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Noodpompen doen hun werk

Normaal gesproken draait het 
gemaal met zes grote pompen, 
daarvan raakte één exemplaar 
defect. Het repareren ervan gaat 
maanden duren en daarom was 
het noodzakelijk om een nood-
voorziening te tre�en. Een groot 
deel van West-Nederland houdt 
het droog dankzij het gemaal bij 
IJmuiden, dus er moest een ade-
quaat alternatief gevonden wor-
den. Dat is inmiddels deels ge-
realiseerd door een aantal nood-
pompen te plaatsen. Die zijn veel 
kleiner dan de defect geraakte 
pomp, dus moeten er meer van 
komen. In totaal zullen er 34 van 

deze noodpompen worden ge-
installeerd. De pompen die er al 
staan, hebben vorige week hun 
diensten bewezen. Na de zwa-
re regenval hebben ze overuren 
gedraaid om al het water weg te 
krijgen. Het gemaal bij IJmuiden 
is onder normale omstandighe-
den in staat om 260.000 liter wa-
ter per seconde de Noordzee in te 
pompen. Een deel van die hoe-
veelheid moet dus nu door de 
noodpompen worden verwerkt. 
Dat zorgt ervoor dat een stukje 
van de haven tijdelijk verandert 
in een schuimbad. (Foto’s: Erik 
Baalbergen)

IJmuiden - Al voordat Rijkswaterstaat alle noodpompen heeft 
kunnen plaatsen, was het vorige week noodzakelijk om de tijde-
lijke voorziening in werking te stellen. Bij de kleine sluis plaatste 
men onlangs een serie pompen die snel het overtollige hemelwa-
ter kunnen afvoeren. Ze vervangen de grote bulbpomp van het 
gemaal bij IJmuiden, die eerder dit jaar defect raakte.

Velserbroek heeft ‘skaeve huse’
Velserbroek - De term ‘skaeve 
huse’ komt uit Denemarken en re-
fereert aan woningen die speci-
�ek zijn bedoeld voor mensen die 
er moeite mee hebben om zich 
goed te handhaven in een nor-
male woonwijk. Elders in Neder-
land is al succesvol geëxperimen-
teerd met dit type woning, dat 

veelal op enige afstand van de 
reguliere bebouwing wordt ge-
plaatst. 

Vorige week is op het terrein aan 
de Broekeroog gestart met de 
plaatsing van drie ‘skaeve huse’, 
bedoeld voor één of twee bewo-
ners per unit. Deze bewoners zul-

len verplichte begeleiding krij-
gen. Met het project probeert 
de gemeente Velsen passende 
woonruimte te creëren voor een 
speci�eke categorie inwoners, 
waarbij het uitgangspunt is dat ze 
zichzelf moeten kunnen redden, 
zonder dat opname nodig is. (Fo-
to: Ton van Steijn)

Ludieke kaartjesactie Telstar

Ruim 12.000 euro ingezameld 
voor ernstig zieke Piet Bliek
Velsen - Het �jne van denk-
beeldige aanwezigheid is dat 
die onbeperkt is. Van die theo-
rie kon voetbalclub Telstar vori-
ge week goed pro�teren. Voor 
de wedstrijd tegen TOP Oss, 
die zaterdag zonder publiek 
gespeeld moest worden, heeft 
de club �ctieve kaartjes ver-
kocht. Het was een ludieke ac-
tie om een mooi bedrag bijeen 
te brengen voor een goed doel. 
Het leverde meer dan een uit-
verkocht stadion op.

Normaal gesproken biedt het sta-
dion van Telstar plaats aan 3200 
bezoekers. Met de onlangs ge-
plaatste noodtribune steeg dat 
aantal tot 4600, terwijl er voor de 
wedstrijd van vorige week 7436 
kaartjes werden verkocht. 
Geen echte kaartjes dus, maar 
een donatie van 1,63 euro per 
persoon aan een bijzonder goed 
doel. 
Het geld gaat naar Piet Bliek, de 
vader van marketingmanager 

Dennis Bliek. Het zit de familie 
in medisch opzicht bepaald niet 
mee. Bij Piet werd onlangs long-
kanker geconstateerd en bij zijn 
echtgenote Cherda, met wie hij 
inmiddels ruim veertig jaar is ge-
trouwd, werd fybromyalgie vast-
gesteld. Samen hebben Piet en 
Cherda drie zoons en een doch-
ter, maar daarnaast hebben ze in 
ruim dertig jaar tijd tijdelijk on-
derdak geboden aan zeker zestig 
pleegkinderen. Ook nu nog ver-
blijven twee pleegkinderen voor 
langere tijd bij het echtpaar thuis 
en zijn nog eens twee pleegkin-
deren momenteel bij ze in crisis-
opvang.

Omdat de ziekte van Piet zich al 
in een vergevorderd stadium be-
vindt, is er geen kans op herstel. 
Het is moeilijk in te schatten hoe 
lang hij nog te leven heeft en 
dat besef is ook tot hem inmid-
dels doorgedrongen. Een laatste 
uitstapje met het hele gezin zou 
prachtig zijn. 

