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Velsen - Het was even 
vreemd opkijken in IJmui-
den. De pakjesboot arriveer-
de zonder Sinterklaas, om-
dat de pieten op vakantie 
waren geweest en Sint daar-
door de boot miste. Geluk-
kig greep de politie te wa-
ter in en brachten zij Sint vei-
lig aan wal. De Sint had nog 
een drukke dag want ‘s mid-
dags bracht hij ook nog een 
bezoekje aan Santpoort-Zuid 
waar hij werd verwelkomd 
aan het station. (foto’s: Rein-
der Weidijk)

Vlog over blinde
scholier in de prijzen

Velsen - Vorige week vrijdag vond de 
feestelijke afsluiting plaats van de vlog-
wedstrijd ‘Het beste idee voor Velsen’. De 
vlogwedstrijd was georganiseerd door 
het John van Dijk Fonds. Jongeren tus-
sen de 11 en 22 jaar konden deelnemen 
aan de wedstrijd en een vlog maken over 
hun beste idee voor Velsen.  Er zijn in to-
taal 25 vlogs ingestuurd. Uit deze vlogs 
zijn zes genomineerden gekozen.
De genomineerden waren uitgenodigd 
om naar het gemeentehuis te komen 
waar de vlogs werden vertoond. De ma-
kers mochten hun fi lmpje presenteren 
aan wethouder Annette Baerveldt. 
De jury heeft onder andere gelet op origi-
naliteit van het fi lmpje, de uitvoerbaarheid 
van het idee en de kwaliteit van het fi lm-
werk. Daarnaast konden de aanwezigen 
ook stemmen op hun favoriete fi lmpje. 

De winnende vlog is ‘Zondag met Bron-
string’ gemaakt door Stan Bronstring, 
Floris Trapman, Emma Bos en Sam Step-
hanus. Stan is blind en heeft een blinde-
geleidestrip nodig om zelfstandig bij de 
bushalte te komen. Na verbouwing van 
de bushalte is de gemeente vergeten om 
deze blindegeleidestrip terug te plaatsen. 
Middels de vlog vragen de jongeren hier 
aandacht voor. Inmiddels zijn alle tegels, 
op één na, weer teruggeplaatst.
Op nummer 2 eindigde de vlog ‘Streetart 
in de haven van IJmuiden’ en op nummer 
3 eindigde ‘Meer groen in Velsen’. 
Het John van Dijk Fonds is blij met al-
le inzendingen en de originele en crea-
tieve ideeën die zijn aangeleverd. Alle in-
zendingen zijn ook doorgestuurd naar 
de betrokken wethouders. (foto: aange-
leverd) 
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Erik Baalbergen legt we-
kelijks een typisch IJmui-
dens beeld vast, naar 
aanleiding van de actua-
liteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement 
of gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke fo-
to schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
de voormalige bunker en 
zeefdrukkerij ‘De Mori-
aan’ in de Heerenduinen.

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog wordt IJmuiden door 
de Duitsers verbouwd tot 
‘Festung’, een verzwaard ver-
dedigingspunt in de Atlanti-
kwall. De Festung IJmuiden 
omvat diverse zogenaamde 
weerstandskernen en steun-
punten. Een van die weer-
standskernen, de luchtdoel-
batterij Süd-Ost, wordt aan-
gelegd op een hoge duintop 
in de Heerenduinen ten zui-
den van IJmuiden. De duin-
top biedt rondom een vrij 
blik- en schootsveld, terwijl 
het duinterrein prima ca-
mouflagemogelijkheden le-
vert. De weerstandskern be-
staat uit ruim dertig bouw-
werken, waaronder een 
vuurleidingsbunker, lucht-
doelgeschut, munitiebun-
kers en onderkomens voor 
de manschappen. Aan de 
noordkant wordt zelfs een 
voetbalveld aangelegd. In de 
loop van de oorlog worden 
diverse gemetselde bouw-
werken vervangen door 
nieuwe betonnen bunkers, 
waaronder twee zware mu-
nitiebunkers.
Na de oorlog blijft de batterij 
bijna geheel bewaard, maar 
veel bebouwing raakt door 
verstuiving en begroeiing uit 
het zicht. Van 1960 tot 1962 
wordt het terrein gebruikt als 
buitencentrum van het Dis-
trict Amsterdam van de Ver-
eniging de Nederlandsche 
Padvinders, voor het hou-
den van padvinderskampen. 
Vanaf 1962 huurt Gejus van 

der Veen een van de muni-
tiebunkers met bijgebouwen 
van de eigenaresse van het 
grondgebied, barones Van 
Tuyll van Serooskerken. Ge-
jus is etaleur en decorateur 
in dienst van de optiekke-
ten Brilmij. Daarnaast werkt 
hij als freelancer voor diver-
se andere zaken. Aanvanke-
lijk heeft hij zijn atelier in een 
garagebox maar in en rond 
de bunker heeft hij de ruim-
te. Enkele jaren later start hij 
in de bunker een textielzeef-
drukkerij met de naam ‘De 
Moriaan’. De idyllische werk-
plek heeft geen water, geen 
stroom en geen telefoon. 
Geen probleem: het water 
wordt zelf opgepompt, de 
stroom wordt met een die-
selgenerator opgewekt en 
na vijftien jaar komt er een 
telefoonaansluiting. Bestel-
lingen voor de Moriaan wor-
den afgeleverd bij een benzi-
nestation in de buurt…
Bij de verkoop van het duin-
gebied met de bunkers aan 
Natuurmonumenten wordt 
bepaald dat Gejus de Mori-
aan tot zijn overlijden mag 
blijven gebruiken. In 1996 
stopt de drukkerij, maar de 
witgeschilderde Moriaan 
wordt nog niet ontruimd.
In 1995 organiseert de Werk-
groep Onderzoek Verdedi-
gingswerken IJmuiden (WO-
VIJ) in de Moriaan een expo-
sitie in het kader van de her-
denking van 50 jaar bevrij-
ding. De expositie wordt be-
zocht door Canadese en En-
gelse bevrijders. Vijf jaar la-
ter vindt hier opnieuw een 
expositie plaats ter gelegen-
heid van 55 jaar bevrijding. 
Er leven ideeën om een per-
manent bunkermuseum te 
vestigen in de Moriaan. Deze 
ideeën gaan letterlijk in rook 
op als de inventaris van de 
Moriaan door brand wordt 
verwoest in september 2004. 
De bijgebouwen worden 
spoedig daarna afgebroken. 
De achterliggende munitie-
bunker zelf wordt onder een 
berg zand begraven.

IJmuiden - De Nederland-
se delegatie heeft voor de 
tweede keer goud gewonnen 
bij de internationale kampi-
oenschappen van de Word 
Association of Chinese Cui-
sine. Daarom was er vorige 
week groot feest bij Chinees 
restaurant Chi Ling aan de 
Kennemerboulevard. 
Want gastheer Shao Lin Hu 
was ‘chef de mission’ van 
deze succesvolle Neder-
landse delegatie. Het kam-
pioenschap werd gehouden 
in Shenzhen, Canton, China. 
Er waren 22 teams met totaal 
88 deelnemers uit 12 landen. 
De Nederlandse delegatie 
won goud vanwege de ex-
cellente gerechten én van-
wege de gedegen voorberei-
ding en hun fair play tijdens 
het kampioenschap. In 2012 
werd het Nederlands team 
ook al eerste in Singapore. 
In 2016 in Rotterdam werden 

zij tweede. Tijdens de bij-
eenkomst in Chi Ling werd 
niet alleen het Nederlandse 
team gehuldigd maar werd 
ook het tienjarig bestaan van 
IACC, de uitwisselingsorga-
nisatie gevierd.
Bij een feest in een restau-
rant horen natuurlijk exqui-
se hapjes. Alle gasten geno-
ten van een amusepalet. Na 
de overheerlijke soep, wer-
den de hoofdgerechten ge-
serveerd die bestonden uit 
roodbaarsfilet, parelhoen en 
ossenhaas. Het nagerecht 
bestond uit een geelgouden 
sabayon. Het uitgebreide di-
ner werd bekrachtigd met 
enkele mooie wijnen.
Wie dit feestje heeft gemist 
hoeft niet te treuren, want 
dit feestelijke diner is ook 
inspiratie voor de kerstme-
nu’s van Chi Ling. Zie www.
chiling.nl. (foto: Jeroen van 
Duin)

Velsen - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils gaan van 27 
november tot en met 2 de-
cember langs de deuren met 
de collectebus. 
De opbrengst van de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollec-
te is bestemd voor lokale ac-
tiviteiten waarmee het Leger 
des Heils sociale uitsluiting 
en eenzaamheid bestrijdt. 
Steeds meer mensen doen 

een beroep op het werk van 
het Leger des Heils. In 2016 
kwamen meer dan honderd-
duizend mensen in aanraking 
met het Leger des Heils. Dat 
is bijna 20.000 meer dan het 
jaar daarvoor. Denk hierbij 
aan activiteiten als kleding-
winkels, de huiskamer in de 
buurt, scouting en schuld-
hulpverlening. Het Leger ont-
vangt geen subsidie
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23 NOVEMBER
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

24 NOVEMBER
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Biljarten, les-
sen door Onno Dekker op 
1 tafel. 09.00-12.00 uur. 15,- 
per les. Vrij biljarten op 1 tra-
fel. 09.00-12.30 uur. 0,50 per 
half uur. Vrij biljarten op 2 
tafels. 12.30-16.30 uur. 0,50 
per half uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin vol 
Geheimen’. Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

25 NOVEMBER

(foto: aangeleverd)
Ladies Fashion Day bij 
Jacky Hart en Bij Bo, Ken-
nemerlaan 94-96 IJmuiden. 
Met om 12.30, 14.00 e 15.30 
uur modeflitsen geshowd 
door mannequins.
Wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek: Biljarten Club Net 
Niet. 12.30-17.00 uur. 42,- 
per jaar.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 

tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. Motordraaimiddag.
Café Bartje, Hoofdstraat 
150 Santpoort-Noord. In-
tocht Goedheiligman. Aan-
vang 13.00 uur.
Sinterklaas in Het Polder-
huis in Velserbroek. Het 
feest begint om 13.30 uur 
en eindigt om 15.30 uur. 
Repaircafé in Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 16.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Strandexcursie op het 
IJmuiderstrand. Vertrekpunt 
om 14.00 uur vanaf eind-
punt bus 381. Deelname 
gratis.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Dirk Scheele zorgt voor 
pepernotenpret. Aanvang 
15.00 uur.
Sinterklaas bij Villa Wes-
tend in Velserbroek. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang 
gratis. Zie ook www.villa-
westend.nl.
Tribute Supertramp in het 
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.15 uur.

26 NOVEMBER
Grote rommelmarkt in 
sporthal Zeewijk, Eenhoorn-
straat 2 IJmuiden. Van 09.00 
tot 15.00 uur.
Rommelmarkt voor AM-
REF in de recreatiezaal van 
Velserhooft. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Oecumenische 
dienst. Elke 3e zondag van 
de maand. 10.00-11.00 uur. 
Gratis. Elke zondag open-
stelling vanaf 10.30 tot 14.30. 
voor een gezellig kopje kof-
fie of een drankje. Er is gele-
genheid om op 2 biljarttafels 
een spelletje te biljarten. 
Theater Poppekus speelt 

‘Sint en de pakjes uit zee’ bij 
Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Om 11.30 en 14.00 uur. Voor 
kinderen van 4-8 jaar (en ie-
dereen die van Sinterklaas 
houdt). Toegang 6,- per 
kind, 3,- per begeleider. Re-
serveren info@theaterpop-
pekus.nl of 06-37576617.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin vol 
Geheimen’. Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Blokfluiten en luit ‘Lau-
tenwerk’ in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

(foto: Rick Schippers)
Optreden The Workmates 
in Café ‘t Kottertje, Logger-
straat 13 IJmuiden. Aanvang 
17.30 uur. Toegang gratis.

27 NOVEMBER
Collecteweek Leger des 
Heils tot en met 2 december.
Wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek: Biljarten Vereni-
ging Vrienden. 09.00-12.00 
uur. 42,- per jaar. Schilde-
ren 10.00-12.00 uur. 30,- per 
jaar. Bridge. 13.30-16.00 uur. 
30,- per jaar. Biljarten Ver-
eniging Velserbroek. 12.30-
17.00 uur. 42,- per jaar.
Vereniging Oud-Hoog-
ovens Medewerkers 
(VOHM) houdt vergadering 
in de Brederodezaal van het 
Dudok Huis, Wenckebach-
straat 1, Velsen-Noord. Aan-
vang 14.30 uur.
Postzegelavond in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. Vanaf 19.00 
uur is de zaal open.
Telstar - N.E.C. Aanvang 
20.00 uur.

