichting
IJmuiden - Op vrijdagmorgen bleek een personenauto in brand te staan op het
Willemsplein in IJmuiden. De
politie is op zoek naar getuigen van deze autobrand. De
politie is bereikbaar op tel.nr.
0900-8844. Omstreeks 01.55
uur zag een getuige vlammen
komen vanaf een geparkeerd
staande auto. Hij pakte een
brandblusser en ging meteen aan de slag. De getuige
wist te voorkomen dat de auto helemaal in brand vloog.
De schade bleef nu beperkt
tot een gebarsten voorruit en
verbrande ruitenwissers. Gezien de plaats van de brand
gaat de politie uit van brandstichting.

aldus Ivo Fransoo. ,,Onder
zijn leiding is het aantal leden in de afdeling Velsen met
zo’n 15 procent toegenomen.
Op beleidsmatig niveau in
het overleg met burgemeester en wethouders heeft hij
een uitstekende bijdrage geleverd waardoor grote successen op gemeentelijk niveau zijn bereikt.
Bernard beschikt over een
gezonde ambitie en weet altijd het overzicht te behouden. Door zijn enthousiasme
wist hij zijn andere bestuursleden te motiveren.” (foto:
Friso Huizinga)

IJmuiden - Met het prijswinnende ‘How to Succeed in
Business Without Really Trying’ gaat de Jonge Stem na
het succes van West Side Story dit jaar voor een musical
met een knipoog. Een knipoog naar het bedrijfsleven,
de jaren 60 en de toenmalige heersende dubbele moraal. Een eenvoudige glazenwasser, J. Pierrepont Finch,
probeert via de aanwijzingen
van een boek ongemerkt en
zonder al te veel moeite op te
klimmen naar de top van de
bedrijfsladder. En in een wereld waar niemand echt lijkt
te weten wat de ander eigenlijk doet, lijkt dat ook nog eens
te lukken. Of toch niet? Laat
u verrassen door een musical
met humor, liefde en aanstekelijke nummers!
De Jonge Stem is een jeugdmusicalgroep in de IJmond
voor jongeren van 12 tot en
met 22 jaar. Onder leiding van
een artistiek team oefenen de
enthousiaste talenten iedere
zondagmiddag zang, dans en
toneelspel. Het resultaat hiervan zijn twee mooie voorstellingen die jaarlijks in november in de Stadsschouwburg
Velsen worden uitgevoerd.

Velsen - Vorige week woensdag was er voor de gasten van
de Zonnebloem regio Kennemerland een muziekmiddag
gepland in het clubhuis van
muziekvereniging Soli. Dit is
een jaarlijks terugkerend evenement. Uit heel Kennemerland waren diverse afdelingen
aanwezig om dit bij te wonen.
We werden ontvangen met koffie of thee en daarbij een lekkernij. Het beloofde een reuze gezellige middag te worden, beginnend met muziek
van het orkest Oud Goud uit
Velsen, dat diverse zeer herkenbare muziekstukken speelde. Er werd door diverse gasten meegeklapt op de maat

Velsen - Robert te Beest is
vorige week gekozen als nieuwe voorzitter van de internationale vereniging van kustgemeenten KIMO International.
Van woensdag 11 tot en met
vrijdag 13 oktober vond de KIMO internationale, algemene
ledenvergadering plaats in het
Zweedse Malmø. Tijdens de
vergadering rond het thema
lokale implementatie van SDG
14 (schone zeeën en oceanen) heeft Karsten Filsø uit
van de muziek. De gasten ge- Denemarken het voorzitternoten hier zichtbaar van. In de schap van KIMO Internatiopauze werd er een drankje ge- nal overgedragen aan Robert
serveerd en ook hierbij kregen we weer iets lekkers aangeboden. Na de pauze werden we vergast op een optreden van zangkoor Vitaal eveneens uit Velsen. Ondanks dat er
niet echte meezingers werden
gezongen, genoten de aanwezigen toch zichtbaar van hetgeen ten gehore werd gebracht. Ook werd er nog even
het Noord Hollands volkslied
ingestudeerd en daarna natuurlijk uit volle borst gezongen. Al met al was het weer een
heel geslaagd uitje van de Zonnebloem. (foto: Zonnebloem)

te Beest, tevens wethouder in
de gemeente Velsen en voorzitter van Kimo Nederland en
België. De kersverse voorzitter
had ook een ontmoeting met
prinses Victoria, ambassadeur
van de UN Sustainable Development Goals. De kroonprinses van Zweden beloofde zich
hierbinnen speciaal te richten
op maritieme onderwerpen en
visserij beschreven in SDG 14.
KIMO is de vereniging van
kustgemeenten die zich inzet
voor milieu en milieuveiligheid
van onze zeeën en oceanen.
(foto: KIMO)
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Pilot WOZ-waarde
Velsen - Bij zo’n 4.000 huiseigenaren is onlangs een
brief in de bus gevallen om
mee te doen aan de pilot Digitale Voormelding 2018. Het
gaat om huiseigenaren in
verschillende
woonkernen
van Velsen. Zij kunnen meedoen aan de waardebepaling van hun woning via het
GT Loket. Dit is het loket waar
men ook na bepaling van de
WOZ-waarde terecht kan om
het taxatieverslag in te zien.
De waardebepaling vindt
plaats op grond van verkoopprijzen van gelijkwaardige
woningen maar is ook afhan-

Velsen - In de Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen
Velsen zijn alle belangengroepen van ouderen verenigd.
Door onderlinge samenwerking wordt contact gezocht
met de diverse instanties die
met het ouderenbeleid bezig
zijn. Op woensdag 15 novem-

Verdachte
auto-inbraak
gepakt

kelijk van de staat van de woning. De reactie van de deelnemers wordt meegenomen
bij de definitieve totstandkoming van de WOZ-waarde. Deze wordt op 18 februari bekend gemaakt. \
Deelnemers kunnen op het
formulier ook meegeven wat
zij vinden van deze pilot. De
evaluatie van de pilot is in het
eerste kwartaal van 2018. De
pilot is op verzoek van de gemeenteraad van Velsen opgestart om te onderzoeken
wat Digitale Voormelding kan
betekenen voor huiseigenaren en de gemeente.

ber organiseert de SGOV
een bijeenkomst voor senioren en hun vertrouwelingen.
De middag start om 14.00
uur in de parochiezaal bij de
Engelmunduskerk in Driehuis (zaal open vanaf 13.00
uur). Aanmelden kan via
SGOVelsen@gmail.com
of
06-21670923.