Het was de bedoeling om naar 
Disneyland Parijs te gaan, maar 
dat zit er door alle coronabeper-
kingen nu niet in. Mogelijk is een 
dagje Efteling wel haalbaar en 
wellicht, als de gezondheid het 
toelaat, volgt Frankrijk in een la-
ter stadium alsnog. 

Een deel van het ingezamelde 
geld is daarvoor bestemd. Het 
overige deel zal ten goede ko-
men aan het gezin, dat achter-
blijft als Piet er niet meer is. Op 
die manier weet Piet in elk ge-
val zeker dat hij zijn vrouw en de 
pleegkinderen goed achterlaat. 
Met ruim 12.000 euro op de teller 
na de succesvolle actie moet dat 
in elk geval lukken. 

Dennis Bliek: ,,De vele reacties die 
wij ontvingen, zijn hartverwar-
mend. Bovendien snijdt het mes 
aan veel kanten, want we vesti-
gen hierdoor ook de aandacht 
op het tekort aan pleeggezinnen.’’ 
(Bos Media Services)
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MEER DAGLICHT 
IN UW WONING?
KIES VOOR EEN SCHUIFPUI!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

Deze actie is geldig t/m zaterdag 17 oktober 2020 
bij Vomar IJmuiden en Velserbroek

OP=OP

Heineken Bier 
6-pack à 33 cl

4t
3 STUKS
9.98

Max. 6x 6-pack per klant
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Verhalen in coronatijd
Het coronavirus raakt ons allemaal. Vol-
houden is lastig. In de infopagina leest u 
aankomende tijd verhalen om elkaar door 
deze tijd te helpen.
  
 Romy Grasman-de Boer (31), activiteitenbe-
geleidster bij woonzorgcentrum De Moerberg

Zaterdag 5 september vierde Romy ter ere 
van haar 31e verjaardag nog een bescheiden 
feestje met een klein gezelschap. Dat maan-
dag een spannende en onwerkelijke dag zou 
worden, wist ze toen nog niet. 

Romy: ‘In de twee huiskamers van De Moer-
berg komen dagelijks zo’n negentien mensen 
snoezelen, spelletjes spelen, tv kijken, eten 
en drinken of helpen met klusjes. De huis-
kamer is open van negen uur ‘s ochtends tot 
negen uur ’s avonds. Bewoners zijn welkom 
zolang als ze zelf willen. Sommigen blijven 
de hele dag. Het is hun veilige, vertrouwde en 
gezellige omgeving met voor hen bekende ge-
zichten. Maar op 7 september sloten de huis-
kamers en werd het stil in huis. Corona. 

Het virus leek aan ons huis voorbij te gaan. 
Niemand had zien aankomen dat we er als-
nog door getro� en zouden worden. We zijn 
allemaal zo voorzichtig. Het begon met één 
positief geteste bewoner die dagelijks de 
huiskamer bezocht, maar er volgden er meer. 
Dat was even schrikken. Wat vond ik de be-
woners stoer. Dapper ondergingen ze de co-
ronatest. Ik ben vrij nuchter ingesteld, maar 
deze dag was ik behoorlijk zenuwachtig. Na-
tuurlijk werden wij als medewerkers ook ge-
test. Wonder boven wonder was de uitslag 
van alle huiskamermedewerkers negatief. 
Daar was ik opgelucht over, omdat ik de dag 
ervoor mijn verjaardag nog had gevierd met 
enkele familieleden. En het betekende ook 
dat ik me voor De Moerberg kon blijven in-
zetten. 

De bewoners bij wie corona was vastgesteld 
werden onder begeleiding van een verpleeg-
kundige naar Zuiderhout in Haarlem ge-
bracht. Zuiderhout is een revalidatiecentrum 
van Zorgbalans met een door ons geopende 
COVID-19 unit. Daar kan meer zorg worden 
gegeven op dat gebied en positief geteste be-
woners hebben daar meer bewegingsvrij-
heid. Dat ze daar naartoe gingen was goed, 
maar ook verdrietig. Wij mogen dan de pro-
fessionals zijn als medewerkers, maar we 
voelen ook mee met de bewoners en hun fa-
milieleden. We doen ons werk nu eenmaal uit 
liefde voor mensen. 

We hebben als collega’s een groepsapp. Daar-
in ging het gesprek vooral over wat er alle-

maal gebeurde. Dat was best intens. Mooi dat 
we het met elkaar konden delen, maar tege-
lijkertijd ook lastig om je werk even los te la-
ten. Je neemt de spanning mee naar huis. Be-
woners zijn toch steeds in je gedachten Hoe 
zal het met ze gaan? Wanneer komen ze weer 
thuis? Via het werk is er daarom, voor wie 
wil, een psycholoog beschikbaar om mee te 
praten. 

Ik had niet kunnen bedenken dat corona zo’n 
impact zou hebben. Ik heb het virus altijd wel 
serieus genomen en nooit weggewuifd. Maar 
ik wilde mijn leven niet door angst laten be-
palen. Wat alsnog gebeurde. Nu de huiskamer 
dicht was en de negatief geteste bewoners in 
hun appartement zaten, bezochten we hen 
daar. Om met ze te praten en te helpen met 
eten en drinken. Natuurlijk met persoonlijke 
beschermingsmiddelen als een mondkapje, 
spatbril, schort en handschoenen. 