28 NOVEMBER
Wijkcentrum De Hofste-

▲

de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Biljarten Hof-
stede. 09.00-12.30 uur. 42,- 
per jaar per dagdeel. Patch-
work. 09.30-12.00 uur. 30,- 
per jaar. Handwerken. 13.30-
16.00 uur. 30,- per jaar. Bil-
jarten Hofstede. 13.00-17.00 
uur. 42,- per jaar per dag-
deel. 
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Verkoop van handwerken in 
Woon- en Zorgcentrum De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.00 
uur.s
IJVV Stormvogels houdt 
haar jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering in het club-
huis. Aanvang 19.30 uur.

(foto: Annemieke van der 
Togt)
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Vamos!’. Aanvang 
20.15 uur.

29 NOVEMBER
Wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek: Biljarten Hofstede. 
09.00-12.30 uur. Kosten 42,- 
per jaar per dagdeel. Koers-
bal. 09.30-12.00 uur. 30,- per 
jaar. Koffieproject. 10.00-
12.00 uur. Gratis. Klaverjas-
sen. 13.30-16.00 uur. 30,- 
per jaar. Biljarten Hofstede. 
42,- per jaar per dagdeel. 
OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro per kind. 
Kan ook als verjaardagspar-
tijtje Opgeven kan via car-
la–schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Dit kan tot dins-
dag ervoor tot 17.00 uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin vol 
Geheimen’. Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knut-
selen, 13.30-15.30 uur. Kos-
ten 1,50 bovenop de entree-
prijs.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Vamos!’. Aanvang 

20.15 uur.

30 NOVEMBER
Wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek: Vrij biljarten op 2 
tafels. 09.00-12.30 uur. Kos-
ten 0,50 per half uur. Line-
dance 09.30-11.30 uur. 57,50 
per jaar. Wandelclub 10.00-
11.00 uur (gratis). Bloem-
schikken 09.00-11.30 uur. 1 
x per 2 weken. 15 euro per 
keer. Biljarten Vereniging 
Velserbroek. 12.30-17.00 
uur. Kosten 42 euro per jaar. 
Soos. 13.30-16.00 uur. 1,75 
per keer. Bridge 19.00-22.00 
uur. 30 euro per jaar. 
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Introductieavond bij Odd 
Fellows, Stationsweg 95 
Velsen-Zuid. Ontvangst van-
af 19.30 uur.

(foto: Bob Karman)
Stadsschouwburg Velsen: 
Vlaamse choreografe Isabel-
le Beernaert met haar gezel-
schap. Aanvang 20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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Velsen - Omdat juist mensen 
met een kleine beurs vaak 
hoge ziektekosten hebben wil 
de gemeente Velsen deze in-
woners helpen met een ge-
meentelijke collectieve zorg-
verzekering via Zilveren Kruis 
Achmea (ZKA). Alleen Vel-
senaren met een inkomen 
tot 130 procent van het mi-
nimuminkomen komen hier-
voor in aanmerking. Het ge-
meentelijk pakket biedt een 
ruimere dekking dan indivi-
duele zorgverzekeringen en 
kan daardoor iets duurder 
uitpakken dan een andere 
verzekering. Maar het mooie 
is dat de gemeente meebe-
taalt aan de aanvullende ver-
zekering. Daarmee kunnen 
veel extra ziektekosten wor-
den ‘afgekocht’. Velsenaren 
die mee doen kunnen kiezen 
uit drie aanvullende verzeke-
ringen. De nieuwe collectieve 
verzekering start pas in 2019, 
maar er is nu ook al een col-
lectieve verzekering in Velsen. 

Ziektekosten-
verzekering

Nieuwe adviesraad
Velsen - In de gemeenten 
Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen verdwijnen de Wmo-
raden, cliëntenraden en het 
ouderenplatform in Bever-
wijk om in 2018 plaats te ma-
ken voor een moderne ad-
viesraad. Deze nieuwe par-
ticipatieraad zal vroegtijdig 
betrokken zijn bij beleid en 
vraagstukken op het gebied 
van Wmo, Jeugdwet en Parti-
cipatiewet. Gemeenten en ra-
den zijn samen op zoek ge-
gaan naar een adviesraad 

in een nieuw jasje en heb-
ben nu een voorstel gedaan 
dat wordt voorgelegd aan de 
colleges en gemeenteraden 
van de drie IJmondgemeen-
ten. Elke gemeente krijgt zijn 
eigen participatieraad en er 
komt één overkoepelende 
raad. In het voorstel wordt 
gesproken over een verbre-
de, verjongde en vervroeg-
de participatie die past bij de 
transformatie en nieuwe ge-
meentetaken in het sociaal 
domein.

IJmond - NVD Beveili-
gingsgroep is de grote win-
naar van de IJmond On-
derneemt! Award 2017. Het 
bedrijf uit Haarlem kreeg 
de onderscheiding voor 
de meest in het oog sprin-
gende IJmondiale onderne-
ming.
IJmond Onderneemt! werd 
voor de achtste keer geor-
ganiseerd. Dit jaar was het 
thema ‘Wat is jouw drive?’ 
De zaal van A9 Studio’s in 
Uitgeest was zeer feeste-
lijk aangekleed, er was een 
paaldansact te bewonde-
ren, gastspreker en hand-
biker Tim de Vries gaf een 
indrukwekkend kijkje in zijn 
leven als paralympiër én er 
was van alle genomineerde 
bedrijven een mooi en in-
formatief fi lmpje gemaakt. 
De bijna 250 aanwezige 
entrepreneurs tijdens het 
mede door de Rabobank 
IJmond mogelijk gemaakte 
evenement zagen zo goed 
wat de genomineerden zo 
bijzonder maakt.
Hoewel Montarent en Slijp-
techniek IJmond ook veel 
indruk op de jury maak-
ten, ging de IJmond On-
derneemt! Award naar NVD 

Beveiligingsgroep. Zo stel-
de de jury bij monde van 
Leen Wisker dat bij de se-
lectie van de kandidaten 
voor de nominatie van de 
IJmond Onderneemt Award 
er, met het thema in het 
achterhoofd, naar zeer uit-
eenlopende bedrijven is 
gekeken. Uiteenlopend 
qua omvang en qua pro-
duct en/of dienstverlening, 
maar met een duidelijke ro-
de draad. Een persoonlijke 
drive. De winnaar, NVD Be-
veiligingsgroep is een fami-
liebedrijf en een top 4-spe-
ler. Een bedrijf dat al ruim 
100 jaar actief is op het ge-
bied van beveiliging, zowel 
nationaal als internationaal.
Voor de IJmond Werkt! 
Award waren Tata Steel en 
Mastermate Zwager ook 
genomineerd, maar ging de 
onderscheiding naar Tie-
bies Landbouwmechanisa-
tie. Parlevliet & Van der Plas 
was op haar beurt de win-
naar van de IJmond Duur-
zaam! Award. Het bedrijf 
troefde daarmee medege-
nomineerden Strandpavil-
joen Timboektoe en Abe-
lia Fleuristen af. (foto: Karen 
Vleugel)

Geslaagd voor EHBO
Velsen - Maandag 20 novem-
ber is een groep van 12 per-
sonen geslaagd voor het Ro-
de Kruis-certifi caat Uitgebrei-
de EHBO.
De cursisten hebben 10 weken 
lang een intensief, maar ook 
gezellig programma gevolgd. 
Docent Roel van de Polder 
leerde tijdens deze lesavonden 
de cursisten reanimeren en de 
kennis en kunde van de uitge-
breide EHBO. De praktische 
lessen werden ondersteund 
door ‘echte’ Lotus-slachtof-
fers. Zij hebben een uitgebrei-
de cursus gevolgd voor het le-

vensecht uitbeelden van een 
uitgebreid scala van aandoe-
ningen en verwondingen.
Opleidingscoördinator, Jacoba 
Peeters, reikte de cursisten het 
internationaal geldige certifi -
caat uit. Namens het bestuur 
werden de cursisten met een 
fraai boeket bloemen gefeli-
citeerd met het behaalde re-
sultaat. Voor de nieuwe cur-
sus, die medio januari 2018 
van start gaat, zijn nog enke-
le plaatsen beschikbaar. 
Opgeven kan via opleidin-
gen@rodekruisijmond.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Velsen - Vanwege de gro-
tere drukte op de pont tus-
sen Velsen-Zuid en Noord is 
tijdelijk een extra pont inge-
zet als proef. Dit gebeurde op 
initiatief van gemeente Velsen 
en Omgevingsdienst IJmond. 
Door de drukte kon de pont in 
de spits niet meer op tijd va-
ren. Tijdens de driejaarlijkse 
proef werd deze zogenaamde 
spitspont betaald door subsi-
dies en een eigen bijdrage van 
de IJmondgemeenten. Aange-
zien de gemeente Amsterdam 
zorgt voor de veerponten is nu 
gevraagd de verdere kosten 
voor de spitspont op zich te 
nemen. Het gaat om een jaar-
lijks bedrag van circa 350.000 
euro.

Extra pont

OTK speelt ‘Het geheim van Beeckestijn’
Velsen - Als Sinterklaas bij-
na in het land is, begint het bij 
de kinderen van de openba-
re basisscholen in Velsen te 
kriebelen. Niet alleen omdat 
de Sint zoveel mooie cadeaus 
en lekkers meebrengt, maar 
ook omdat het dan al bijna 
tijd is om naar de schouw-
burg te gaan voor het tradi-
tionele Sinterklaastoneel van 
de Onderwijzers Toneelver-
eniging Kennemerland. Tot 
en met vrijdag wordt ‘Het ge-
heim van Beeckestijn’ ge-
speeld.

De juffen en meesters zijn 
sinds juni al weer druk aan 
het repeteren voor de inmid-
dels 71ste voorstelling. ,,We 
spelen dit jaar Het geheim 
van Beeckestijn”, vertelt Jan-
na Handgraaf van OTK.
,,Deze spannende familie-
voorstelling is speciaal voor 
OTK geschreven door ac-
trice en regisseuse Loulou 
Rhemrev. Het stuk gaat over 
vier kinderen die tijdens een 
schoolreisje het geheim van 
Beeckestijn ontdekken. Een 
bijzonder geheim dat hen 

gaat helpen om de sloop van 
Beeckestijn te voorkomen. 
Zij komen terecht in de 18e 
eeuw, de tijd van de VOC, 
rijkdom, pruiken en buiten-
huizen, en gaan op zoek naar 
de schat. Dat valt niet mee, 
vooral als je niet weet wáár je 
precies naar moet zoeken! En 
wie is die schim daar achter 
de bomen? Een verhaal over 
andere tijden, gekke gewoon-
tes, vriendschap en moed.”
Juf Janna, die na de PABO 
studeerde aan de Toneelaca-
demie in Maastricht en mo-

menteel een opleiding volgt 
aan Theaterschool de Trap in 
Amsterdam, rondde in 2016 
de Opleiding Poppen- en Ob-
jecttheater in Den Haag af. 
Die komt haar goed van pas 
bij deze OTK-voorstelling. 
,,Samen met mijn moeder 
heb ik diverse poppen speci-
aal voor deze voorstelling ge-
maakt.” Wat voor poppen het 
precies zijn, wil ze niet zeg-
gen. ,,Iedereen moet maar 
komen kijken.’’
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdagavond heeft 
de politie een 37-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden we-
gens het bezit van een wapen. 
De politie zag een auto staan 
op de Vlietweg in Santpoort-
Noord waarvan de APK ver-
lopen bleek te zijn. Bij contro-
le van zijn gegevens bleek de 
man bekend te zijn bij de po-
litie in verband met wapens 
en drugs. In de auto werd een 
stroomstootwapen aangetrof-
fen. De politie heeft  het wa-
pen in beslag genomen. De 
verdachte gaf aan dat het wa-
pen niet van hem was.