Santpoort-Noord - Het gaat
lekker met Twirl Team Soli. De meidengroep die aan
dancetwirl doet is weliswaar
klein, maar staat nog steeds
haar mannetje.
Dancetwirl is een vrij onbekende danssport, waarbij je
danst en daarbij een baton
(stok) gebruikt. Hiermee doe
je verschillende draaien, gooien en andere tricks. Ook kan
er voor de afwisseling met
pompoms worden gedanst.
Twirl Team Soli heeft regelmatig optredens, zoals het jaarlijkse concert in de stadsschouwburg, het inhalen van
de Avondvierdaagse en diverse concerten. De muziek voor
de shows komt van de verschillende orkesten van muziekvereniging Soli, maar de
meiden dansen ook op zelfgekozen mechanische muziek. Er is dus veel variatie.
Ook de kleding is lekker divers: van glittertwirlpakjes

tot rock ’n rollrokjes en halloweenoutfits.
Er zijn momenteel Drie groepen:
de
dancetwirl-mini’s (vanaf 5,5 jaar), de
dancetwirl-kids (vanaf 7 jaar)
en de dancetwirl-stars (gevorderden). Zoals gezegd is
het Twirl Team niet zo groot.
Voor de stabiliteit, de gezelligheid en vooral om nog mooiere shows te kunnen maken,
zijn de meiden op zoek naar
versterking. Op woensdag 22
en 29 november kan er worden kennisgemaakt met de
sport. Kleding en materiaal
worden bekeken en natuurlijk
mag er gratis worden meegedaan met de training. Opgeven hiervoor is wenselijk,
maar spontaan langskomen
mag natuurlijk ook.
Op de facebooksite TwirlTeamSoli is meer informatie te
vinden. Opgeven of meer informatie via: twirlteamsoli@
gmail.com. (foto: Soli)

Brexit heeft gevolgen
voor IJmuiden
Spannende wedstrijd
voor Waterloo G2
Driehuis - Zaterdag was
het een spannende wedstrijd voor de jongens en het
ene meisje Maaike Bleeker
van Waterloo G2. Er kwamen
veel toeschouwers naar de
wedstrijd tegen Only Friends
G2. De doelpunten volgden
elkaar snel op.
Only Friends opende de score. Dylan Schiphorst wist met
een hoekschop een mooi
doelpunt te scoren voor Waterloo. Maar nog voor de rust
scoorde Only Friends de 1-2.
In de rust werd druk overlegd over de aanpak van

de wedstrijd. Marvin Maas
had het goed begrepen en
scoorde de gelijkmaker. Only Friends scoorde echter alweer voor de derde keer.
Maar Waterloo liet zich niet
kennen en Job van der Maten maakte de gelijkmaker,
3-3. In de laatste seconde
wist Only Friends toch nog
het winnende punt te scoren, 3-4.
Ondanks het verlies heeft iedereen van Waterloo goed
gespeeld. Man of the Match
werd Remco Bakker. (foto:
aangeleverd)

IJmuiden - Een harde Brexit,
waarbij geen nieuwe internationale visserijafspraken worden gemaakte zal zware gevolgen hebben voor IJmuiden, waar de visserij van
vangst tot visverwerking en
exploitatie van de haven van
groot economisch belang is.
Ook de Nederlandse en internationale visserij zal getroffen worden als de Brexit
onderhandelingen niet goed
verlopen. Wethouder Verkaik heeft onlangs deelgenomen aan een internationale Brexit-conferentie in Santiago de Compostela over de
visserij.
Dit was een vervolg van de
bijeenkomst van het Nederlands Platform Visserij op 25
april in Brussel, waarbij ver-

schillende lidstaten waren
vertegenwoordigd. De Europese Visserijalliantie EUFA
heeft dit initiatief verder gebracht.
Zowel het bedrijfsleven als
overheden waren bij de bijeenkomst in Santiago de
Compostela. Er is nu afgesproken dat de Brexit-onderhandelingen moeten gaan
over de toegankelijkheid van
de Britse visgronden voor Europese vissers; het behoud
van de huidige quota’s en
over duurzaam vissen.
Het is een goed signaal dat
de visserij-lidstaten samen
optreden zodat er meer aandacht komt voor de problematiek. Nederland lijkt in het
nieuwe regeerakkoord een
goed voorbeeld te geven.

IJmuiden - Zaterdagmorgen
hield de politie een 44-jarige man uit IJmuiden aan op
verdenking van inbraak in
een bestelbus. De man is inmiddels in verzekering gesteld. Omstreeks 09.50 uur
kreeg de politie een melding
dat een man een ruit insloeg
van een bestelbus, die geparkeerd stond op het Zeewijkplein. De getuige vertelde dat
de man inmiddels was weggereden op een rode scooter. De politie stelde een onderzoek in in de omgeving en
vond de bewuste scooter terug op de Bellatrixstraat. Op
basis van het signalement
kon de politie de verdachte korte tijd later in een woning in de omgeving aanhouden. Bij controle bleek er tegen de man nog een geldboete van achthonderd euro
(of twaalf dagen hechtenis)
open te staan.