Inmiddels zijn we zover dat de huiskamer 
weer open kan. En de eerste twee bewoners 
zijn terug uit Zuiderhout. Dat was een feest. 
Met slingers, ballonnen en vlaggetjes heb-
ben we ze een warm welkom thuis gegeven. 
Iedereen lijkt weer wat te kalmeren. Het is 
nu hopelijk gedaan met het virus in huis. 
We blijven er alert op dat iedereen zich hier 
houdt aan de coronamaatregelen. Ik wens dat 
het nooit meer terugkomt.’

hvcgroep.nl/gft

bakkie houdt 
niet van plastic.

De groene bak is alléén voor jouw 
gft en etensresten. Ben jij er mooi 
vanaf en maken wij er groen gas 
en compost van!

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is 
het belangrijk om juist nu alert te blijven. 
Daarom bestaat de app CoronaMelder. 
Deze is vanaf 10 oktober te gebruiken in 
heel Nederland.
  
Waarom is de app belangrijk?]
CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de 
buurt bent geweest van iemand met corona. 
Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw 
omgeving besmet. Het downloaden van de 
app is altijd vrijwillig.

Hoe werkt het?
De app stuurt een melding als u minstens 15 
minuten dicht bij iemand bent geweest die 
later corona blijkt te hebben. Deze persoon 
moet ook de app gebruiken.
De app ziet via bluetooth of u dicht bij ie-
mand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het 
bluetoothsignaal. De app weet niet waar u 
was en wie u bent.
U kunt de CoronaMelder-App downloaden in 
de App Store en Google Play.

App CoronaMelder

De dag waarop gemeente Velsen en Cen-
trum Mantelzorg Socius voorgaande jaren 
een gezellige middag organiseerden, om 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten 
gaat helaas dit jaar niet door. Het risico 
rondom het corona virus is te groot om 
juist een grote groep mantelzorgers, die 
zorgen voor een kwetsbare naaste, samen 
te brengen.
  
Toch willen we stilstaan bij het feit dat er 
grote groepen zijn die voor anderen zorgen 
en het belang van mantelzorgen benadruk-
ken. Wij spreken zo onze waardering uit en 
willen graag iets voor hen doen.

In samenwerking met de Stadschouwburg 
Velsen biedt de gemeente Velsen de geregis-
treerde mantelzorgers uit onze gemeente in 
de maand november een fi lm aan in het fi lm-
theater, op een zelf gekozen dag en tijdstip. Al 

deze mantelzorgers ontvangen binnenkort 
een brief met hierin een code om een fi lm 
naar keuze te reserveren. 

Bent u nog geen geregistreerde mantelzor-
ger en wilt u volgend jaar ook meedoen aan 
de dag van de mantelzorg? Mail dan uw  per-
soonlijke gegevens, emailadres en geboorte-
datum naar Centrum Mantelzorg Socius via 
infomantelzorg@socius-md.nl. Of registreer 
uzelf via www.velsen.nl/mantelzorgwaarde-
ring en vraag tegelijkertijd de mantelzorg-
waardering aan. 

Lukt het digitaal niet? Dan kunt u bellen naar 
088-8876900. 
 
Marianne Steijn: “Mantelzorg doe je er niet 
even bij. Zorgen voor een dierbare die niet 
zonder jouw steun kan vraagt veel van ie-
mand. Ik heb daar groot respect voor.

Dag van de Mantelzorg 2020

In gesprek gaan met onze inwoners en 
partners is door corona een stuk lastiger 
geworden. Toch lukt het goed om dit on-
line te doen. Wekelijks leest u hier een 
voorbeeld. U vindt de voorbeelden ook 
op  samenspelvelsen.nl.
  
Keuze speeltoestellen 
Bij renovatie van speeltoestellen gaat de ge-
meente altijd ter plekke in gesprek met kin-
deren uit de buurt van de speelplek. Ook dit 
is nu op vier locaties digitaal gedaan. De om-
wonenden kregen een brief met de mogelijk-
heid voor kinderen om zich aan te melden. De 
opkomst per speelplek varieerde van een tot 

twintig kinderen en hun ouders. Het waren 
leuke gesprekken waarbij keuzes aan kinde-
ren werden voorgelegd, waarop ze  konden 
stemmen. Dit helpt bij het maken van een 
nieuw ontwerp voor de speelplekken.

Samenspelvelsen.nl       
Op de website samenspelvelsen.nl staan pro-
jecten die interactief met inwoners vorm 
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden 
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelin-
gen rond het project. Ook is het een website 
waarop  inwoners zelf initiatieven kunnen 
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje. 

Digitaal in gesprek met inwoners
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Binnenkort controleert een aantal hon-
dencontroleurs de aanwezigheid van hon-
den.  De hondencontroleurs van de fi rma 
Legitiem B.V. doet dit in opdracht van ge-
meente Velsen. Er wordt gecontroleerd 
aan de hand van de gemeentelijke belas-
tingadministratie. De hondencontroleurs 
werken volgens de coronarichtlijnen van 
het RIVM. En zij legitimeren zich met een 
door de gemeente verstrekt legitimatie-
bewijs.
  