Stroom-
stootwapen
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Onlangs is er door het Hos-
pice weer een open huis geor-
ganiseerd.
Het is altijd weer bijzonder om 
belangstellenden een inkijkje 
te geven in het huis.
Wat me deze keer opviel, was 
dat er veel kijkers waren die, 
vanuit de wetenschap dat het 
leven eindig is, voor zichzelf 
een idee wilden vormen van 
de sfeer in het huis en van de 
mogelijkheden die De Heide-
berg hen kan bieden.
Want laten we eerlijk zijn, we 
hebben bijna allemaal de nei-
ging om de wetenschap dat 
we op een gegeven moment 
dood zullen gaan op een zij-
spoor te zetten en daar maar 
zo min mogelijk aan te den-
ken.
En dat is meer dan begrijpelijk, 
want het is nu eenmaal een 
raar idee dat de wereld ge-
woon door gaat als je er niet 
meer bent.
Toch is het goed om je ge-
dachten te maken over de toe-
komst en dan met name je ei-
gen toekomst.
En hoe mooi is het om te we-
ten dat er mensen zijn die voor 
je willen en kunnen zorgen, 
hetzij in een thuissituatie, het-
zij in het Hospice.
Zoals elke keer was iedereen 
weer getroffen door de huise-
lijke sfeer in Het Hospice.
En dat is precies waar we voor 
staan. Wij zijn namelijk een 
Bijna Thuis Huis.
We streven voortdurend naar 
een situatie waarin het bijna 
zoals thuis is.
De leidraad bij vragen of ver-
zoeken van onze gasten is 
voor de vrijwilligers dan ook 
altijd; wat zou je als mantel-
zorger zeggen of doen als ie-
mand je dit vraagt in zijn eigen 
huis, in zijn eigen omgeving?
Het grote verschil met thuis 
is natuurlijk wel dat er in het 
hospice altijd verpleegkundi-
ge hulp aanwezig is en dat de 
familie van onze gasten zich 
niet meer bezig hoeft te hou-
den met de verzorging van 
hun dierbare.
Dat geeft rust, en die rust is 
nodig om te accepteren dat 
het einde nabij is.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice 
De Heideberg

Vooruitzien

Jan Campertschool 
prolongeert damtitel

IJmuiden - Damclub IJmui-
den (DCIJ) probeert sinds 
jaar en dag door middel van 
het schooldamtoernooi jeugd 
kennis te laten maken met 
het damspel. Dit jaar kwa-
men er maar liefst twintig 
teams van tien verschillen-
de basisscholen op het eve-
nement af, dat in samenwer-
king met de gemeente Vel-
sen in de Burgerzaal van het 
stadhuis werd gehouden. 
Bij het ingaan van de laatste 
ronde leek De Toermalijn 3 
uit Driehuis met kopman Mo-
ritz Woestenburg op de titel 
af te stevenen. De Origon uit 
IJmuiden, die eerder al titel-
verdediger de Jan Campert-
school 2 uit Driehuis afstop-
te, hield de Toermalijn echter 
knap op 4-4. Hierdoor wist de 
Jan Campertschool 2 op de 
valreep nog De Toermalijn 3 
op doelsaldo te passeren en 
daarmee de titel te prolonge-
ren. Op gepaste afstand ein-
digde de Brederode Dalton 4 
uit Santpoort-Zuid op doel-
saldo op de derde plaats. 
De titel van de Jan Campert-
school kwam niet geheel 
uit de lucht vallen. Een aan-
tal spelers van dit team, be-
staande uit Rosa Rooij, Thijs 
Aalders, Caithlin Korf en No-
ah Meerkerk, had name-
lijk na schooltijd al een paar 
damlessen van DCIJ-jeugd-

leidster Nicole Schouten ge-
had. 
Inmiddels zijn op vrijdag-
avond in dezelfde Jan Cam-
pertschool de lessen begon-
nen voor de topscorers van 
het schooldamtoernooi, die 
met hun prestatie tien gratis 
lessen bij DCIJ hebben ver-
diend. Na afl oop van de trai-
ning werden er ook twee par-
tijen voor de nieuwe onder-
linge competitie gespeeld. 
Voorlopig leiden de nummers 
één t/m drie van de vori-
ge competitie Fico van Beek, 
Lars van Eeken en Ole He-
ijdra, samen met Tibbe van 
Beek. Caithlin Korf is met een 
overwinning en een remise 
de best gestarte nieuwko-
mer. (foto: aangeleverd)

Santpoort plant boom 
voor pastor Captijn

Santpoort-Noord - Ter her-
innering aan Fons Captijn 
wordt op 2 december voor 
de Naaldkerk in Santpoort 
een boom geplant. De pastor 
overleed op 26 september na 
een kort ziekbed. Captijn was 
geliefd vanwege zijn betrok-
kenheid, humor en geloofs-

opvattingen. Als pastor zet-
te hij zich met grote inzet in 
voor de plaatselijke gemeen-
schap. Hij trok zelfs de aan-
dacht van de landelijke pers 
door auto’s, fi etsen en rolla-
tors in te zegenen.
Eén van zijn gevleugelde uit-
spraken was: ,,Als het niet 
om mensen gaat, dan gaat 
het over helemaal niets.’’ De-
ze zin is ook de titel van het 
boek dat Captijn vlak voor 
zijn overlijden heeft afgerond. 
Het boek is na het planten 
van de boom voor het eerst 
verkrijgbaar zijn.  
Voorafgaande aan het plan-
ten van de herdenkingsboom 
wordt vanaf 11.00 uur een 
eredienst gehouden. (foto: 
aangeleverd)

Kienavond Felison Brass
Velsen-Noord - Op zaterdag-
avond 9 december houdt Feli-
son Brass haar jaarlijkse kien-
avond in Wijkcentrum De Stek. 
De avond begint met drie kien-
ronden en wordt afgesloten 
met een grootse loterij. Ook 
dit jaar is er weer een fantasti-
sche hoofdprijs te winnen, een 
Samsung 43 inch 4K Ultra HD 
Smart TV. En naast de hoofd-
prijs een Philips Volautomati-
sche Espressomachine en een 
Airfryer. Ook zijn er weer vol-

op kerststukjes en diverse le-
vensmiddelen manden en nog 
vele andere mooie prijzen. De 
kienavond begint om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur). De 
entree is 1 euro per persoon. 
Entreekaarten zijn op de kien-
avond aan de zaal te koop (zo-
lang de voorraad strekt) of in 
de voorverkoop bij de familie 
Joustra, Melklaan 47 in Velsen-
Noord en bij de familie Verha-
gen, Stratingplantsoen 19A in 
Velsen-Noord.

Velsen-Zuid - Voor degene 
die wil weten wat Odd Fel-
lows zoal doen op een loge-
avond in hun gebouw aan de 
Stationsweg 95 in Velsen-
Zuid, is er een introductie-
avond op donderdag 30 no-
vember. Misschien heeft u 
zich al eens afgevraagd wat 
zich afspeelt achter die ge-
vel met wereldbol en de let-
ters Odd Fellows aan de Sta-
tionsweg.  
U en uw partner zijn van har-
te welkom. De ontvangst is 30 
november vanaf 19.30 uur. U 
wordt ontvangen door leden 
van de IJmondloge (man-
nen) en van de Duinrooslo-
ge (vrouwen). De eerste ken-
nismaking zal onder het ge-
not van een kop koffi e of thee 
best lukken. Daarna zullen zij 
zich nader aan u voorstellen 
onder andere met een stuk-
je geschiedenis over de orga-
nisatie. Zoals ook tijdens een 
logeavond voor leden gebrui-
kelijk is, gaan zij na de koffi e 
naar boven, naar de ontmoe-
tingsruimte, waar ze in alle 
rust naar wat muziek, tekst 
en uitleg zullen luisteren. Na 
afl oop van deze bijeenkomst, 
die zij zitting noemen, gaan 
ze weer naar beneden, naar 
de recreatieruimte. Daar kan 
men dan van een drankje en 
hapje genieten en zal er alle 
gelegenheid zijn om vragen 
te stellen.
Odd Fellows zijn mensen 
van verschillende pluimage. 
Vriendschap is een binden-
de factor bij al die verschil-
len. Hierdoor staan ze samen 
sterker en kunnen ze meer 

tot stand brengen, dan wan-
neer ze alleen zouden staan. 
Zo kunnen ze werken aan 
zichzelf en aan hun direc-
te omgeving; dit alles in de 
hoop op een betere samen-
leving. Odd Fellows werkt 
hieraan door onder andere 
hun hulpbehoevende mede-
mens fi nancieel en anders-
zins te ondersteunen. De Odd 
Fellows zijn al 95 jaar in de-
ze gemeente actief. Het gaat 
de leden om een positieve 
levenshouding, waarbij een 
goed gesprek, onderling ver-
trouwen, vriendschap en ge-
zelligheid een belangrijke rol 
spelen. Zie ook de adverten-
tie-oproep elders in dit blad.
Alle belangstellende inwo-
ners van de IJmond en Zuid-
Kennemerland (Haarlem, 
Haarlemmermeer, Zandvoort, 
Bloemendaal enz.) zijn van 
harte welkom. U kunt parke-
ren op de hoek Stationsweg-
Minister van Houtenlaan in 
Velsen-Zuid.
Wilt u zich s.v.p. tijdig aan-
melden bij de heer B. Wel-
link, 0251-228268, e-mail: 
bwellink@zonnet.nl. Zie ook 
www.oddfellows-velsen.nl.
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Velserbroek - In de Hofstede 
vindt elke woensdagochtend 
de activiteit Koersbal plaats. 
Deze hele gezellige groep be-
gint om 09.30 met tussen-
door een koffiepauze. De 
groep zoekt nog iemand die 
hier leiding aan zou willen ge-
ven maar ook mensen die ac-
tief willen deelnemen aan het 
koersbal zelf, als eventueel lei-
dinggevende doet u ook ge-
zellig zelf actief mee. Koersbal 
wordt gespeeld in twee teams 
op een mat van 8 x 2 meter met 
4 zwarte of gele ballen en is 
een binnen- en precisiesport. 
De bedoeling is om de met de 
afgeplatte ballen (bowls) waar 
u meespeelt zo dicht mogelijk 
bij de doelbal (de jack) te krij-
gen. Mocht u interesse hebben 
loop dan eens vrijblijvend bin-
nen bij de Hofstede om te kij-
ken of dit iets is voor u.

Koersbal

Santpoort-Noord - Op 
maandag 27 november is er 
weer een gezellige postzege-
lavond met veiling in Het Ter-
ras. De kavels kunnen voor-
af bekeken worden. De zaal 
is vanaf 19.00 uur open. Meer 
weten? Bel 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond

Schilderijen en foto’s
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Tot en met 
6 januari zijn de grote kleur-
rijke schilderijen van Jan Smit 
te bezichtigen in ’t Bredero-
de Huys. Hij is op verschillen-
de gebieden creatief, maar 
schilderen is zijn passie. Als 
autodidact heeft hij zichzelf 
het schilderen aangeleerd. 
Wel heeft Smit cursussen ge-
volgd ter inspiratie en om zijn 
techniek te verbeteren. Maar 
wat verf en doek met elkaar 
doen, wil hij zelf ontdekken. 
Smit is er een meester in om 
kleuren gewaagd tegen el-
kaar aan te zetten en werkt 
het liefst met acryl. ,,Al wer-
kend laat ik, in de drift van 
het creëren, de techniek los. 
Het penseel loopt dan beter, 

de verf doet wat je wilt.”
De natuurfoto’s die te zien 
zijn op een doorlopende film, 
zijn gemaakt door dorpsge-
noot Koen Piller. Het voor-
malige Nova-terrein was ja-
renlang een ongerept stuk-
je grond, wachtend op toe-
stemming voor de bouw van 
woningen en een supermarkt 
met ondergrondse garage. In 
de verschillende seizoenen 
leverde het een schoonheid 
op van rietpluimen, een enor-
me verscheidenheid van on-
kruidplantjes en berenklau-
wen. Piller heeft met zijn fo-
to’s een herinnering gecre-
eerd aan een inmiddels ver-
loren gegaan onkruidpara-
dijs.