Kandidaten
D66 Velsen

Velsen - De definitieve kandidatenlijst van D66 Velsen voor
de gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart 2018 is bekend. Er
staan in totaal 21 kandidaten
op de lijst. De volgorde is bepaald door de leden van D66
Velsen. Alle leden konden hun
stem schriftelijk of via e-voting
uitbrengen.
D66-lijsttrekker
Annette Baerveldt geeft aan blij
te zijn met de kandidatenlijst.
Het is een lijst waarbij de eerste
10 allen goede en betrokken
raadsleden zouden zijn. Deze mensen zijn vol ambitie, ieder op zijn eigen terrein. Het is
een mooie mix van jong en oud,
aanstormend talent en ervaren
raadsleden. Na de verkiezingen volgend jaar willen de kandidaten zich sterk maken voor
een sociaal en leefbaar Velsen. Speerpunten zijn daarbij
het sociaal domein, D66 Velsen wil dat de zorg nog dichter
bij de mensen komt. ,,We willen stevig inzetten op preventie. Voorkomen blijft altijd beter
dan genezen. Iedereen verdient
een kans op goed onderwijs en
werk. Maar ook een goed leefklimaat staat hoog op de agenda. Gezondheid en milieu gaan
daarin samen. D66 wil naar een
duurzaam Velsen.’’ De eerste 10
kandidaten van D66 zijn Annette Baerveldt, Els Zorgdrager,
Henk Wijkhuisen, Bas de Ruig,
Sander Smeets, Ewoud Kuin,
Marc Hillebrink, Arjen Uytendaal, Teresa Da Silva Marcos
en Rogier Cornelisse.

Stormvogels wint
overtuigend van Overbos
IJmuiden - Op 24 oktober jl. verloor Stormvogels in
Hoofddorp tegen Overbos na
het nemen van strafschoppen een bekerduel en daarom wilde de jongens van trainer Sjaak Lettinga zich revancheren van deze jammerlijke
bekeruitschakeling. En dat is
overtuigend gebeurd: na een
1-0-ruststand werd Overbos,
het vorig seizoen nog uitkomend in de tweede klasse, de
tweede helft finaal van de mat
geveegd met als resultaat een
eclatante 6-1-overwinning.
In de tweede minuut kwam
Stormvogels reeds aan de
leiding. Een pass van Brian
Ezeoke bereikte via een verdediger Bjorne Slobbe en op
volle snelheid vloog hij richting vijandelijk strafschopgebied om vervolgens doelman Dami Wakker met een
beheerst diagonaal schot het
nakijken te geven, 1-0.
Na deze openingstreffer bleef
Stormvogels de bovenliggende partij en kansen bleven
niet uit, o.a. voor Zeoke en
Slobbe. Halverwege de eerste
helft kreeg Overbos meer grip
op het duel en tot aan de rust
werd het een gelijkopgaande strijd. Tweemaal moest
Stormvogels-doelman Germain Ebbeling de bal uit de

kruising halen en op slag van
rust kreeg hij hulp van Thomas Scholten die de bal van
de lijn haalde. Ruststand 1-0.
Een minuut na het beginsignaal van de tweede helft vergrootte Stormvogels haar
voorsprong. Na een korte
corner van Ezeoke creëerde
de 18-jarige verdediger Stijn
van der Voort een kans voor
Thomas Scholten, die in eerste instantie tegen doelman
Wakker op schoot, maar in de
rebound de roos trof, 2-0. Het
leek wel of er een behoorlijke
last van de schouders van de
Stormvogels-spelers was gevallen. Met fris en fruitig voetbal en met veel passie werd
aanval na aanval opgezet en
kansen bleven dan ook niet
uit. Zo zag invaller Berry Willemse zijn schot in de 57ste
minuut op de lat belanden.
Dit was uitstel van executie,
want vijf minuten later stuurde Ezeoke op rechts Van der
Voort weg en met een sublieme passeerbeweging stuurde
hij een tegenstander de bossen van de Heerenduinen in
om vervolgens met een subliem diagonaal schot de
stand op 3-0 te brengen.
Een goed voorbeeld doet volgen; met die gedachte pakte centrale verdediger Rowan

van Eijk drie minuten later de
bal, staande een paar meter
op de helft van Overbos, op
om vervolgens vanaf pl.m. 20
meter met een afstandsschot
sluitpost Wakker voor de vierde keer het nakijken te geven.
Binnen drie minuten dus twee
grandioze doelpunten van deze jonge en veelbelovende
verdedigers.
In de 71ste minuut kon invaller Welsh de stand terugbrengen tot 4-1. Een paar minuten later mocht Gregory van
Nieuwkoop op komen draven en hij kreeg de taak als
aanvallend middenvelder de
druk op de Overbos-verdediging op te voeren en met succes, want na een goede aanval legde Scholten vanaf de
achterlijn de bal terug op Van
Nieuwkoop en met een droge knal bracht hij de stand op
5-1. Het slotakkoord van deze tot op heden beste tweede helft van dit seizoen voor
Stormvogels was voor Ezeoke door net een paar seconden in blessuretijd een hoekschop van Van der Voort met
een prachtig afstandsschot te
verzilveren, 6-1.
Volgende week wordt er ingehaald; de week daarna komt
subtopper FC VVC naar sportpark Zeewijk.