Waarom controle?
Wie een hond heeft moet dat melden bij de 
gemeente en moet hondenbelasting beta-
len. De gemeente verstuurt de aanslagen 
daarvoor. Om dat goed te kunnen doen con-
troleert de gemeente regelmatig op honden-
bezit. Bent u niet thuis en vermoedt de hon-
dencontroleur dat  u een hond heeft die nog 
niet geregistreerd staat? Dan  laat de honden-
controleur een informatiebrief met een aan-

giftebiljet hondenbelasting achter. 

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en was u nog niet 
in de gelegenheid om daarvan aangifte te 
doen?  Dan kunt u uw hond alsnog aanmelden 
bij de werkeenheid Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hondenbelas-
ting downloaden via www.velsen.nl./ digitaal 
loket./producten en diensten/ hondenbelas-
ting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden.

Ook kunt u bellen voor het aangiftebiljet hon-
denbelasting via 0255-567322. Als u geen 
aangifte doet  en de hondencontroleur treft 
wel een hond aan, dan betaalt u niet alleen de 
aanslag hondenbelasting, maar ook een boe-
te.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op 
www.velsen.nl.

Hondencontrole is gestart

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
Voor de tweede hond
Voor de derde hond en elke volgende, per hond
Voor kennels

€   92,76
€  117,45
€ 131,94
€ 650,07

Om de strijd aan te gaan met cybercrimi-
naliteit is de gemeente Velsen op zoek 
naar Junior Cyber Agents: kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar die door het spelen 
van HackShield leren hoe ze zichzelf en 
hun omgeving beschermen tegen online 
gevaren.
  
Wethouder Jeroen Verwoort ging tijdens 
de Week van de Veiligheid in gesprek met 
Valentijn en Liselotte, twee Junior Cyber 
Agents uit Velsen. HackShield spelen blijkt 
niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Zowel 
Valentijn als Liselotte zijn enthousiast over 
HackShield. Valentijn: “Het is niet alleen een 
leuk spel. Je leert jezelf ook beschermen te-
gen computercriminaliteit.” Liselotte vult 
aan: “Ik heb geleerd dat een langer wacht-
woord beter is dan een kort wachtwoord. Dit 

heb ik mijn ouders uitgelegd.”

HackShield is een educatieve game die kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs 
opleidt tot Junior Cyber Agents. In de game 
gaan de kinderen op avontuur met de fi ctie-
ve karakters Sanne en André. Samen vinden 
zij oplossingen voor digitale problemen zoals 
identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik 
van privacy. Het spel is zo opgezet dat de kin-
deren ook hun omgeving betrekken bij het 
leerproces. 

Help jij net als Valentijn en Liselotte om de 
online boeven te pakken? Geef je kinderen op 
via https://www.joinhackshield.nl/gemeen-
te/velsen of download de game in de App Sto-
re. De beste Velsense Junior Cyber Agents 
worden begin december gehuldigd.

Wethouder Jeroen Verwoort 
in gesprek met Velsense Junior 
Cyber Agents

Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE SESSIES BEGROTINGSSESSIE

Oriëntatie recycletarief
De HVC zorgt voor het ophalen van afval 
in Velsen. De gemeenteraad kreeg een pre-
sentatie over het mogelijk invoeren van een 
recycletarief en wat dat betekent voor de 
inwoners. De raadsleden stelden diverse vra-
gen over maatwerk, afscheiding in huis, de 
handhaving op afvaldumping en de kosten. 
De wethouder heeft toegezegd om met een 
notitie te komen over een aantal knelpunten. 
In november zal dit onderwerp een vervolg 
krijgen. 

Participatie Visie op Velsen
De gemeente Velsen is bezig met een nieuwe 
Visie op Velsen. Een aantal geplande acti-
viteiten konden door het coronavirus niet 
doorgaan. Daardoor heeft de vorming van 
een nieuwe visie vertraging opgelopen. De 
voortgang en het plan voor de komende pe-
riode is besproken. De raadsleden kwamen 
met diverse suggesties om zoveel mogelijk 
doelgroepen te bereiken. 
Tevens kwam het nieuwe beleidskader voor 
participatie aan bod. In dit beleidskader 
wordt duidelijk hoe de gemeente Velsen 
zorgt dat er betrokkenheid en inspraak is 
van inwoners. Dit onderwerp zal op een later 
moment terugkomen.

Ambities en spelregels Omgevingswet
De Omgevingswet omvat alle wetten en re-

gels rondom de leefomgeving. Deze wet is 
al een paar keer uitgesteld en gaat in per 1 
januari 2022. Om te voldoen aan de nieuwe 
Omgevingswet moet er nog wel veel gebeu-
ren. Er ligt nu een voorstel voor de ambities 
en spelregels voor de invoering van de Om-
gevingswet, waar alle politieke partijen posi-
tief op hebben gereageerd. Dit onderwerp zal 
later weer terugkomen voor besluitvorming. 

Regionale Samenwerking
De gemeente Velsen is opnieuw aan het 
kijken naar samenwerking in de regio. De 
raad heeft eerder aangegeven dat inzichte-
lijk moet worden gemaakt welke doelen de 
gemeente nastreeft. Dan kan per doelstel-
ling een goede keuze worden gemaakt voor 
samenwerking met bijvoorbeeld andere ge-
meenten. De raadsleden hebben hun mening 
gegeven over de mogelijke samenwerkingen. 
A� ankelijk van thema’s kan er naar de an-
dere IJmondgemeenten, maar ook naar Zuid 
Kennemerland, gekeken worden. 
D66V overweegt een motie om aan te sluiten 
bij Beverwijk en Heemskerk om gezamen-
lijk te kijken hoe de IJmondsamenwerking 
nieuw leven ingeblazen kan worden.