Nieuwe shirtsponsor 
voor VSV zaterdag 1

Velserbroek - De zaterdag 
seniorentak van VSV floreert 
als nooit te voren en het vlag-
genschip van de zaterdag 
doet het zeker niet onver-
dienstelijk in de derde klasse. 
Als vriendenteam spelen ze 
in deze klasse tegen voor-

namelijk standaardteams en 
ook dit jaar is handhaven het 
doel. 
Voor herenmodezaak Crème 
Fresh is dit een mooi affi-
che om zich als shirtsponsor 
in de kijker te spelen. (foto: 
aangeleverd)

Rugbyclub The 
Smugglers herpakt zich

Velserbroek - Werd er vo-
rige week nog onnodig ver-
loren tegen de Hawks, de-
ze week zouden The Smug-
glers revanche nemen te-
gen ARC Amstelveen Low-
landers met een 60-12 over-
winning. Meteen na het ver-
lies tegen de Hawks werd 
er aangeven dat dit geen 
tweede keer mocht gebeu-
ren. Tegen gelijkwaardige 
tegenstanders calculeer je 
een verlies in maar niet te-
gen de het onderste teams 
op de ranglijst.
Amstelveen is ook een team 
in de onderste regionen dus 
The Smugglers waren ge-
brand op een goed resul-
taat. Al in de kleedkamer 
waren de koppies gefocust 
op de wedstrijd en dit bleek 
al snel in de wedstrijd. Was 
het eerst Rens Barnhoorn, 
daarna twee keer Jeffrey 
van Norden en nogmaals 
Rens die binnen het kwar-
tier met mooie tries de wed-
strijd op slot zette met een 

voorsprong van 28-0. Dat de 
training van afgelopen vrij-
dag zijn vruchten af wierp 
door meer in de lijn te spe-
len bleek wel door mooie 
tries van Joost Maarschalk 
en Leon van Haaften. Het 
was Simon Edwards die de 
ruststand van 43-5 liet no-
teren. De tweede helft werd 
gekenmerkt door de vele 
wissels zodat ook de aan-
komende talenten Thijmen 
Broos, Teun de Weerd en 
Jelle Koolen hun minuten 
in de hoofdmacht mochten 
maken. 
Na mooie tries van Rens en 
Simon was het Gerrit Bou-
dewijn, man of the match, 
die de eindstand van 60-
12 op het scoreboard zette. 
De complimenten gaan ook 
uit naar Robin Duineveld en 
Hans Oldenburg die onder 
bare windomstandigheden 
de conversies tussen de pa-
len schoten. Zie ook www.
thesmugglers.nl. (foto: Ad 
van Dijk)
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Velserbroek - In het gebouw 
van Stichting Buiten Gewoon 
in Velserbroek wordt twee 
keer per week Mindfulness 
gegeven door Ardy Blok. Ze 
heeft een jarenlange ervaring 
met begeleiding van groepen 
en ook persoonlijke begelei-
ding. Sinds een paar maan-
den geeft ze mindfulness, 
ontspanning en meditatie in 
Buiten Gewoon. Het is voor 
iedereen toegankelijk omdat 
de oefeningen ook op een 
stoel gedaan kunnen wor-
den. De leeftijd varieert tus-
sen de 35 en 80 jaar. Er zijn 
nog plaatsen op vrijdagoch-
tend.

Mindfulness

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 26 november wordt er 
weer een rommelmarkt voor 
AMREF gehouden in de re-
creatiezaal van Velserhooft. Er 
zijn weer allerhande spullen te 
koop. De toegang is gratis. De 
zaal is geopend van 9.00 tot 
16.00 uur. De koffie staat klaar. 
De opbrengst komt weer ge-
heel ten goede aan AMREF/
Flying Doctors. Dit is een on-
afhankelijke organisatie, die 
zich inzet voor een betere ge-
zondheidszorg in Afrika.

Rommelmarkt 
voor AMREF

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 26 november treden de 
Ambrosians op in Dorpshuis 
Het Terras. Een enthousias-
te gemengde zanggroep be-
geleid door piano, contrabas, 
gitaar en slagwerk bezorgt 
de bezoekers een heerlijke 
muzikale middag. De voor-
stelling begint om 14.00 uur 
(zaal open vanaf 13.30 uur). 
Kaarten à 5 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en op 
de dag zelf aan de zaal.

The Ambrosians 
in Het Terras

Inwijding gerestaureerde 
viool in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Het con-
cert dat vrijdag 24 november 
om 20.00 uur in ‘t Mosterd-
zaadje gegeven wordt staat 
in het teken van een restau-
reerde viool. Sergei Fedos-
jeenko, vioolbouwer en vio-
list, speelt samen met de pi-
anist Vital Stahievitch een 
programma met werken van 
Brahms ( sonate nr, 3 opus 
108), de sonate van Franck, 
pianosolo een Polonaise en 
een Wals van Chopin en tot 
slot de bloedstollend mooie 
Nocturne van Chopin voor vi-
ool en piano. 
Fedosjeenko restaureerde 
de viool die voor ‘t Mosterd-
zaadje een bijzondere waar-
de heeft. Om het resultaat te 
beproeven werd afgesproken 
er een concert op te geven. 
De Braziliaanse blokfluitiste 
Isabel Favilla en de Italiaanse 

luitspeler Giulio Quirici vor-
men samen het uiterst pro-
fessionele op barokmuziek 
gespecialiseerde ‘Duo Lau-
tenwerk’. 
Op zondag 26 november om 
15.00 uur voor het eerst in ‘t 
Mosterdzaadje met een pro-
gramma met muziek van 
echte oude meesters als 
Bach, Telemann en Dieupart. 
Het duo brengt deze prachti-
ge en intieme muziek op ou-
de instrumenten. Tevens pre-
senteren ze hun CD waar-
op dit programma is terug te 
luisteren. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Strawberries verliest 
weer met grote cijfers
Driehuis - Het eerste he-
renteam van hockeyclub 
Strawberries heeft afgelo-
pen zondag opnieuw een 
grote nederlaag geleden. 
Op het eigen veld wer-
den de Driehuizenaren met 
maar liefst 0-6 aan de kant 
gezet door Hilversum. Dit 
betekende de elfde neder-
laag op rij voor de hekken-
sluiter van de eerste klasse.
Na vijf seconden spelen 
kon de Strawberries-aan-
hang al opgelucht adem 
halen, nadat doelman Wou-
ter Rempt een niet te mis-
sen kans van Hilversum on-
schadelijk wist te maken. 
Strawberries speelde hier-
na, anders dan de eind-
uitslag doet vermoeden, 
wel een goed deel van de 
wedstrijd. Er werd met een 
hoog baltempo gespeeld 
en de aardbeien wisten 
het de nummer twee van 
de ranglijst in de begin-
fase aardig lastig te ma-
ken. De eerste kansen wer-
den gecreëerd door Straw-
berries, dat natuurlijk de 
grote underdog was voor 
dit duel. Hilversum speel-
de echter vanaf het begin 
erg geroutineerd en hier-
door wist het niet in al te 
grote problemen te komen. 
In het verloop van de eer-
ste helft werd duidelijk dat 
Hilversum over betere spe-
lers beschikt dan Strawber-
ries. Met snel combinatie-

spel werden de aardbeien 
meer en meer achteruit ge-
drukt, met twee doelpunten 
voor de ploeg uit het Gooi 
tot gevolg.
In de tweede helft had 
Strawberries al snel veel 
balbezit en kreeg het weer 
enkele kansen. Dankzij 
goed keeperswerk van Hil-
versum werden deze en en-
kele strafcorners niet tot 
doelpunt gepromoveerd. 
Hilversum ging echter wel 
zeer efficiënt met de kan-
sen om en scoorde de 0-3 
en de 0-4 al ruim voor het 
einde van de wedstrijd. 
Strawberries kon ongeveer 
vijftien minuten voor tijd 
iets terug doen, maar David 
Bosma pushte een strafbal 
op de lat. Hierna liet Straw-
berries de wedstrijd lopen 
en scoorde Hilversum nog 
tweemaal om zo de 0-6 
eindstand op het scorebord 
te krijgen.
De ploeg van coach Willem 
Sanders heeft nu tegen al-
le elf de tegenstanders ge-
speeld en heeft alle wed-
strijden verloren. De ach-
terstand op de veilige elf-
de plaats in de ranglijst be-
slaat nog altijd slechts zes 
punten, dus degradatie kan 
nog voorkomen worden. 
Komende zondag gaan de 
aardbeien op bezoek bij ti-
telkandidaat Myra in Am-
stelveen. (Finn van Leeu-
wen)

Americo en proefjes bij Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Oh, kom er 
eens kijken wie er in zijn stal-
letje staat! Afgelopen week-
end hebben de pieten Ame-
rico weer in zijn vertrouwde 
stal gezet bij Hippisch Cen-
trum Velsen, gelegen aan de 
Driehuizerkerkweg 13 te Vel-
sen-Zuid. Alle kinderen zijn 
dan ook welkom om wat lek-
kers te brengen voor lieve 
Americo.
En na de inkomst van de Sint 
en zijn Pieten, en drukke da-
gen werd zondag 19 novem-
ber de laatste dressuurwed-
strijd voor de jongste ruiters 
georganiseerd. Om begin-
nende ruiters in de gelegen-
heid te stellen aan dressuur-
wedstrijden te wennen wer-
den de A(angepaste) dres-
suurproeven verreden. Deze 
proeven zijn onderverdeeld 
in A1, A2 en A3 proeven.
Een groot aantal leerlingen 
had zich ingeschreven voor 
deze dressuurwedstrijd. Voor 
een aantal leerlingen was het 

hun eerste dressuurproef en 
de spanning was dan ook 
van de gezichten af te lezen.
In de A3 proef werd De-
vi Nepal met de pony Dizzy 
knap eerste met 225 punten. 
Chenoa Peralta met de po-
ny UK mocht de tweede prijs 
mee naar huis nemen met 
219 punten en Romy Bilder-
beek met Dazer werd fraai 
derde met 212,5 punten.
Daarna volgde de A2 proef. 
De eerste prijs en het oran-
je rozet gingen naar Am-
ber van Kooten met Da-
zer. Zij behaalde 168 pun-
ten. Jasmijn Nieuwenhuizen 
en UK werden fraai tweede 
met 167,5 punten en de der-
de prijs ging uiteindelijk naar 
Kiki Jansen.
Tot slot de A1 proef. Lisa 
Prins behaalde de eerste prijs 
met 177,5 punten. Een twee-
de prijs ging naar Joris Bur-
ger en Dazer met 172,5 pun-
ten en Fiene Haseser werd 
derde met 172 punten. 

Het was een zeer geslaagde 
en gezellige middag.
Kijk voor een bezoek aan 

Americo of meer informatie 
op www.hippischcentrum-
velsen.nl of bel 0255-534309.

Santpoort-Noord - Zondag 
3 december houdt Suomi een 
Sinterklaasloop voor het he-
le gezin. Inschrijven kan voor 
de jeugdloop van 1,2 kilome-
ter of voor de 5 of 10 kilome-
ter. De start is om 10.45 uur. 
Inschrijven kan tot en met 29 
november via www.avsuomi.
nl. Na-inschrijven ter plaatse 
vanaf 09.45 uur tot maximaal 
15 minuten voor de start. Met  
warming up met pieten en 
een loterij.

Sinterklaasloop
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Mijn Kerstmarkt legt focus op kwaliteit
IJmuiden - De organisa-
tie van Mijn Kerstmarkt 
is achter de schermen 
druk bezig om de laatste 
puntjes op de i te zetten. 
Het niveau van het eten, 
het assortiment kerst-
cadeaus en het enter-
tainment ligt dit jaar nog 
hoger. Mijn Kerstmarkt 
vindt op donderdag 14, 
vrijdag 15, dinsdag 19, 
woensdag 20, donderdag 
21 en vrijdag 22 decem-
ber plaats in de Christ-
mas Cruise Terminal.