Telstar blijft imponeren
Velsen-Zuid - Hij kan zijn
glimlach niet onderdrukken.
Mike Snoei moet gewoon
even lachen bij de vraag. ,,Laat
ik het zo zeggen: we schrijven
ons eigen verhaal”, begint de
trainer. ,,En dat verhaal wordt
steeds mooier. We zien wel
hoe het eindigt aan het einde
van het seizoen.”
De verslaggever vroeg hem of
zijn ploeg dit seizoen mee gaat
doen om het kampioenschap.
Wie dit een paar maanden geleden zo zou hebben geformuleerd, werd voor gek verklaard.
Maar het is de realiteit: na
12 wedstrijden staan de Witte Leeuwen op een gedeeld
derde plaats, met slechts vier
punten achter koploper NEC.
De manier waarop afgelopen
vrijdagavond van Go Ahead
Eagels werd gewonnen biedt
veel perspectief.
Een diepe bal van Platje perfect op maat voor Osman,

het terugleggen van de Nederlandse Syriër met de stuit
en een aanstormende Jerdy
Schouten. De wijze waarop de
schaduwspits de bal vervolgens, via de binnenkant van
de paal, tegen de touwen aanschoot zullen veel Telstar-fans
zich nog lang heugen. De 1-0
tegen de bezoekers uit Deventer was opnieuw zo’n karakteristiek goal voor dit seizoen.
Zonder twijfel: in één rechte lijn richting het vijandelijke
doel. Het krachtsverschil tussen beide elftallen werd gedurende de eerste helft bevestigd door de ene na de andere fraaie aanval van Velsense kant. Een opnieuw uitmuntende Osman zorgde voor de
tweede treffer. Zijn afstandsschot leek houdbaar, maar
doelman Stevens liet zich verrassen door een verraderlijke
stuit.
Veel toeschouwers stelden

(terecht) dat het na de eerste
45 minuten ‘al lang en breed
5-0 had kunnen staan’. De
kansenregen voor spits Novakovich leverde wonderbaarlijk genoeg geen treffer op. Uit
het niets werd de wedstrijd
toch nog spannend. Bronzen
Stier-winnaar Sam Hendriks
zorgde voor een fraaie aansluitingstreffer: als een echte
spits dook hij op voor zijn man
en krulde de bal fraai achter
De Boer. Osman zorgde voor
de verlossende treffer: de lepe inzet, die hij kon maken na
een weergaloze aanname, verdween met veel fortuin achter
Stevens.
De vijfde overwinning op rij
zorgde voor ongekende feestvreugde in het Rabobank
IJmond Stadion. Elke week
wordt dezelfde vraag gesteld:
waar gaat dit eindigen? Het
zijn ‘zorgen’ voor later. (Douwe de Vries)

Eerste overwinning Velsen
Driehuis - Na de zware nederlaag van vorige week
moesten de mannen van
Ton Pronk het zondag opnemen tegen middenmoter Hoofddorp. Onder zeer
natte omstandigheden wist
Velsen na een prima wedstrijd de eerste drie punten
mee naar Driehuis te nemen.
Direct na de aftrap was het
duidelijk dat Velsen revanche wilde nemen voor de
slechte prestatie van vorige week. De ploeg zocht
meteen de aanval. Kansen kwamen er ook al snel.
Tim Groenewoud schoot
over en Bastiaan Scholten
werkte de bal voorlangs na
een fraaie voorzet van Sven
Braaij. Meteen daarna miste Sven bij een enorme mogelijkheid: alleen voor doelman Donovan Partosoebroto wist hij de bal niet langs
de sluitpost te spelen. Aan
de andere kant was Hoofddorp amper gevaarlijk ook
al omdat de Velser verdediging er goed het oog in had.
Voor Velsen was Sven Braaij
toen hij een slalom bekroonde met een schot richting tweede paal. De doelman van Hoofddorp deed
zijn werk goed. Regen en
onweer noopten vervolgens
scheidsrechter Marees beide ploegen kort naar de
kleedkamer te sturen.
Na de onderbreking waren er opnieuw mogelijkheden voor Velsen maar men
moest wachten tot de acht
en dertigste minuut. Tim
Groenewoud sneed door
het centrum en werd onreglementair gestuit door
Tuncay Yener. De toegekende stafschop werd door Tim
feilloos binnen geschoten:
0-1. Twee minuten later was
het opnieuw raak. Tim Groenewoud trok de bal scherp

voor en de attente Bastiaan Scholten was er als de
kippen bij om eindelijk zijn
doelpuntje mee te pikken:
0-2. Hoofddorp probeerde
met lange ballen de spitsen
te bereiken, maar steeds
weer was het Mischa Plug
of Remco van Dam die in de
lucht onverslaanbaar bleek.
Vlak voor de rust was alleen
nog Vincent Partosoebroto
gevaarlijk maar Velsen doelman Danny Does hield Velsen in de race met een prima redding.
Na de thee wilde Hoofddorp wat aan de achterstand te doen en de wedstrijd werd wat rommeliger.
Beide ploegen probeerden
wel tot combinaties te komen, maar hadden moeite de goede kleur te vinden.
Hoofddorp was nu wat meer
in balbezit en dat resulteerde in een aantal hoekschoppen. Met veel mensen
in het strafschopgebied is
het echter moeilijk tot scoren te komen. Steeds weer
zat er een voet tussen van
een Velsen verdediger, Danny Does hoefde niet echt in
actie te komen. Voor Velsen
noteerden wij nog een goede voorzet van Patrick Castricum op Bastiaan Scholten. Nu wist Yannick Steffens de bal net voor de voeten van Bastiaan weg te tikken. Ook PC was dichtbij
een treffer: zijn fraaie omhaal kwam net iets te kort.
Tim Groenewoud zorgde
tenslotte voor de 0-3 eindstand. Hij liep de bal binnen
nadat doelman Patosoebroto er finaal overheen schoot.
De eerste overwinning was
binnen en dat gaf iedereen
een prima gevoel. Volgende
week zaterdag om 14.30 de
KNVB Beker wedstrijd tegen Brederodes in Vianen.
(foto: RKVV Velsen)
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Wist u dat…

Velsen samenwerkt met
scholen om schulden bij
jongeren te voorkomen?
De gemeente Velsen vindt het
belangrijk dat kinderen zo vroeg
mogelijk verstandig leren omgaan
met geld. Daarom doet de gemeente het onderwijs een aanbod
voor activiteiten in het schooljaar
2017-2018.