BRAK! / PVM
Tijdens de behandeling op 25 juni van de 
1e Bestuursrapportage 2020 heeft de raad 
via een amendement aangegeven tijdens de 

Begrotingsraad te willen besluiten over een 
“go or no go” met betrekking tot BRAK! en de 
daarvoor gereserveerde €2,9 miljoen. Inmid-
dels is BRAK! / PVM onderwerp van een ses-
sie geweest op 9 en 17 september. 
Tijdens deze sessie werd er af en toe fl ink ge-
discussieerd en soms stevige woorden geuit. 
Het college heeft geadviseerd om niet door te 
gaan met BRAK!, maar de raadsleden willen 
wel graag dat het Pieter Vermeulen Museum 
behouden blijft. 

Het onderwerp staat op de agenda van de ko-
mende raadsvergadering op 29 oktober. Door 
D66V werd alvast een amendement aange-
kondigd en de ChristenUnie kondigde twee 
moties aan.

Prestatieafspraken Velsen
De drie woningcorporaties in Velsen maken 
jaarlijks afspraken met de gemeente en hun 
huurdersverenigingen over ieders inzet op 
het gebied van wonen. Die afspraken noe-
men we prestatieafspraken. Naast de jaar-
lijkse afspraken wordt in Velsen ook gewerkt 
met kaderafspraken (meerjarige afspra-
ken). De raadsleden hebben gesproken over 
scheefwonen, verduurzaming van de wonin-
gen en de aansluitingen op het warmtenet 
als alternatief voor gas. De wethouder neemt 
deze input mee voor de afspraken met de wo-
ningbouwcorporaties. 

Begroting 2021
In de begroting staan de plannen van de 
gemeente voor de komende jaren en de 
kosten die daarbij horen. De gemeente 
Velsen moet bezuinigen en daar moeten 
keuzes voor worden gemaakt. De ge-
meenteraad heeft eerder dit jaar gespro-
ken over de keuzes die voorliggen. Er is 
een overzicht van  bijsturingsmaatrege-
len opgesteld die kunnen helpen om de 
inkomsten en uitgaven weer in balans te 
krijgen. De gemeenteraad gaat in gesprek 
over de concept-begroting en de voorge-
stelde keuzes voor bezuinigingen van het 
college en kan tijdens deze sessie indien 
gewenst steun zoeken voor andere op-
ties.
22 oktober vanaf 19.30 uur: Raadzaal
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 

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

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garage-
deur door raam (08/10/2020) 60473-2020
2e Havenstraat 3, bouwkundig splitsen en te-
rugbrengen naar originele staat van nr. 3 en 
nr. 5 (08/10/2020) 62219-2020
nabij Schoolpad en Lorentzstraat (grasveld 
HBS), tijdelijk (1 jaar) plaatsen sportcontrai-
ner (09/10/2020) 86618-2020
Zeeweg 249, realiseren dakopbouw 
(09/10/2020) 93323-2020
Velserduinweg 202, uitbreiden verdieping en 
kap (09/10/2020) 94620-2020
 

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden entree 
(08/10/2020) 53469-2020

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (07/10/2020) 99801-2020
Van Rijswijkstraat 2, plaatsen 2 dakkapellen 
(08/10/2020) 74821-2020

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 4, kappen 2 bomen 
(07/10/2020) 90982-2020
Middenduinerweg 80, verbouwen veestal tot 
zuivelbereidingsruimte en boerderijwinkel 
(07/10/2020) 3309-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 193, plaatsen dakopbouw 
(07/10/2020) 96393-2020
Vlietweg 20, vernieuwen gevelmetselwerk 
(toren) (09/10/2020) 87936-2020
Wulverderlaan 8, kappen 1 boom (spar) 
(voorzijde) (09/10/2020) 98558-2020

Driehuis
Jacob Catslaan 7, uitbreiden begane grond 
(09/10/2020) 91270-2020
Driehuizerkerkweg 113, modernisering an-
tenne installatie kerktoren (09/10/2020) 
97659-2020 (Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen informa-
tiebord op Café Middeloo (09/10/2020) 
99073-2020(Gemeentelijk monument)

Velserbroek
Schokker 22, bouwen aanbouw (voorgevel) 
(08/10/2020) 66671-2020 

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 8, kappen 1 boom (beuk) 
(voorzijde) (09/10/2020) 98558-2020

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 15 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 3 oktober tot en met 9 oktober 
2020 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen 
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (03/10/2020) 
104500-2020
IJmond Haven, realiseren vaste steigercon-
structie (06/10/2020) 105801-2020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal 
(voorzijde) (08/10/2020) 106573-2020
Griftstraat 12, plaatsen uitbouw (09/10/2020) 
107407-2020
Vareniusstraat 9 RD, vervangen overheaddeur 
(09/10/2020) 107495-2020
 
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 15,plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/10/2020) 107023-2020