Mijn Kerstmarkt is een uniek 
concept waarbij werkge-
vers hun personeelsleden 
trakteren op een heerlij-
ke avond uit in kerstsfeer. 
Dit jaar staat de cruiseter-
minal bij het Kleine Strand 
in het teken van Scrooge, 
het bekende kerstsprookje 
van Charles Dickens op een 
sfeervol kerkplein. ,,Om-
dat er veel bedrijven terug-
komen wilden we voorko-
men dat het op een herha-
ling lijkt. Daarom hebben 
we de aankleding volledig 
vernieuwd. We bouwen dit 

jaar een negen meter hoge 
kerk met een schaatsbaan 
en een kerkplein ervoor. 
Bezoekers van Mijn Kerst-
markt gaan honderd jaar 
terug in  de tijd. De sfeer 
wordt echt heel bijzonder, 
dat weet ik zeker.’’’
Het diner wordt dit jaar 
aangevuld met goedgevul-
de etagère op de tafels, di-
verse foodstations en be-
dienend personeel dat re-
gelmatig langskomt met 
extra lekkers. De drankjes 
kunnen ook aan tafel wor-
den besteld. Just Ritskes, 
die Mijn Kerstmarkt samen 
met Bas Dortmundt organi-
seert: ,,Wij werken met een 
fantastisch team van erva-
ren horecamensen, die net 
zo gedreven zijn als wij om 
alle gasten de waardering 
en gastvrijheid te geven die 
ze na aan jaar hard werken 
verdienen.’’
De gerechten worden we-
derom bereid door Korf Ca-
tering, sinds 2015 de vas-
te partner van Mijn Kerst-
markt. ,,We zijn blij dat het 
is gelukt om een luxer di-
ner aan te bieden voor de-

zelfde prijs’’, aldus Ritskes. 
,,De etagère van kunststof 
die op tafel komt te staan is 
een echte eyecatcher. Die 
hebben wij in eigen beheer 
geproduceerd met ons be-
drijf GraphicSign.’’
Er is tevens kritisch geke-
ken naar het assortiment 
kerstcadeaus waaruit de 
bezoekers kunnen kiezen. 
Ritskes: ,,De populaire pro-
ducten hebben we uiter-
aard gehandhaafd, maar 
we hebben ook gekozen 
voor nieuwe productgroe-
pen. Dit jaar hebben we bij-
voorbeeld ook planten, olie 
en kruiden, health gadgets 
en luxe kledingaccessoires. 
We hebben nu acht winkels 
met voor ieder wat wils.’’
Mijn Kerstmarkt wordt ie-
dere avond afgesloten met 
een gratis feest met live 
muziek. En dat vanaf 35 eu-
ro per werknemer. De werk-
gever kiest zelf het aantal 
munten voor de drankjes 
en de kerstmarkt, waardoor 
de uitgaven nooit de voor-
af opgegeven prijs overstij-
gen.
,,Het mag de bezoekers aan 

niets ontbreken’’, besluit 
Ritskes. ,,Op Mijn Kerst-
markt moet iedereen van 
begin tot eind genieten en 
van de ene luxe verwennerij 
in de andere vallen. Wil je je 
werknemers echt vertroete-

len, dan moet je ons nu bel-
len voor een voorstel.”
Bedrijven met interes-
se kunnen zich via www.
mijnkerstmarkt.nl of 06-
51662135 melden bij de or-
ganisatie. (foto: Ed Geels)

Beweeg mee 
met Zeestroom
Velsen - Bewegen is goed 
voor je lijf, maar zorgt ook dat 
je brein in conditie blijft. En sa-
men bewegen geeft extra ener-
gie. Vanaf 28 november orga-
niseert Ontmoetingscentrum 
Zeestroom daarom elke dins-
dag een activiteit. Dinsdag 28 
november: 10.30-13.00 uur. 
Strandwandeling. Dinsdag 5 de-
cember: 10.30-12.30 uur. Jeu de 
Boules. Dinsdag 12 december: 
13.30-15.30 uur. Sporten met 
Donar Fitness. Dinsdag 19 de-
cember: 10.30-13.00 uur. Bos-
wandeling. Als het brein achter-
uit gaat vraagt dat een andere 
manier van met elkaar omgaan. 
Door mee te doen met activitei-
ten ontmoet je andere mensen, 
ontstaan er sociale contacten en 
blijf je in beweging. Anders om-
gaan met kwetsbaarheid en ver-
geetachtigheid. Dat is wat Ont-
moetingscentrum Zeestroom 
doet. Bewegen staat hier hoog 
in de vaandel. Kosten voor deel-
name aan de losse activitei-
ten zijn 5 euro per keer. Koffie 
en thee zijn hierbij inbegrepen. 
Men start bij Ontmoetingscen-
trum Zeestroom, Zeewijkplein 
262 in IJmuiden. Heeft u interes-
se om hieraan mee te doen? Al-
leen of samen met iemand? Laat 
het weten via 023-8910503 of 
zeestroom@zorgbalans.nl. 

Santa Run voor tweede keer over Lange Nieuw
IJmuiden - Op zaterdag 16 
december kleurt IJmuiden 
weer rood, als een paar hon-
derd als kerstmannen verkle-
de enthousiastelingen mee-
doen met de tweede Ken-
nemerland Santa Run. De-
ze fun run wordt georgani-
seerd door zes lokale Rota-
ry Clubs. De netto-opbrengst 
gaat naar de Stichting Vrien-
den van het Rode Kruis Zie-
kenhuis.
De Kennemerland Santa Run 
is een sponsorloop waar ie-
dereen aan mee kan doen. 
De organisatie nodigt na-
drukkelijk teams van (basis)

scholen, bedrijven, (sport)
verenigingen en vrienden-
clubs uit om zich in te schrij-
ven via kennemerland.rota-
rysantarun.nl of bij de drie 
inschrijfpunten: EP Tol, de 
Drankenier en Patrick van 
Keulen. 
Deelname aan de run kost 
12,50 euro. Alle deelnemers 
ontvangen een kerstman-
pak en leggen een parcours 
af van ongeveer drie kilome-
ter. Het parcours betreft de 
nu geheel vernieuwde Lange 
Nieuwstraat. Start en finish 
zijn op Plein 1945 in IJmui-
den.  Op het plein is livemu-

ziek door de band Drie Vier-
kante Meter, koek en zopie 
en natuurlijk Glühwein. 
De hele netto-opbrengst van 
de Kennemerland Santa Run 
gaat naar het De Stichting 
Vrienden van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, een vrijwilligers-
organisatie die werkt zonder 
overheidssteun. De stichting 
spant zich in om het verblijf 
van patiënten en in het bij-
zonder kinderen en bezoe-
kers in het Rode Kruis Zie-
kenhuis en het bijbehoren-
de Brandwondencentrum 
Beverwijk zo aangenaam 
mogelijk te maken. Het zijn 

voorzieningen die niet uit het 
basisbudget van het zieken-
huis kunnen worden betaald.
In 2008 vond de eerste Rota-
ry Santa Run plaats in Gorin-
chem. Sindsdien hebben zich 
steeds meer plaatsen bij dit 
initiatief aangesloten. 
De Rotaryclubs van Velsen, 
Beverwijk, IJmond, Sant-
poort, Santpoort-Bredero-
de, en Uitgeest-Heemskerk 
nemen de gehele organisa-
tie van dit evenement voor 
hun rekening. Hun ambitie 
is om tenminste driehonderd 
kerstmannen op de been te 
brengen. (foto: aangeleverd)
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: maandag 27 november 20.00 uur Telstar-NEC

Nostalgische avond
in businessclub Telstar
Heinz Stuy en zijn voormalige rechterhand Ron Broere hebben vorige week nog eenmaal hun 
befaamde saté Driehuis bereid voor de businessclubleden van Telstar. Velserbroeker Stuy was 
in de jaren zeventig keeper van Ajax en opende na zijn voetbalcarrière een bar/bistro in Drie-
huis. Het was een prachtige informele netwerkavond vol nostalgie die werd gecombineerd met 
een proeverij van de Beaujolais Primeur. Het businessclubbestuur en Telstar Horeca hebben 
aangekondigd vaker dit soort activiteiten te willen organiseren. (foto: Friso Huizinga)

Telstar lijdt tweede 
nederlaag van het seizoen
Aan een prima reeks van 
vijf overwinningen is in 
Waalwijk een einde geko-
men. Telstar ging met 4-1 
onderuit tegen RKC Waal-
wijk. De enige goal van de 
withemden was er één om 
jarenlang van na te genie-
ten. Gerson Rodrigues is 
zijn naam. Wat een beau-
ty! 

Telstar begon niet goed aan 
het duel. De Velsenaren ke-
ken al na één minuut te-
gen een achterstand aan. Uit 
een corner van Dylan Seys 
schoot van dichtbij Saïd Bak-
ari de 1-0 tegen de touwen. 
Negen minuten later leek 
de thuisclub op 2-0 te ko-
men na een miscommunica-
tie tussen Mohamed Ham-
daoui en Rodny Lopes Ca-
bral. Serginho Greene ste-
vende op Rody de Boer af 
maar de keeper hield Telstar 
met een voortreffelijke red-
ding op de been. In de 25ste 
minuut kwamen de Waalwij-
kers op 2-0. Door het uitglij-
den van Rodny Lopes Cabral 
kon Dylan Seys ongehinderd 
de bal voorzetten. Hans Mul-
der pikte de bal op en schoot 
de bal langs Rody de Boer in 
de hoek. 

Tot aan het rustsignaal van 
scheidsrechter Van den 
Kerkhof kreeg Telstar een 
aantal mogelijkheden om te-
rug in de wedstrijd te komen. 
Frank Korpershoek probeer-
de het met een afstands-
schot en Mohamed Hamda-
oui met een stuiterbal. Op 
beide schoten had doelman 
Vaessen het juiste antwoord. 
Echter de mooiste kansen 

waren voor Melvin Platje. 
Vooral zijn tweede doelpo-
ging had tot doelpunt gepro-
moveerd moeten worden.

In de tweede helft zette Tel-
star meer druk op de defen-
sie van RKC Waalwijk. Dit 
kwam mede door de aan-
vallende wissel door het in-
brengen van Gerson Rodri-
gues voor Jasper van Heer-
tum. De withemden kregen 
wel wat mogelijkheden maar 
het geluk zat niet mee. In de 
60e minuut was het wel raak. 
Maar dan aan de andere kant 
van het speelveld. Trainer/
coach Peter van den Berg 
had zojuist Saïd Bakari ge-
wisseld voor Chovanie Amat-
karijo. De invaller schoot de 
bal tegen de paal. Via de rug 
van doelman De Boer rolde 
de bal over de doellijn: 3-0. 
Wat een tegenvaller! Wat een 
pech! Vijf minuten later was 
Mohammed Osman dicht 
bij een tegentreffer. Zijn in-
zet spatte uiteen op de paal. 
In de 68e minuut was het 
wel raak. En hoe! Een diepe 
bal van Frank Korpershoek 
werd door Etiënne Vaessen 
naar voren getrapt. Hij deed 
dit niet goed. Gerson Rodri-
gues kwam aan de bal. Van 
zo’n veertig meter krulde hij 
de bal in het doel: 3-1. Wat 
een fantastisch doelpunt! 
De geel/blauwen leken even 
van slag. Heel even maar 
hoor want twee minuten na 
deze wereldgoal zette Ser-
ginho Greene de eindstand 
op het scorebord. De rou-
tinier schoot, na voorberei-
dend werk van Dylan Seys, 
de 4-1 tegen de touwen. (fo-
to: 1963-pictures.nl)

BeestenBenders krijgen 
exclusieve rondleiding
Telstar opent op woens-
dag 29 november haar 
deuren voor een wel heel 
speciale club. De Velsen-
se BeestenBenders ko-
men deze middag name-
lijk een kijkje nemen in 
het stadion van hun eigen 
thuisclub. Een bijzondere 
ervaring die ze niet snel 
meer zullen vergeten!

Woonden ze een paar weken 
geleden nog een thuiswed-
strijd bij, mogen ze woens-
dagmiddag 29 november 
nog een keer langskomen. 
Dit keer niet voor een wed-
strijd maar voor een exclu-
sief kijkje achter de scher-
men. Om 15.00 uur verzame-
len de BeestenBenders zich 
bij het stadion. Zij kunnen 

niet wachten om het leven 
van een voetballer te mogen 
ervaren. Tijdens een span-
nende speurtocht ontdek-
ken ze alle ins en outs van 
‘Telstar’. Zelf komen ze ook 
nog even in actie tijdens een 
voetbalquiz met echte Tel-
star prijsjes. Wie is de groot-
ste Telstar fan… 

Het BeestenBende project
De BeestenBende is een 
gratis ‘club’, voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar uit ge-
meenten in heel Nederland. 
Als BeestenBende-lid help 
je mee om je buurt schoon 
te houden voor mens én 
dier. In ieder geval één keer 
per maand ruimen de kin-
deren in teams hun eigen 
wijk op. Elk team heeft min-

stens één volwassen bege-
leider. Als blijk van waarde-
ring maken de bendeleden 
in de loop van het school-
jaar allerlei spannende (die-
ren) avonturen mee, binnen 
en buiten de gemeente. 

De BeestenBende is een 
(wetenschappelijk onder-
bouwd) concept waar-
bij kinderen actief invloed 
hebben op de leefbaarheid 
van hun buurt. Het initiatief 
is enige jaren geleden door 
‘SBS Het Beste Idee van 
Nederland’ gekozen bij de 
beste zwerfafvaloplossin-
gen van Nederland.

Kijk voor meer informatie 
op www.mijnbeestenben-
de.nl.