Om welke activiteiten gaat het?
Het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs krijgen lessen aangeboden. Hierin vertellen jonge rolmodellen over hun eigen ervaring met geld. De acteurs laten zien wat groepsdruk doet en vertellen hoe de jeugd de verleiding kan
weerstaan. De scholen kunnen ook
de theatergroep PLAYback uitnodigen om de jongerenvoorstelling

‘Rijk’ op hun school te spelen. Dit is
een interactieve voorstelling over
geld en imago. Ook is het mogelijk
om deurwaarders of jongerenwerkers gastlessen te laten verzorgen.
De week van het geld
De gemeente Velsen sluit ook aan bij
de landelijke campagne ‘De week van
het geld’. Dit initiatief van het ministerie van Financiën richt zich op het
basisonderwijs en vindt plaats van
12 tot en met 16 maart 2018. De voorbereidingen voor deze week zijn al in
volle gang. Verschillende buurtcentra in Velsen bereiden in samenwerking met de Sociaal Wijkteams activiteiten voor. (foto: gemeente Velsen)

Week van de Pleegzorg
Van 1 tot 8 november was het de week van de Pleegzorg. In alle IJmondgemeenten kregen pleegouders een bos bloemen als waardering voor hun zorg
voor kinderen die het moeilijk hebben. Wethouder Annette Baerveldt bracht
persoonlijk bloemen bij pleegmoeder Nicole Tomesen uit IJmuiden. Er is
een groot tekort aan pleegouders. Ook pleegouder worden? Ga voor meer informatie naar www.supergewonemensengezocht.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

TV-talkshow vanuit SHIP
Zaterdag 11 november maakt
RTV Seaport vanaf 13 uur opnames in het informatiecentrum bij de sluizen SHIP voor
de tv-talkshow Plein 45. SHIP
is het toepasselijke decor voor
het thema van deze uitzending:
de economie, havens en infrastructuur van Velsen en de regio. Het publiek is van harte
welkom om de opnames bij te
wonen.

In Plein ’45 komen wethouders,
raadsleden en bedrijven en instellingen uit Velsen aan het woord.
Komende zaterdag zijn de wethouders Ronald Vennik en Arjen Verkaik te gast om over onderwerpen als de bereikbaarheid, de

HOV, de parkeerdruk, de nieuwe
zeesluis en de visserij te praten.
Het Noordzeekanaal biedt Velsen
veel voorspoed en kansen, maar is
anderzijds ook een fysieke barrière als het over de bereikbaarheid
gaat. Dat zal een belangrijke rode
draad in het gesprek zijn.
De presentatie en interviews zijn
in handen van Gertjan Huijbens
en Esther van der Veur. De aﬂevering van Plein 45 waarvoor zaterdag tussen 13.00 en 14.30 uur
de opnames in SHIP worden gemaakt, is vanaf begin volgende week te zien op de zender en
de website van RTV Seaport. Zie
voor meer informatie en de uitzendtijden www.rtvseaport.nl.

• Het Platform Milieu en Gezondheid heeft een ‘Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Visie luchtkwaliteit’ opgesteld. Die visie hebben de gemeenteraden van de drie
IJmondgemeenten in maart 2017
vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma staat de acties voor 2017
en 2018. Belangrijke doelen zijn
verbetering van de luchtkwaliteit
en aandacht voor gezondheid in de
IJmond bij het maken van plannen

en bij bestuurlijke afwegingen.
• De gemeenten willen het ﬁetsgebruik stimuleren. Een van de maatregelen daarvoor is een snelﬁetsroute. De gemeenteraden van de
drie IJmondgemeenten krijgen een
voorstel om het tracé van de snelﬁetsroute IJmond vast te stellen.
Informatie over collegeberichten aan
de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Nieuw fietspad langs
busbaan beperkt verlicht

Marit zoekt het uit

Alles over plastic
De komende weken gaat Marit
op onderzoek in de wereld van
‘plastic scheiden’. Marit werkt
sinds kort bij HVC.

De komende weken gaat Marit op
onderzoek in de wereld van ‘plastic scheiden’. Marit werkt sinds
kort bij HVC. Omdat Marit de nodige vragen heeft over het scheiden van plastic, gaat ze de komende weken met een camera op pad
om antwoorden te zoeken. U kunt
haar belevenissen volgen via Face-

book. HVC plaatst korte ﬁlmpjes,
vlogs, waarin Marit op bezoek gaat
bij verschillende bedrijven die zich
bezig houden met de recycling van
plastic. En ze zoekt ook uit wat er
juist niet bij plastic, blik en drinkpakken mag. Want als je weet hoe
het zit, wordt het vanzelf logisch.
Logisch toch?
Marit zoekt het uit – alles over plastic kunt u vanaf 10 november bekijken via de Facebookpagina’s van gemeente Velsen en HVC.(foto: HVC)

Zingen, koffie drinken of sporten

Ideeën voor Gezond op weg
Om eenzaamheid tegen te gaan,
kun je samen wat ondernemen. In
een koor gaan bijvoorbeeld, samen een kopje koffie drinken of
sporten in de buitenlucht. Annie
Huisman van het Sociaal Wijkteam
Zee- en Duinwijk heeft er wel ideeen over.