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 6, plaatsen dakop-

bouw (08/10/2020) 106646-2020
Wijkeroogstraat ong., plaatsen JOB 
(09/10/2020) 107376-2020

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 6 bomen 
(06/10/2020) 105639-2020
Anna van Saksenlaan 10+ 8, kappen 4 bomen 
(08/10/2020) 106701-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen ver-
harding t.b.v. opslag containers (03/10/2020) 
104502-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, herbouwen muur-
tje (03/10/2020) 104504-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen om-
heining (06/10/2020) 105693-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen be-
strating (06/10/2020) 105845-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, ophogen/verbre-
den weiland (06/10/2020) 105843-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping 
(07/10/2020) 106412-2020

Driehuis
Hofdijklaan 68, kappen boom (07/10/2020) 
106210-2020
Driehuizerkerkweg 2 - 8000,  afsluiten nis bun-
ker (09/10/2020) 107259-2020

Velserbroek
De Weid 14, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde (05/10/2020) 105288-2020
Wieringer Aak 79, plaatsen dakkapel (achterzij-

de) (05/10/2020) 105161-2020
Krommeweid 2, plaatsen uitbouw (achterzijde) 
(08/10/2020) 106659-2020
Dotterbloem 27, realiseren uitbouw (achterzij-
de) (08/10/2020) 106785-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
De Zandstraat 1, legaliseren kamergewijze be-
woning (4 kamers, 4 personen) (08/10/2020) 
80648-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, kappen 29 bomen 
(06/10/2020) 84234-2020
Velserenderlaan 2, legaliseren 4 opslag-
voorzieningen en 4 tent/luifel constructies 
(06/10/2020) 84848-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw 
(06/10/2020) 86251-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entree-
deur (06/10/2020) 84750-2020

Velserbroek
Westlaan 35, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 2 Tiny 
houses (05/10/2020) 78549-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestemmings-
plan tijdens Strong Viking Hills Brother Edition 
2020 (06/10/2020) 74548-2020
Dr. Kuyperlaan 48, vervangen kozijn (achterzij-
de) (08/10/2020) 104365-2020

Velserbroek
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel (tweedelijns aan 
achterzijde) (08/10/2020) 104218-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, op 29 oktober 
2020 van 11:00 tot 20:00 uur, locaties: Kerk-
plein, Velserbeek (park), Torenstraat, Meer-
vlietstraat  (09/10/2020)

Velsen-Noord
‘Hoe mijn keurige ouders in de cel belanden , op 
21-10-2020, locatie: Windsurfpad (08/10/2020) 
106717-2020

Driehuis
‘Thuisfront’ ‘, van 19 t/m 22 oktober 2020, loca-
tie: Hofdijklaan 86 (22/09/2020) 105742-2020 
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De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt, namens het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond, be-
kend dat in verband met het wijzigings-
plan voor het realiseren van 8 woningen 
ter plaatse van de Fidelishof 30 in IJmui-
den een besluit is genomen voor het vast-
stellen van een hogere waarde voor de 
geluidbelasting in het kader van de Wet 
geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrek-
king op industrielawaai. 

De bevoegdheid van het college van Vel-
sen tot vaststelling van hogere waarden 
voor de geluidbelasting in het kader van 
de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het algemeen bestuur van Omgevings-
dienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd namens 

genoemd algemeen bestuur, heeft de ho-
gere waarden voor de geluidbelasting 
vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het be-
sluit bezwaar maken.

Het besluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van 16 oktober 
2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. Tevens kunt u het besluit inzien bij 

Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b 
in Beverwijk en op www.odijmond.nl.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt kunnen belanghebbenden bezwaar indie-
nen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Bezwaar hogere waarden Wet geluidhin-
der wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden”.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigings-
plan Fidelishof 30 IJmuiden, realiseren van 8 woningen

Aankondiging
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Velsen zijn voornemens een wij-
zigingsplan vast te stellen voor de locatie 
Fidelishof 30 in IJmuiden (voormalige 
Laurentiuskerk). Hiermee werken we 
aan de doelstelling om de woningbouw-
opgave voor onze gemeente tot uitvoe-
ring te brengen. Gemeente  Velsen  wil 
immers bestaande  en  nieuwe  inwo-
ners  een  goede  start  en  mogelijkheden 
van een wooncarrière bieden. Hiervoor 
bouwen we de komende jaren - tot 2030 
- extra woningen. Voor IJmuiden ligt de 
opgave om vooral kwalitatieve, middel-
dure woningen toe te voegen. Dit wo-
ningbouwplan voorziet hierin.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de oostzijde van 
IJmuiden, binnen de woonkern. De begren-
zing van het plangebied is gelijk aan de be-
grenzing van de gebiedsaanduiding ‘wetge-
vingszone wijzigingsgebied – 10’, zoals dat is 
opgenomen in het bestemmingsplan IJmui-
den Oost. Dit is het gebouw Fidelishof 30 met 
de bijbehorende grond.