Driehuis - Na de overwin-
ning op Hoofddorp gevolgd 
door de bekerwinst vorige 
week bij Brederodes is hope-
lijk de goede weg ingeslagen. 
En dat bleek zondag tegen 
een sterk FC Uitgeest. Met 
vaak goed voetbal en een pri-
ma inzet werd uiteindelijk de 
zege binnen gesleept.
Al vanaf de aftrap had Vel-
sen een voorsprong kunnen 
nemen. Via Sven Braaij en 
Bastiaan Scholten werd Tim 
Groenewoud de diepte inge-
stuurd. Alleen voor doelman 
Sven Koning kon deze nog 
net redden. Twee minuten la-
ter een kans voor Sven Braaij, 
maar zijn inzet had nog niet 
de juiste richting. Ook Uit-
geest zat niet stil. Een schot 
van Kick Smit werd vakkun-
dig door Sander van der Lugt 
gepareerd. Beide ploegen 
waren aardig aan elkaar ge-
waagd met spannende mo-
menten voor beide doelen. 
Een grote kans voor Mike 
Olgers werd ternauwernood 
door Velsens Mischa Plug tot 
corner verwerkt terwijl een 
pegel van Mark Dijkkamp net 
naast de paal vloog. Voor Vel-
sen schoten Sven Braaij en 
Daniël Zuiverloon bij goe-
de kansen over het doel. De 
grootste mogelijkheid voor 
rust kreeg spits Mike Adri-
chem van de bezoekers op 
aangeven van Dennis de Wit. 
Maar ook zijn schot ging ra-
kelings naast. En zo gingen 
beide ploegen met een gelij-
ke stand de rust in.
Na rust direct weer een aan-
val van de thuisploeg. Basti-
aan Scholten probeerde het 
vanaf randje zestien me-
ter en doelman Sven Koning 
kon nog net de bal over het 
doel tikken. Vijf minuten la-

ter ontsnapte Velsen aan 
een tegentreffer toen Rem-
co van Dam de bal met een 
sliding van de doellijn haalde 
na een inzet van Mike Adri-
chem. Een kwartier na rust 
kwam Velsen op voorsprong 
toen een combinatie tussen 
Tim Groenewoud en Patrick 
Castricum door Tim langs 
Sven Koning in de verre hoek 
werd geschoten. 1-0. Een mi-
nuut later was het Jesse van 
de Meer, ingevallen voor de 
geblesseerde Daniël Zui-
verloon, die de bal via een 
kluts net over de middenlijn 
in de voeten kreeg. Een lan-
ge sprint volgde langs de zij-
lijn richting het strafschop-
gebied. Nog gehinderd door 
Dennis de Wit wist hij toch 
doelman Sven Koning in de 
verre hoek te passeren: 2-0. 
En zo stond Velsen binnen 
een minuut op een comforta-
bele voorsprong.
Geschrokken door deze snel-
le achterstand zette Uit-
geest een tandje bij. Zo red-
de Sander van der Lugt pri-
ma na een gevaarlijke cor-
ner van Kick Smit. Vijf minu-
ten later weer een gevaarlij-
ke situatie voor het doel van 
Sander van der Lugt ook nu 
bleef de doelman overeind. 
Velsen kwam niet meer echt 
tot een reële aanval en moest 
zich beperken tot verdedi-
gen. Zo werd het tien minu-
ten voor tijd nog even billen 
knijpen voor de thuisploeg 
toen de bal na een verre in-
gooi en wat klutswerk enigs-
zins knullig over de doellijn 
rolde:2-1. Gelukkig wist de 
ploeg van Ton Pronk verder 
stand te houden en bleven 
de drie zeer belangrijke pun-
ten in Driehuis. (foto: aange-
leverd)

Thomas Scholten scoort hattrick
IJmuiden - Bas Scholten, 
met 18 doelpunten vorig sei-
zoen topscorer bij Stormvo-
gels, verliet de IJmuidenaren 
het afgelopen seizoen om zijn 
heil te zoeken bij eersteklas-
ser Velsen. Zijn plaats op het 
middenveld werd ingenomen 
door zijn jongere broer Tho-
mas. Hij kwam over van Onze 
Gezellen in Haarlem-Noord. 
Na een wat stroeve start en 4 
doelpunten ging Thomas zich 
steeds meer als een vis in het 
water bij de Zeewijk-bewo-
ners vinden; dit bleek dui-
delijk in het treffen tegen FC 
VVC, want met drie doelpun-
ten werd hij de matchwinner 
en zijn tweede doelpunt was 
van wereldklasse! Thomas wil 
zijn broer Bas zo snel moge-
lijk doen vergeten bij Storm-
vogels en het doelpunten-
aantal van 18 wil hij graag 
verbeteren. De teller van Tho-
mas staat op 7 en met nog 18 
duels zal dat moeten lukken.
Tegen FC VVC had trainer 
Sjaak Lettinga in elke linie 
een mutatie; dat was in het 
begin van het duel voor de 
meeste spelers even wennen 
geblazen en dat was duide-
lijk aan het onrustige spel te 
zien. Vanaf het eerste fl uitsig-
naal nam het team van trai-
ner Rini van Roon het initi-
atief en in de vijfde minuut 
werd de snelle en balvaardi-
ge Jasper de Bie in de diepte 
gestuurd; zijn afstandsschot 
belandde op de paal om ver-

volgens met het hoofd van 
Kevin van Vilsteren na een 
snoekduik in het doel ge-
werkt te worden, 0-1
Dit vroege tegendoelpunt 
was niet bevorderlijk voor het 
onrustige spel van de IJmui-
denaren en met nog een 
kwartier op de klok werd de 
stand gelijk getrokken. Na 
een goed opgezette aanval 
ontving middenvelder Glenn 
Bruinsma een pass van Bjor-
ne Slobbe, kapte zich mooi 
vrij en met een subliem schot 
in de uiterste rechterhoek 
werd de 17-jarige doelman 
Morris van ‘t Hart het nakij-
ken gegeven, 1-1.
Acht minuten later beland-
de de bal na een afgesla-
gen aanval voor de voeten 
van Thomas Scholten en van-
af 10 meter plaatste hij de bal 
in de linkerhoek achter Van ‘t 
Hart, 2-1.
Een minuut na de thee kon 
Stormvogels haar voorsprong 
vergroten. Op links werd de 
mee naar voren gekomen 
centrumverdediger Gregory 
van Nieuwkoop aangespeeld, 
omspeelde een paar tegen-
standers, kwam in scorings-
positie, bewaarde het over-
zicht en bood Tom van Mierlo 
een niet te missen kans: met 
zijn hoofd gaf hij Van ‘t Hart 
van de derde keer het nakij-
ken, 3-1.
Toch wist FC VVC negen mi-
nuten later haar voorsprong 
te verkleinen. Na een aan-

val via drie schijven belandde 
de bal in de trechter voor de 
voeten van Van Vilsteren, die 
met een schuiver doelman 
Ebbeling kon passeren, 3-2. 
Binnen drie minuten ver-
grootte Stormvogels haar 
voorsprong weer met twee 
doelpunten en wat voor een 
doelpunt. Eentje van wereld-
klasse! Op rechts werd Jos-
hua Jansen aangespeeld, liep 
een paar meter door om ver-
volgens een solide pass van 
meer dan veertig meter over 
de lengte van het veld rich-
ting Scholten te verzenden. 
Thomas bedacht zich geen 
moment en nam in een keer 
de bal op zijn slof die als een 
kanonskogel het net in vloog, 
4-2.
Met nog een kwartier te spe-
len ging FC VVC alles of niets 
spelen en creëerde zich een 
aantal kansen. Twee minuten 
voor tijd dat Zeoke dat hij een 
goochelaar was waardoor hij 
knullig balverlies leed op het 
middenveld. Verdediger Don-
ny van Zandwijk kon hier-
van profi teren en met een af-
standsschot wist hij de bal in 
de uiterste hoek te plaatsen, 
4-3.
Maar toch kon Stormvogels 
de marge opnieuw tot twee 
doelpunten vergroten. Een 
goed voorbeeld doet volgen, 
dit dacht Scholten, want met 
een afstandsschot bracht hij 
de eindstand net in blessure-
tijd op 5-3.

Wisselend succes voor VSV-teams
Velserbroek - Voor zowel 
voor de zaterdag 1 als de 
zondag 1 was het afgelopen 
weekend zaak om een over-
winning te behalen omdat 
beide teams richting de on-
derste regionen waren afge-
daald en bij winst weer op de 
ranglijst konden stijgen. De 
zaterdag 1 slaagde daar thuis 
tegen United Davo niet in, 
maar de zondag 1 pakte de 
3 broodnodige punten bij de-
gradant kandidaat Alkmaar-
se Boys.
De zaterdag 1 van VSV start-
te voortvarend en kwam 
door een doelpunt van Justin 
Kunst op een 1-0 voorsprong. 
Lang kon VSV niet van de ze 
voorsprong genieten, want 
kort daarna sloeg United 2 
keer achter elkaar toe en dat 
resulteerde in een 1-2 rust-
stand. In de 2e helft leek Uni-
ted met de 1-3 op rozen te 
zitten, maar het was weer 
Justin Kunst die de span-

ning met de 2-3 wist terug 
te brengen. Daarna schoot 
VSV met 2 rode kaarten voor 
Raymond Barends en Jesse 
Kooijmans zichzelf in de voet, 
maar zelfs met 9 man had 
VSV nog kansen op de 3-3. 
Die treffer kwam er uiteinde-
lijk niet waardoor VSV met dit 
resultaat op de laatste plaats 
is beland. Een uitzege tegen 
de aankomende tegenstan-
der DCG, die één na laatste 
staat, is dus van groot belang 
om de rode lantaarn aan dit 
team over te dragen. 
De zondag 1 zou met een 
overwinning weer aanslui-
ting met de middenmoot 
kunnen krijgen en voor het 
jonge team van trainer Ron 
Bouwman zou dit, na de ge-
voelige thuisnederlaag tegen 
HSV, een geweldige opsteker 
zijn. Bij puntverlies zou de-
zelfde trainer zich echt zor-
gen moeten gaan maken, 
want het team zou daardoor 

in de kelder van de 2e klas-
se A belanden. Het benutten 
van de kansen is dit seizoen 
voor VSV een behoorlijk pro-
bleem en het team mag zijn 
handen dichtknijpen dat de 
pas 17-jarige Nino Henning 
het vizier wel op scherp heeft 
staan. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat uitgere-
kend hij vlak voor de rust de 
bevrijdende 0-1 wist te sco-
ren. Na de rust weer kan-
sen genoeg, maar het ont-
brak weer aan de succes-
volle afronding. De nul bleef 
echter behouden waardoor 
de broodnodige overwinning 
daarmee uiteindelijk veilig 
werd gesteld.
Aanstaande zondag staat de 
belangrijke thuiswedstrijd te-
gen het hoog geklasseerde 
Zaanlandia op het program-
ma. Ingrediënten genoeg 
voor weer een spannende 
wedstrijd op sportpark De 
Hofgeest, aanvang 14.00 uur. 
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Verdi’s liefdestragedie ‘La Traviata’
Geprezen versie van 
Charkov Opera Theater
Velsen - Op vrijdag 1 decem-
ber (20.15 uur) kan de Stads-
schouwburg Velsen wedijve-
ren met de grote operahuizen 
in Europa. Na een succesvolle 
‘Notenkraker’ vorig seizoen is 
het gelukt om dit jaar de ope-
ra van Charkov Staats Thea-
ter naar IJmuiden te halen. Dit 
gezelschap maakt onderdeel 
uit van een van de oudste the-
aters uit de voormalige Sovjet-
Unie en Oekraïne. Bij dit thea-
ter zijn meer dan 700 mensen 
werkzaam, waaronder hoog-
gekwalifi ceerde dansers, mu-
sici, decorbouwers, kostuum-
ontwerpers, kleermakers en 
balletschoenmakers. Hun ver-
sie van ‘La Traviata’ toert over 
de hele wereld en komt nu 
voor het eerst naar Velsen! 
Met groot live orkest.
In ‘La Traviata’ wordt de wel-
gestelde prostituee Violetta 
Valéry, die lijdt aan tubercu-
lose, voorgesteld aan de jon-
ge Alfredo Germont, die zegt 

dat hij van haar houdt. Voor 
hem geeft Violetta haar leven 
als demi-mondaine op en zij 
gaat met hem samenwonen. 
Op een zekere dag krijgt Vi-
oletta bezoek van vader Ger-
mont die haar verzoekt de re-
latie met zijn zoon te beëindi-
gen, omdat deze een huwelijk 
van zijn dochter in gevaar zou 
kunnen brengen. Zij doet wat 
van haar gevraagd wordt. Al-
fredo keert zich woedend van 
haar af, maar komt tot inkeer 
wanneer hij verneemt welk 
offer Violetta heeft gebracht.
De opera wordt in het Itali-
aans gezongen en in het Ne-
derlands boventiteld, zodat de 
theaterbezoekers het verhaal 
optimaal kunnen volgen. Het 
live orkest staat onder leiding 
van Jeroen Weierink. 
Prijs: 39.50 euro, incl. gardero-
be en pauzedrankje. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789.