Annie Huisman is sinds de oprichting van het Sociaal Wijkteam in 2014
maatschappelijk werker in Zee- en
Duinwijk. Het sociaal wijkteam ondersteunt mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben. Annie: “Van
mensen waarmee wij contact hebben, horen wij regelmatig dat zij zich
alleen voelen. Dat zijn ook mensen
die wel veel contacten hebben, maar
zich vooral van binnen eenzaam voelen.” Buren zijn belangrijk, zegt Annie: “Dat begint al met elkaar groeten en een praatje maken als je elkaar
tegenkomt. Een volgende stap is bijvoorbeeld om samen een kopje kofﬁe te drinken. Het wijkteam heeft een
‘burenkaart’ gemaakt, die kan ondersteunen om een buurvrouw/ buurman uit te nodigen voor een gezamen-

lijke activiteit.” Mooie ideeën voor
Goed op weg in Zee- en Duinwijk,
vindt Annie: “Bijvoorbeeld het oprichten van een (gelegenheids-) koor,
om kerstliedjes te zingen op kerstnacht bij de kerstboom, sporttoestellen in de buitenlucht of een ontmoetingsruimte in het nieuwe winkelcentrum Zeewijkplein.”
Heeft u, net als Annie, een mooi idee?
Meld het aan via gezondopweg@velsen.nl. De gemeente neemt dan contact met u op. En kom op 20 november
naar de bijeenkomst ‘Gezond op weg
in Zee- en Duinwijk’. Kijk op de Facebookpagina van Velsen voor meer informatie. (foto: Reinder Weidijk)

De nieuwe fietsroute tussen de
Zeeweg in IJmuiden en station
Santpoort-Noord is beperkt verlicht. Bij de voorbereiding van
het project HOV Velsen is veel
gesproken over de verlichting
op het fietspad bij de Waterloolaan, naast de busbaan. Voorheen was het hier altijd donker.
Extra verlichting zou niet wenselijk zijn voor het milieu en natuurlijke omgeving.

Het ﬁetspad is daarom aangelegd
met de voorwaarde dat de verlichting alleen brandt op het moment,
dat er veel gebruik gemaakt wordt
van het pad (voornamelijk in de
spits). Overdag wordt er ﬂink gebruik gemaakt van het pad. Het is
immers prettig ﬁetsen. ’s Avonds
ﬁetsen er erg weinig mensen. Het
ﬁetspad is dan onverlicht. Mensen
die zich er om begrijpelijke redenen niet prettig voelen in het donker kunnen vrij kiezen om de goed
verlichte en sociaal veilige route
via Waterloolaan-Van den Vondellaan-Hagelingerweg-Santpoortse Dreef te nemen. Ook de verlichte route door Driehuis via Driehuizerkerweg en via Duin- en Kruidbergerweg is als vanouds beschikbaar.

Begrip
We begrijpen dat het er best
vreemd uitziet dat de verlichting
om 19:00 uur uitgaat, juist als het
donker is, maar dat is dus de reden. Overigens gaat de verlichting
nu, als het donker is, aan om 7:00
uur en uit om 19:00 uur. Binnenkort gaan we het aantal ﬁetsers tellen dat gebruik maakt van het pad
en wellicht worden de tijden ietwat
opgerekt. Om ook de ﬁetsers hiervan op de hoogte te stellen worden
ter plaatse borden geplaatst.(foto:
gemeente Velsen)

Ingraven zinkers
op Noordstrand Velsen
Vanaf 9 november tot ongeveer
eind november vinden er werkzaamheden plaats op het Noordstrand van Velsen. Er worden vier
stalen zinkerleidingen ingegraven op het strand; twee leidingen van 800 meter en twee van
600 meter lang.

Dit type leidingen wordt gebruikt
voor strandsuppletie, een proces
om de kust van extra zand te voorzien. De zinkers zijn op dit moment
niet langer in gebruik; daarom slaat
aannemersbedrijf Gebr. Van der
Lee de zinkers tijdelijk op op het
Noordstrand. Omdat de werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van het
weer, en de vier zinkerleidingen ieder apart ingegraven moeten worden, zijn de precieze data nog niet
bekend.
De vier zinkerleidingen worden zo

dicht mogelijk tegen de duinvoet
aan ingegraven, over een lengte van
1400 meter (zie kaart). De zinkers
worden in een sleuf geplaatst ongeveer 2 meter breed en 1,2 meter
diep. Om te voorkomen dat de buizen gaan drijven, en er vervolgens
drijfzand ontstaat, worden de buizen gevuld met water en afgesloten.
De sleuf wordt afgezet met hekken
en bebording. Daarnaast zijn er tijdens de graafwerkzaamheden veiligheidsmedewerkers aanwezig.
Wanneer er door weersomstandigheden tijdelijk niet gewerkt
van worden, wordt de sleuf weer
dichtgemaakt ter hoogte van de
strandopgangen, om zo de veiligheid van het publiek te waarborgen. Wanneer alle vier de zinkers
geplaatst zijn, wordt de sleuf weer
gevuld en worden de hekken verwijderd.
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‘Een avondje thuis’
voor mantelzorgers
De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
op 10 november is dé gelegenheid
om mantelzorgers te bedanken voor
hun zorg voor een naaste. Dit keer
werd deze dag gevierd in Velsen op
maandag 6 november jl. in de Stadsschouwburg Velsen. In totaal waren
ruim 400 genodigden aanwezig bij
de voorstelling ‘Een avondje thuis’
van theatertrio Second Opinion. Na
de voorstelling was er ook tijd om
andere mantelzorgers te leren kennen onder het genot van een hapje
en een drankje. Wethouder Te Beest
was aanwezig om de mantelzorgers
persoonlijk te bedanken. We kijken
terug op een zeer geslaagde dag! (foto: gemeente Velsen)

Begroting in één oogopslag
Elk jaar maakt het college een begroting voor het komende jaar. Om
makkelijk (in drie bladzijden) te
kunnen zien waar het geld naar toe
gaat, is een ‘Begroting 2018 in één

oogopslag’ gemaakt. Die staat volgende week in deze Infopagina, nadat de gemeenteraad zich erover
gebogen heeft. Dat gebeurt op donderdag 9 november.