Plan inzien
Het wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden 
(idn: NL.IMRO.0453.WP0709FIDELIS-
HOF1-O001) ligt met ingang van 16 oktober 
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage. Naast het wijzigingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. De stukken 
zijn in te zien bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Het 
plan is tevens in te zien op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
wijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of per e-mail via ro@velsen.nl. Onder ver-
melding van “zienswijze wijzigingsplan Fide-
lishof 30 IJmuiden”. Vergeet daarbij niet dui-
delijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

Wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• De Olmen 25 E, 1974 SJ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verlenging voeren terras
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen maakt bekend dat zij d.d. 6 oktober 
2020 beleidsregel ‘corona: tijdelijke (uitbrei-

ding) terrassen’ heeft verlengd voor de duur 
van de coronamaatregelen. Aanvullend heeft 
het college de beleidsregel ‘corona: tijdelijke 

terrasschermen- en overkappingen’ vastge-
steld. Deze beleidsregel heeft een looptijd van 
31 oktober 2020 tot 1 april 2021. De maatre-

gelen bieden horecaondernemers in Velsen 
tijdelijk meer mogelijkheden voor het voeren 
van een terras in de herfst- en winterperiode. 
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Heel Velsen recyclet e-waste
Kans op gratis puzzel bij de milieustraat
Velsen - De gemeente Vel-
sen doet mee aan de Nationa-
le Recycleweek (12 - 18 okto-
ber). Snelle inleveraars van af-
gedankte apparaten en lam-
pen (e-waste) ontvangen bij 
de gemeentelijke milieustraat 
een gratis Wecycle Recycle puz-
zel (500 stukjes). Wees er wel 
snel bij, want de voorraad is be-
perkt.

De gemeente werkt al jaren sa-
men met Wecycle. Inwoners kun-
nen er zeker van zijn dat alle ou-
de elektrische apparaten en ener-

giezuinige lampen, die ze inleve-
ren op de milieustraat, optimaal 
worden gerecycled via Wecycle. 
Door recycling van e-waste blij-
ven grondsto�en behouden, ko-
men schadelijke sto�en niet in 
het milieu terecht en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden. Be-
kijk op www. vimeo.com/wecy-
clenl de recycle�lmpjes. Toch nog 
een tweede leven voor je appa-
raat? Denk dan aan de Kringloop-
winkel. 
Op www.watismijnapparaat-
waard.nl staan nog meer mo-
gelijkheden om je apparaat een 

tweede leven te geven of toch in 
te leveren voor recycling.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de in-
zameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via een landelijk dek-
kend inzamelnetwerk van 13.000 
punten kunnen consumenten 
en professionals e-waste gratis 
inleveren. Samen met de inza-
mel-, sorteer- en recyclepartners 
draagt Wecycle dagelijks bij aan 
de circulaire economie. 

Dit doet de organisatie voor ruim 
tweeduizend producenten en im-
porteurs van elektrische appara-
ten en energiezuinige lampen in 
opdracht van zes producenten-
organisaties: Stichting Fiar, Stich-
ting ICT Milieu, Stichting LightRec 
Nederland, Stichting Metalektro 
Recycling, Stichting Verwijdering 
Elektrische Gereedschappen en 
Stichting Witgoed. 
In 2019 zamelde men op die ma-
nier 116,2 miljoen kilo e-was-
te in. 
Dat werd gerecycled met een 

nuttige toepassing van 95 pro-
cent. Hiermee is een CO2-uit-

stoot vermeden van 382 miljoen 
kilo. (Foto: aangeleverd)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

IJmuiden heeft er sinds begin de-
ze maand weer wat grondgebied 
bij! Dit “nieuwe land” is ontstaan 
door het dempen van een stukje 
Vissershaven. Het lijkt nu nog een 
grote zandbak, maar over niet 
al te lange tijd ligt hier de Viska-
de waar we op een typisch IJmui-
dense manier kunnen genieten 
van al het moois en lekkers wat 
IJmuiden heeft te bieden.

Project Viskade is onderdeel van 
de gebiedsvisie ‘Havenkwartier’ 
dat de gemeente Velsen in sa-
menwerking met ondernemers 
en omwonenden heeft opge-
steld. Het doel van Havenkwartier 
is het verbeteren van de uitstra-
ling van het gebied tussen Oud-
IJmuiden en de Vissershaven, 
vanaf de Dokweg tot en met de 
kop van de haven. Project Viskade 
omvat het opknappen en herin-
richten van de Halkade tussen de 
Dokweg en de Kruitenstraat. Het 
vergrote gebied tussen de Halka-
de en de haven wordt ingericht 
voor zogenaamde ‘�sh & food’-
activiteiten, of op z’n goed IJmui-
ens: een vissie happen. De Viska-
de wordt ‘een bruisend gebied 
voor bezoekers, dagvissers, vis-
ondernemers, winkeliers en an-
dere ondernemers. Kortom, een 
plek waar mensen graag komen. 
Je kunt er straks op een bankje 

van het uitzicht over de haven ge-
nieten terwijl je een visje eet.’

Eind mei startten de werkzaam-
heden rond de aanleg van de Vis-
kade met de sloop van de houten 
bottersteiger. Na verwijdering 
van de loopdelen en de verbin-
dingstukken werden de grond-
palen uit de grond getrild. Delen 
van de grondpalen worden her-
gebruikt voor de beschoeiing van 
de nieuwe kade. Tweeëneenhalve 
week later was het laatste restje 
steiger verdwenen. Hierna volg-
de bodemonderzoek, het ruimen 
van rommel van de bodem en het 
rooien van de basaltblokken van 
het talud. Deze blokken zien we 
inmiddels weer terugkeren in de 
nieuwe bestrating.