Velsen - Alles achter je la-
ten en vertrekken: wie heeft 
er niet ooit stiekem van ge-
droomd? In Vamos! maakt Le-
nette van Dongen als Hade-
wych op dinsdag 28 en woens-
dag 29 november (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen 
deze droom waar. Met Carolina 
Dijkhuizen en Cystine Carreon 
grijpt ze de kans op een nieu-
we toekomst met beide handen 
aan. In deze feel good musical 
zijn verder onder meer John-
ny Kraaijkamp jr, Soy Kroon en 
Joey Schalker te zien. 
Zonder een woord Spaans te 
spreken en elkaar überhaupt te 
kennen, vertrekken ‘er-moet-
toch-iets-meer-zijn-dan-dit’- 
Hadewych (Lenette van Don-
gen), harde zakenvrouw Puk 

(Caroline Dijkhuizen) en kers-
verse weduwe Linda (Cystine 
Carreon) naar het zonnige An-
dalusië om een B&B te runnen. 
Met ‘Vamos’ zet Lenette van 
Dongen twee dagen koers 
naar IJmuiden. ,,Velsen is heer-
lijk spelen”, zegt de cabaretière/
comédienne, ,,en niet alleen om 
de schouwburg zelf, maar ook 
om de weg er naar toe langs de 
grote schepen, de haven. Het 
theater is groot maar in hart 
klein, een fi jne plek om de spe-
len. En niet te vergeten een van 
mijn favoriete theaterdieren Ja-
cob Bron, daar is het weerzien 
ook altijd heel hartelijk en fi jn 
mee.”
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl (foto: Annemieke 
van der Togt)

Isabelle Beernaert 
maakt debuut in Velsen

Velsen - Als er iemand mo-
derne dans razend popu-
lair weet te maken, is dat de 
Vlaamse choreografe Isabel-
le Beernaert (bekend van ‘So 
You Think You Can Dance’ en 
‘The Ultimate Dance Battle’). 
Wereldwijd dingen media, ar-
tiesten en modehuizen naar 
haar hand. Haar populari-
teit dankt zij aan haar vermo-
gen alledaagse ervaringen 
te vertalen naar uitzonderlij-
ke choreografi eën. Op don-
derdag 30 november (20.15 
uur) is haar gezelschap voor 
het eerst te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. 
Wie wil er niet weleens he-
lemaal opnieuw beginnen 
en alles achter laten? On-
ze geschiedenis, onze beslis-
singen, fouten... in één be-

weging van tafel vegen! Als 
een onbeschreven blad weer 
doorgaan. Een nieuwe start. 
Het verleden vergeten, de 
toekomst wacht. 
In dansvoorstelling ‘Tabula 
Rasa’ probeert choreograaf/ 
theatermaker Isabelle Beer-
naert gewoontes te kente-
ren, om schoon schip te ma-
ken, de vrijheid op te zoeken 
en te voorkomen dat we klein 
blijven. Een samenspel van 
pure dans en verschillende 
muziekstijlen (o.a. Muse, Ar-
mand Amar, Max Richter en 
Damien Rice).
Prijs: 35 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Bob Karman)

Komedie ‘De man van 
je leven’ in Velsen

Velsen - Bestseller-auteur Ar-
thur Japin heeft opnieuw een 
van zijn romans bewerkt tot to-
neelstuk. ‘De man van je leven’ 
is een sprankelende komedie 
geworden waarin het draait 
om Tilly, een rol van Liz Snoi-
jink. Zij is ernstig ziek en gaat 
alvast op zoek naar een nieu-
we liefde voor haar eigen man 
Marius, gespeeld door Porgy 
Franssen. Zij vindt de perfecte 
kandidaat: Iris (Susan Visser). 
Zo perfect dat hij haar zelf al 
had gevonden… Op vrijdag 8 
december (20.15 uur) speelt 
dit drietal de sterren van de 
hemel in de Stadsschouwburg 
Velsen. Want dit is nog maar 
het begin van deze komedie 

vol misverstanden. Wie heeft 
nu eigenlijk de regie? En wie 
speelt er een spel met wie?
Het stuk speelt zich af in het 
zomerhuis van het echtpaar 
Tilly en Marius, in de duinen 
op een eiland. Daar heeft Til-
ly Iris met een smoes naartoe 
gelokt om haar voor te stel-
len aan haar man. Maar er 
blijkt meer aan de hand en het 
wordt al gauw een driehoeks-
verhouding vol geheimen en 
vergissingen. Prijs: 36 euro, in-
clusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Marcel van der 
Vlugt)

Velsen - Wie van cadeau-
tjes houdt, gaat zeker genie-
ten bij ‘Een magische kerst’ 
van Op Sterk Water. Witte 
kerst of niet, de mannen van 
dit impro-comedy-collectief 
nemen het theaterpubliek 
mee van gelukzalige kers-
tochtenden tot de onuitge-
sproken spanningen van het 
familiediner. Want het wordt 
altijd aangekondigd als ‘the 
most wonderful time of the 
year’, maar hoe zit het nu 
echt met kerst? Op zater-
dag 9 december (20.15 uur) 
is Op Sterk Water te zien in 
de Stadsschouwburg Vel-
sen. Met een interactief de-
cor, visuele gimmicks, vlijm-
scherpe humor, muzika-
le hoogstandjes maar bo-
venal: virtuoze improvisa-
tie. Alles wordt ingezet om 
het magische kerstgevoel 
nog een extra aan te wak-
keren. Op Sterk Water wordt 
al jaren gezien als dé toon-
aangevende en meest grap-
pige impro-cabaretgroep 
van Nederland. Niet voor 
niets scherpte oud-lid Arj-
en (Zondag met) Lubach er 
vele jaren zijn komische ta-
lent fi jn! De mannen laten 
vol verve zien dat improvi-
seren meer is dan een truc 
of een spelletje. Hun muzi-
kaliteit, humor en snelheid 
zijn ongeëvenaard dus de-
ze avond wordt uniek, een-
malig en niet te missen! Op 
Sterk Water bestaat uit vier 
gevarieerde theatermakers: 
Daniel Koopmans, Dave Lu-
za, Tim Zeegers en Steyn de 
Leeuwe. Zij nemen het pu-
bliek met liefde mee naar 
het ‘gezelligste’ seizoen van 
het jaar... Prijs: 22 euro, incl. 
garderobe en pauzedrankje. 
Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Arjan Ben-
ning & botoboto)

‘Een magische 
kerst’ van Op 
Sterk Water

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

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

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

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

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

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





Infopagina

23 november 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

• Het college van burgemeester en 
wethouders legt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Evenementen in 
Spaarnwoude’ voor aan haar ‘wet-
telijke overlegpartners’, zoals de 
provincie, de veiligheidsregio en 
omliggende gemeenten. Het plan 
biedt ruimte voor evenementen en 
besteedt aandacht aan de overlast 
die bewoners en bedrijven in het 
gebied van de evenementen erva-

ren. Na reactie van de overlegpart-
ners wordt het bestemmingsplan 
als ontwerp ter inzage gelegd. Op 
dat moment kan iedereen ziens-
wijzen indienen. Daarna is het aan 
de gemeenteraad om het plan, al 
dan niet gewijzigd, vast te stellen. 

Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.

Uit het college

Vluchtelingen die in Nederland mo-
gen blijven (statushouders), zijn 
vaak onbekend. Wie zijn deze men-
sen? Vandaag het tweede verhaal 
uit een serie van drie van een van 
de nieuwe inwoners van Velsen.

Ik studeerde in Syrië aan de Business 
School. Na twee jaar begon de oor-
log en moest ik daarmee stoppen. Ik 
ben opgepakt en in de gevangenis zijn 
tanden uit mijn mond geslagen. Het 
is mijn ouders gelukt om me er uit te 
krijgen. In hun bedrijf heb ik daarna 
gewerkt als apothekersassistent. 

Er waren elke dag bombardementen. 
Op een dag stond ik buiten te praten, 
toen er weer een inslag was. Voor mijn 
ogen viel de buurman bloedend neer. 
Zijn kinderen zagen het ook en pro-
beerden nog iets voor hem te doen, 
maar hij was dood. Ik zal het nooit ver-
geten. Op dat moment dacht ik: “Ik 
moet hier weg”. Ik was toen net een 
week getrouwd.

Ik ben lopend onderweg gegaan. Ik 
kon niet via het gebied dat in handen 
was van Assad, het was een gevaarlij-
ke reis. Het lukte om de kust van de 
Middellandse Zee te bereiken. Daar 
vandaan ging ik met een bootje naar 
Griekenland. Met valse papieren ver-
trok ik met het vliegtuig naar West-
Europa. De reis heeft heel veel geld ge-
kost.

In 2014 kwam ik in Nederland aan. Na 
een tijd kreeg ik een verblijfsvergun-
ning en later een huis in IJmuiden. De 
eerste tijd heb ik niets gedaan, ik kon 
hier nog niet naar school. Dat was een 

moeilijke tijd. Toen ik kon beginnen 
met school, heb ik binnen een jaar het 
Staatsexamen gehaald. Nu loop ik vijf 
dagen in de week stage bij een garage-
bedrijf in Beverwijk en in januari be-
gin ik met de Mbo-opleiding voor au-
tomonteur. 

Mijn vrouw is ook naar Nederland ge-
komen en volgt nu Nederlandse les. Ze 
wil daarna een beroepsopleiding vol-
gen. We hebben samen twee kinde-
ren. Onze dochter heeft een stofwis-
selingsziekte, waardoor ze extra zorg 
nodig heeft. Die zorg is er niet in Sy-
rië. Onze zoon is geboren in Neder-
land. Het zijn alle twee mooie kinde-
ren, waar we trots op zijn.

Alle mensen in Nederland zijn in prin-
cipe aardig. Toen ik pas hier was, heb-
ben buren mij geholpen met een bank 
en met spullen. We hebben goed con-
tact. Sommige buren komen bij ons 
Syrisch eten en soms kan ik helpen 
met schilderen of laminaat leggen. Er 
zijn mensen die denken dat vluchte-
lingen hier zijn om een huis en een uit-
kering te krijgen. Maar we willen wer-
ken aan onze toekomst.

Mijn broers en zussen wonen in ver-
schillende landen, een paar nog in Sy-
rië. Ons huis is er niet meer. Mijn ou-
ders wonen bij familie. We houden 
contact met elkaar via de mobiele te-
lefoon. Als er geen internet is, kunnen 
we elkaar niet bereiken. Als de oorlog 
voorbij is, kunnen we misschien te-
rug naar ons land. Ik mis mijn land elk 
moment. Maar ik weet niet hoelang 
het nog duurt en of mijn ouders er dan 
nog zijn. (foto: Hyder Aljezairi)

Mohammed Al Rifai

‘Ik mis mijn land elk moment’

Sinterklaas aangekomen
Storm, regen en een Sinterklaas die zoek is. Het leek een erbarmelijke in-
tocht te worden, maar de eerste stappen op de Loswalkade van Sinterklaas 
en zijn tientallen pieten maakten een hoop goed. Juichend stonden de kin-
deren aan de kade. Ook kon de Sint rekenen op een warm onthaal van burge-
meester Frank Dales. Kortom,  een traditioneel kinderfeest waar jong en oud 
zichtbaar van genoten. (foto: Reinder Weidijk)
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Meedenken over verkeer en parkeren

Kom naar een inloop-
avond bij u in de buurt!
De gemeente Velsen start met 
het maken van een nieuw Lokaal 
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) 
voor de periode 2018 - 2030. Zij 
is benieuwd naar uw ervaringen 
en ideeën. Velsen heeft daarom 
diverse inloopavonden georgani-
seerd.

Ideeën en/of ervaringen met betrek-
king tot bereikbaarheid (voor auto’s, 
fi etsers voetgangers en overige weg-
gebruikers), parkeren, verkeersvei-
ligheid, leefb aarheid, duurzaamheid 
en openbaar vervoer zijn van har-
te welkom. Deze zijn belangrijk voor 
het bepalen van de gemeentelijke 
ambities, die vervolgens worden om-
gezet naar concrete projecten en ac-
ties. In het LVVP wordt ook het (aan-
gepaste)parkeerbeleid opgenomen. 

Tijdens de inloopavond kunt u aan-
geven hoe u de verkeer-, parkeer-en 
vervoerssituaties in uw omgeving 
ervaart. Wij zijn benieuwd naar ant-
woord op de volgende vragen:

1. Waar is een verkeer- en/of par-
keerprobleem?

2. Wat is het verkeer- en/of parkeer-
probleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of 
parkeerprobleem?

4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/
of parkeerprobleem?

Ook vragen wij u om ‘in de glazen 
bol te kijken’: hoe denkt u dat u zich 
over 20 jaar verplaatst met in het 
achterhoofd de toenemende druk 
op het wegennet? Wellicht een las-
tige vraag, maar van groot belang om 
plannen voor de toekomst op te stel-
len. 