Kinderen brengen
burgemeester ontbijtje
23 leerlingen van de Jan Campertschool uit Driehuis brachten burgemeester Frank Dales woensdag 8 november een ontbijtje op
het gemeentehuis. De kinderen
zelf bleven ook eten. Met dit gebaar werd invulling gegeven aan
het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen op zo’n
3.000 basisscholen ontbeten voor
het goede doel.

Burgemeester Dales onderstreepte, net als zijn 265 collega burgemeesters in het land, het belang van
een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.
Aan het eind van het ontbijt ‘betaal-

de’ de burgemeester voor zijn ontbijtje door te doneren aan het Jeugdcultuurfonds; het goede doel van het
Nationaal Schoolontbijt. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het
Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt
voor het 15e jaar een week lang aandacht aan het belang van een gezond
ontbijt. Veel kinderen ontbijten niet
of niet gezond. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond
Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie
Vereniging.(foto: Reinder Weidijk)

Informatieavond over
nieuwe zeesluis IJmuiden
Frans Baud
onderscheiden
Vorige week woensdag heeft de
Commissaris van de Koning, de
heer Johan Remkes, samen met
burgemeester Frank Dales een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Frans Baud, directeur
Koninklijke
Verenigde Scheepsagenturen (KVSA). De
heer Baud nam na 16 jaar afscheid
van dit bedrijf. Hij werd benoemd

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige inzet voor vele maatschappelijke organisaties in de gemeente Velsen
en ver daar buiten. Zijn verbindende kracht, zijn energie en zijn opgeruimde karakter hebben er mede voor gezorgd dat hij deze onderscheiding heeft gekregen. (foto’s:
Reinder Weidijk)

Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ organiseren
woensdag 15 november een informatieavond over de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Tijdens deze
bijeenkomst worden bewoners en
andere geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken van
dit grote bouwproject.

De informatieavond vindt plaats in
het Rabobank IJmond Stadion aan
de Minister van Houtenlaan 123 in
Velsen-Zuid. Vanaf 19.00 uur ontvangen Rijkswaterstaat en OpenIJ
de bezoekers met koﬃe of thee. De
presentatie start om 19.30 uur en
duurt ongeveer een uur. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Nieuwe grote zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen, wordt de
nieuwe zeesluis in IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De zeesluis
zorgt getijde-onafhankelijk voor een
vlotte en veilige bereikbaarheid van
de havens en bedrijven langs het
Noordzeekanaal. De nieuwe sluis
wordt 500 meter lang, 70 meter
breed en 18 meter diep.
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie
Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam
NV en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt
de nieuwe zeesluis in opdracht van
Rijkswaterstaat.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Sessies donderdag 16 november 2017
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen
zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de
orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het
kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit
over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.

sies van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functioneren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van
het rapport richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap
Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden wordt een aanbeveling gegeven,
namelijk om input te leveren aan het AB voor het opstellen van een integrale
lange termijn visie. Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur.
Expert meeting Bouwen en Wonen in IJmuiden
Door de toenemende druk op de woningmarkt en de invoering van de omgevingswet moet er opnieuw worden nagedacht over ruimtelijke procedures.
De gemeente Velsen gebruikt een startdocument waarin de ruimtelijke uitgangspunten staan om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren en externe partijen (zoals woningcorporaties) over hoe de raad invloed wil hebben op ruimtelijke ontwikkelingen en in hoeverre het startdocument hiervoor het geschikte middel is. Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uur.
*Genoemde tijden zijn indicatief en kunnen afwijken.

Agenda

IJmondcommissie 21 november 2017

Startdocument Handgraaf
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesaneerd voor woningbouw. Het toevoegen van woningen versterkt het woonkarakter. In het startdocument staan de uitgangspunten beschreven om tot een
nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcorporatie Pré Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeenteraad vastgesteld startdocument stelt de koper een woningbouwplan op dat
uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties
ingediend. Raadzaal: 19.30 – 20.15 uur*

Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk Maerten van
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Aanvang 19.30 uur

Nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) beschrijft de hoofdlijnen van
het verkeers- en vervoerbeleid in Velsen. Omdat het einde van de looptijd
van het huidige LVVP nadert, is het tijd voor een nieuw LVVP. De raad geeft
nu aan of zij kan instemmen met de opzet om tot een nieuw LVVP te komen.
De huidige raad werkt mee aan de eerste opzet van het plan. De nieuwe raad
die op 21 maart 2018 wordt gekozen stelt het nieuwe LVVP uiteindelijk vast.
Raadzaal: 20.15 – 21.15 uur*
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021
Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 prestatieafspraken maken
met bewoners- en huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De prestatieafspraken 2017-2021 gaan over o.a. de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. Eerder heeft de raad de ambities op het gebied van
wonen vastgelegd in de Woonvisie 2015 en in de Woonagenda 2018-2025.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamercommis-