Er wordt uitsluitend kaartmateriaal 
en andere informatie meegebracht, 
die betrekking hebben op de dorps-
kern, waar de bijeenkomst wordt 
gehouden. Voor de kernen Velsen-
Noord, IJmuiden-Noord en IJmui-
den-West zijn deze week al inloop-
avonden gehouden.

Inloopavond voor de diverse dorpskernen:

IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk 27 november  Zee- en Havenmuseum
Driehuis en Velsen-Zuid  29 november Rabobank IJmond Stadion
Velserbroek  12 december  Polderhuis
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid 13 december De Wildeman

Alle inloopavonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Mooie ideeën uitgewisseld

Gezond op weg in de wijk
Een moestuin bij de Dwarsligger, 
een wandelclub, een natuurspeel-
tuin – er werden mooie ideeën 
uitgewisseld op de bijeenkomst 
in café Nol van sporthal Zeewijk. 
Het was een levendige avond, met 
concrete afspraken tot slot.

Een wandelclub met mensen die de 
Nederlandse taal nog niet goed spre-
ken was één van de ideeën. Dat past 
goed in de doelen van ‘gezond op 
weg in Zee- en Duinwijk’: bewegen 
én contact maken. Een moestuin ‘op 
hoogte’, zodat je niet hoeft te buk-
ken als je in de tuin werkt, was een 
ander idee. Een buurtbewoonster 
kwam met een plan voor schooltui-
nen, en schoof later bij de moestui-
nen aan. Zo werden ideeën mooi met 
elkaar verbonden. Zij raakten ook in 
gesprek met iemand die ‘buiten eet-
feesten’ wilde organiseren, met ver-
se producten (vis!) uit IJmuiden. En 
heel praktisch: iemand zocht iets om 
meer te bewegen en werd diezelfde 
avond nog lid van de petanqueclub.

Wethouder Annette Baerveldt 
(Volksgezondheid) was dan ook heel 
tevreden: “Fijn dat deze mensen met 
hun ideeën zijn gekomen, daar ben 

ik heel blij mee. Het zijn allemaal 
mooie initiatieven die bijdragen aan 
een wijk die nog gezonder wordt. Wij 
helpen de bedenkers om de ideeën 
uit te voeren, want daar hebben we 
geld voor.”

Leerlingen van De Zefi er, de bre-
de school in hetzelfde gebouw als de 
sporthal, verzorgden een deel van 
de catering van de avond. Ze gingen 
professioneel langs de tafels met lek-
kere groenten met heerlijke sausjes. 
(foto: gemeente Velsen)   

Kerstshow voor 
Velsense vrijwilligers
De gemeente Velsen heeft veel 
waardering voor de vrijwilligers 
die bij de organisaties in de ge-
meente actief zijn. Dat kan bij-
voorbeeld uw koor zijn, de red-
dingsbrigade, tennisclub of uw 
kerk.

Om deze waardering te uiten stelt 
zij 4 vrijkaarten per organisatie be-
schikbaar voor De Grote Kerstshow 
op zondag 17 december 2017 om 
20.15 uur in Stadsschouwburg Vel-
sen. De show wordt georganiseerd 
door KOEL Productions. 

Het theatrale kerstspektakel trok de 
afgelopen jaren al meer dan 4000 be-
zoekers naar de schouwburg. Lokale 
artiesten en aanstormende talenten 
zingen samen de sterren van de he-
mel onder begeleiding van het REX-
orkest. Ook wordt op komische wijze 
teruggeblikt op het afgelopen jaar en 
wordt een kijkje genomen in de keu-
ken van vrijwilligers met als thema: 

Velsen zijn we samen.

Het bestuur van de organisatie kan 
de kaarten voor vrijwilligers tot en 
met 8 december 2017 reserveren via 
www.velsen.nl/kerstshow. Meld u zo 
snel mogelijk aan, want op is op! (fo-
to: Ron Pichel)

De kapotte wasmand levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de wasmand recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl

Waar gooi ik dit weg?
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Nepnieuws
Vorige week  zijn er twee mel-
dingen binnengekomen van in-
woners van Velsen die een 
phishing-mail hadden gekregen. 
Phishing is een vorm van inter-
netfraude. De mail zou afk om-
stig zijn van het Centraal Justi-
tieel Incassobureau met als on-
derwerp ‘gemeentelijke nahef-
fi ng’. De gemeente Velsen heeft 
niets van doen met deze bericht-
geving.  Mocht u de mail ontvan-
gen hebben, verwijder het be-
richt. Fraudeurs proberen op de-
ze manier van u een geldbedrag 
te ontfutselen. Een en ander 
heeft dus niets te maken met ge-
meentelijke naheffi  ng. Kijk voor 
een voorbeeld van de mail en 
meer informatie op www.frau-
dehelpdesk.nl/vragen-meldin-
gen-cpt/30205-2.

Wist u dat...

De gemeente Velsen ondernemers die
in zwaar weer verkeren ondersteunt?
Ondernemers in Velsen kunnen 
kosteloos gebruik maken van 
het noodloket voor ondernemers 
‘155-Help-een-bedrijf’. Via een te-
lefonische helpdesk 088 9990 155 
of via internet ww.155.nl kunnen 
ondernemers, die vrezen voor de 
continuïteit van hun bedrijf, om 
hulp vragen.

Door deze samenwerking hoopt de 
gemeente Velsen onnodige uitval 
van ondernemers terug te dringen 
en een beroep op de schudhulpver-
lening te voorkomen. Arjen Verkaik, 
wethouder Werk & Inkomen en Eco-
nomische Zaken, is daar bijzonder 
tevreden mee.

Hoe werkt het?
Door een online scan in te vullen op 
de website www.155.nl van het IMK 
(Instituut voor Midden- en Klein-

bedrijf ) zien ondernemers direct of 
zij tot de mogelijke doelgroep beho-
ren voor ondersteunende fi nancië-
le regelingen van de overheid. In dat 
geval gaat een adviseur van het IMK 
met de ondernemer aan de slag. Zij 
kijken naar de mogelijkheid voor on-
dernemers om een regeling aan te 
vragen of gaan op zoek naar alterna-
tieve fi nancieringsmogelijkheden. 
Ook kunnen ze samen met de onder-
nemer een commercieel plan beden-
ken of wordt de kosten- of schuldsa-
nering als oplossing aangedragen.

Resultaten in Velsen
Van januari tot en met augustus 
2017 hebben zich 36 ondernemers 
uit de gemeente Velsen gemeld. In 
heel 2016 waren dit er in totaal 49. 
Diverse ondernemers zijn inmiddels 
bezocht door een ondernemersadvi-
seur of -coach. 

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering donderdag 30 november 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaats-
nemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel 
live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad  en is daarna op 
elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e via 
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grif-
fi e neemt dan contact met u op.

Agenda

Tweede Bestuursrapportage 2017
De 2e Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de raad 
kan bijsturen op de Begroting 2017. In deze rapportage staan de beleidsmati-
ge en fi nanciële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. De rappor-
tage kent een positief resultaat van € 700.000. Aan de raad wordt voorgesteld 
het saldo van de 2e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene re-
serve.
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft een ver-
klaring af over het getrouwe beeld van de cijfers over het boekjaar en een ver-
klaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert 
de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld 
controleprotocol. De raad stelt dit controleprotocol vast.

Vangnetuitkering 2017
Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget van het Rijk om de kosten van 

uitkeringen mee te betalen; het BUIG-budget. Gemeenten die niet uitko-
men met het toegekende BUIG-budget kunnen een vangnetuitkering aan-
vragen als compensatie voor het tekort. Om nu in aanmerking te komen voor 
een vangnetuitkering over 2017 moet het college de aanvraag eerst voorleg-
gen aan de raad. De gemeenteraad moet instemmen met een plan van aan-
pak voor de te nemen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te mi-
nimaliseren. Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de Toetsingscommis-
sie vangnet Participatiewet.

Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit 
zee naar en in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
Het project Q10 is opgezet om gasleidingen aan te leggen en een gasbehan-
delingsinstallatie op te richten op het terrein van TATA Steel. Dit terrein ligt 
in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen worden de on-
dergrondse gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de geldende bestem-
mingsplannen Zeezicht en Industrieterrein Tata Steel. Het ministerie van 
Economische Zaken verleent de vergunning voor dit project. Maar eerst 
moeten de drie gemeenteraden ‘een verklaring van geen bedenkingen’ verle-
nen voordat het ministerie de vergunning mag afgeven.

Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)
s van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functione-
ren 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 integra-
le lange termijn visie.

Startdocument Handgraaf 
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesa-
neerd voor woningbouw. Het toevoegen van woningen versterkt het woonka-
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-

gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakka-
pel (14/11/2017) 23584-2017;    
Pleiadenplantsoen 63, gebruiksver-
gunning brandveilig gebruik  BSO 
Pleiadenplantsoen 63 (14/11/2017) 
20224-2017;  
Grahamstraat 299, vergroten terras 
(14/11/2017) 24951-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras 
(14/11/2017) 24954-2017;
Cypressenstraat 31, oprichten twee-

Besluiten

Aanvragen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. 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 bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen 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 elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
november 2017 tot en met 17 no-
vember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakka-
pellen (14/11/2017) 29744-2017; 
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, 
uitbreiden woning en legalisatie ap-

partementen (16/11/2017) 30027-
2017;
Dokweg 21, inrichten cheesebar 
en gebruik food truck (17/11/2017) 
30091-2017.   

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 21, kappen 6 
bomen (14/11/2017) 29793-2017;  
Louise de Colignylaan 5, kappen 
boom (17/11/2017) 30101-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, rea-
liseren grondsauna (13/11/2017) 
29689-2017. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Plein 1945 1, vervangen gevelrecla-
me (17/11/2017) 25411-2017.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaat-
sen damwand, houthok, veranda 
(17/11/2017) 21571-2017.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakop-
bouw met dakterras (20/11/2017) 
26192-2017.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
rakter. In het startdocument staan de uitgangspunten beschreven om tot een 
nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcor-
poratie Pré Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeente-
raad 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. 
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Waterdrieblad 4, 1991 GN  VELSER-
BROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie 
personen van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Arnar Breki Elfar geb.22-05-1995 

Mussendijk,G.O. geb.04-05-1974
Alieva,D.A. geb.25-06-1992 
Noble Le,J. geb.25-01-1991
Bakker,R. geb.15-09-1969 
Oosterhof,B.E.T.M. geb.27-06-1996
Blok,R.W. geb.20-06-1967 
Ozimek,A.M. geb.27-02-1986
Boonkamnerd,A. geb.03-03-1978 
Peijl van der,E.P. geb.17-12-1968
Debevère,S.R.E. geb.13-11-1962 
Romijn de,S. geb.24-01-1998
El-Massaoudi,I. geb.00-00-1980 
Sebregts,H.W. geb.11-03-1953
Fouta,M.  geb.27-10-1984 
Sivakumar,S. geb.15-07-1983
Inthirakumar,S. geb.01-11-1998 

Škrabal,M. geb.12-02-1985
Jodłowski,G.S. geb.12-03-1972 
Sneekes,F.A. geb.16-09-1965
Gwiżdż,R.K. geb.23-01-1981 
Stuart,A.Z. geb.23-11-1981
Karan,O. geb.09-08-1972 
Tahar,G.Z. geb.09-06-1993
Karsowidjojo,R.I. geb.26-06-1978 
Vrolijk,M. geb.29-03-1973
Kroon,J. geb.21-02-1953 
Waasdorp,N.S.A. geb.09-03-1989
Lichtleitner,J. geb.16-05-1985 
Westerhoven van,
H.J.A. geb.18-09-1985

Voor informatie kunt u terecht bij de 

Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

de verdieping (17/11/2017) 26360-2017;   
Zeeweg 319, oprichten woning (16/11/2017) 22253-2017.

Driehuis
Valeriuslaan 16, plaatsen aan- en opbouw (14/11/2017) 25836-2017.    

Santpoort-Noord
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (16/11/2017) 24643-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren wellness faciliteiten (16/11/2017) 
28205-2017. 

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 3 december 10:45 tot 12:30 uur, Locatie: sportpark Groe-
neveen (start- en fi nish locatie) (15-11-2017) 26519-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 5:22

IJmuiden
Snuff elmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, op 4 maart 2018 van 9.00 tot 16.00 
uur, Locatie: Tiberiusplein 6 (15-11-2017)  27977-2017
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18 

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, 2 t/m 19 december, Locatie: Bloemendaalsestraatweg 
169A (16/11/2017) 28461-2017.

Besluiten (vervolg)
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