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie.
Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen
over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op
de publieke tribune van de raadzaal in Heemskerk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt dan nog
contact met u op.
Agenda
Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de
IJmondgemeenten in de komende periode. Met elkaar willen de gemeenten
verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen versterken
door samenwerking en verbinding. Het resultaat is een regionale cultuurvisie 1.0 voor de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden benoemd en verkend. De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg, toerisme en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. In deze visie staat de inspiratie, creativiteit en kracht van het culturele veld centraal. Naast de bespreking in de IJmondcommissie heeft er op 6
november ook een bijeenkomst voor de stakeholders plaatsgevonden.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
oktober 2017 tot en met 3 november 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Herculesstraat 6B, verbouwen woning (28/10/2017) 28348-2017;
Strandweg 11 +13, Kotterkade 2, bebouwen achterterrein (30/10/2017)
28509-2017;
Lierstraat 54, plaatsen dakkapel
(30/10/2017) 28493-2017;
Trompstraat 166, wijzigen gevel

(30/10/2017) 28470-2017;
Zwaanstraat 49, plaatsen erker
(31/10/2017) 28562-2017;
Kennemerstrand ong., plaatsen
boardwalk (01/11/2017) 286592017;
Röntgenstraat 2, kappen 2 bomen
(31/10/2017) 28681-2017.
Velsen-Zuid
Stationsweg 71, kappen 2 bomen
(30/10/2017) 28505-2017.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 92, tijdelijk plaatsen bouwkeet en opslagcontainers
(01/11/2017) 28669-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, wijzi-

gen van kantoorfunctie naar woonfunctie (3/11/2017) 28935-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 40, kappen boom
(01/11/2017) 28618-2017.
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 5,
plaatsen erker (30/10/2017) 285082017.

2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Velserbroek
Dammersweg13, plaatsen berging
(30/10/2017) 28597-2017;
Westbroekerweg 126, plaatsen 2
dakkapellen (01/11/2017) 286432017;
Galle Promenade 48, uitbreiden
winkelpand (3-11-2017) 28902-

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisen-

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Loggerstraat 35, wijzigen gevel
(30/10/2017) 21518-2017;

Kennemerlaan 52RD, realiseren 4
appartementen op 1e verdieping
(03/11/2017) 9326-2017
.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren
bouwen in afwijking van de vergunning (30/10/2017) 16061-2017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C, wijzigen bedrijfspand in 2 appartementen
(31/10/2017) 18637-2017;
Groenelaantje 6 0019, legaliseren
tuinkas (2/11/2017) 25571-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 57, plaatsen aanbouw (03/11/2017) 224702017;
Duin- en Kruidbergerweg ong., te-

rugplaatsen pompoenen op hekpijlers (03/11/2017) 20906-2017
(Rijksmonument).
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 161 en
163, terugbrengen 2 in het verleden samengevoegde eengezinswoningen tot 2 eengezinswoningen
(01/11/2017) 24305-2017.
Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen bedrijfspand in 2 bedrijfspanden
(01/11/2017) 24822-2017;
Galle Promenade 66a, realiseren
2 appartementen met dakterras
(2/11/2017) 19329-2017.
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergunningen

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Santpoort-Zuid
Wustelaan 59, plaatsen speelvoorziening/boomhut
(020/11/2017)
17050-2017.

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden op 6 en 20
januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31
maart 2018, Locatie: zone 2 strand
IJmuiden

(03/11/2017) 25002-2017
Velsen-Noord
Subaru Beach Battle op 26 november 2017, Locatie: strand (doorkomst
strand Velsen-Noord tussen 10.00
tot 16.00 uur)
(03/11/2017) 24567-2017

Ingetrokken standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A :verkoop visproducten
(03/11/2017) 28704-2017.

Vuurwerkverbod
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 31 oktober 2017
hebben besloten op grond van
artikel 2:57, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV):

• de korenmolen De Zandhaas met
molenerf gelegen aan de Wüstelaan 83 te Santpoort-Noord en het
Kerbert Dierentehuis gelegen aan
de Heerenduinweg 8 te IJmuiden
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen, aan te wijzen als gebieden
waar het verboden is vuurwerk
af te steken tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur
van het daarop volgend jaar;
• Dat dit besluit in werking treedt op
de dag na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 9
november 2017
De integrale tekst is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad van
de gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl
Bezwaarclausule
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt u
tegen dit besluit binnen 6 weken een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit genomen heeft (de gemeenteraad, het college van burgemeester
en wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn ter post worden bezorgd aan het

adres Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week
na aﬂoop van de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. dan het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektronische weg,
kunt u gebruik maken van het hiervoor bestemde elektronische formulier op onze website www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in
combinatie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moet zijn ontvangen.
Een bezwaarschrift schorst de wer-

king van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.
Een verzoekschrift tot voorlopige
voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 22 september 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wro ten aanzien van het plangebied ‘Kustplaats IJmuiden aan
Zee’.

De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie K,
nummers 707,708, 718, 722, 724 t/m
730, 732, 734, 738, 739, 741, 749, 752
t/m 758, 760, 769 t/m 779, 781, 782,
785, 793, 808, 809, 858, 863, 864 en
gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 2420, 6798, 6799, 6800, 6801,
6804. De overeenkomst heeft be-

trekking op de ontwikkeling van
Kustplaats IJmuiden aan Zee.
Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomsten ligt
vanaf 13 november 2017 tot 25 december 2017 tijdens kantooruren ter
inzage bij de balie van het stadhuis,
Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-

meentehuis is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 uur tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep
tegen genoemde overeenkomsten is
niet mogelijk.

Kapmelding
Straat
Kriemhildestraat t.o nr. 7
Dokter de Grootlaan t.o nr. 5
Groot Hoefblad/Zwanebloemplantsoen

Plaats
Driehuis
Santpoort-Noord
Velserbroek

Aantal
1
1
1

Soort
Beuk
Esdoorn
Prunus

Reden
Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Te groot