Eind juni werden de eerste dam-
wanden van de nieuwe kade de 
grond ingetrild. Half augustus 
was het stukje haven afgedamd 
en volgde het aanbrengen van 
ankers om de damwand op z’n 
plaats te houden. Eind september 
was de damwand uitgelijnd en 
verankerd. Begin oktober startte 
het opvullen van het afgedamde 
stukje haven met zand: het jong-
ste stukje IJmuider grondgebied.
Na de nodige inpandige voorbe-
reidingen startte half augustus de 
sloop van Hal F, het bijna zestig 

jaar oude rijtje vispakhuizen te-
genover Les Halles en vooral be-
kend van de prominente Blijmui-
den-lachebek op de zijgevel. Drie 
dagen later was Hal F verleden 
tijd. Mettertijd komt hier de ver-
blijfsruimte FISH (Food, Innova-
tief, Samenkomst en Haven).

Intussen waren in juli de werk-
zaamheden rond en onder het 
wegdek op de Halkade gestart. 
Vanaf de “hoek van Henk Schoorl” 
is, van west naar oost werkend, 
de riolering vervangen en nieuwe 
bestrating aangebracht. Tijdens 
deze werkzaamheden is het ver-
keer deels omgeleid. Inmiddels 
is de bestrating vóór de winkels 
klaar: een rijbaan met haakse par-
keerplaatsen. Begonnen is met 
bestrating van het stuk grond 
waar Hal F heeft gestaan en de 
parkeerplaats bij de voormalige 
steiger heeft gelegen.

De aanleg van de Viskade vor-
dert gestaag; elke dag is er wel 
wat nieuws te ontdekken op en 
rond de bouwplaats! Als alles vol-
gens de planning verloopt zijn 
de werkzaamheden half novem-
ber 2020 klaar. Via de website van 
de gemeente Velsen is onder de 
zoekterm Viskade nadere infor-
matie te vinden over dit project, 
met een impressie van het be-
oogde resultaat. Laten we hopen 
dat de Covid-19 snel op z’n retour 
gaat en dat we elkaar snel gezel-
lig mogen ontmoeten met een 
hapje en een drankje op de Vis-
kade!

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor het 
jongste stukje IJmuider grondgebied bij de Halkade.

Auto Wassenaar nu 
gevestigd aan Dokweg 6
IJmuiden - Ruim 35 jaar nadat 
oprichter Paul Wassenaar bij wij-
ze van hobby in een garagebox 
begon met sleutelen, is zijn be-
drijf Auto Wassenaar niet meer 
weg te denken uit IJmuiden. De 
naam staat garant voor kwaliteit, 
service en eerlijk advies. Sinds vo-
rige maand is Auto Wassenaar ge-
vestigd aan de Dokweg 6 in een 
veel ruimer onderkomen met vol-
op parkeergelegenheid.

Gedurende de jaren 90 ontke-
tende zich een enorme revolutie 
in de autobranche. Ging je voor-
heen als autokoper langs bij een 
merkdealer of allround autohan-
del, nadat het internet voor ieder-
een toegankelijk werd, kon ieder-
een zelf het hele land afspeuren 
naar het mooiste voertuig voor 
de beste prijs. Maar al die auto’s 
moeten natuurlijk wel onderhou-
den en gerepareerd worden. Paul 
Wassenaar zag volop kansen en 

specialiseerde zich in autoservice 
op dealerniveau. In 1997 kreeg 
hij een pand aangeboden aan 
de Frans Halsstraat, tegenover 
buurtcentrum De Spil. Hier heeft 
hij zijn bedrijf in vijftien jaar tijd 
verder uitgebouwd. Daarna ver-
huisde hij naar de James Watt-
straat en vorige maand opende 
hij voor het eerst de deuren van 
het nieuwe onderkomen aan de 
Dokweg 6. Auto Wassenaar is al 
jaren een erkend leerbedrijf. Veel 
werknemers zijn vanuit hun op-
leiding in het bedrijf blijven wer-
ken en zo is een hecht team ont-
staan. Paul: ,,Het zijn niet alleen 
collega’s, maar ook vrienden ge-
worden.’’ Trots meldt hij dat zijn 
oudste dochter in december als 
baliemedewerkster het team 
komt versterken. 
Auto Wassenaar blijft als vanouds 
het vertrouwde adres voor on-
derhoud, reparatie en APK van al-
le merken auto’s.

Verdachte van inbraak 
aangehouden
Beverwijk - Vorige week donder-
dagmorgen hield de politie een 
28-jarige man uit de gemeen-
te Velsen aan op verdenking van 
een inbraak in een bedrijfspand 
aan de Zuiderkade in Beverwijk.
Omstreeks 05.00 uur kreeg de po-
litie melding van een inbraak. De 
inbraak was op heterdaad ont-
dekt en de melder had de inbre-
ker weg zien vluchten. Bij het be-
drijfspand stond zwaar elektrisch 
gereedschap klaar bij een aan-

hanger om weggehaald te wor-
den.
De verdachte werd niet meer in 
de omgeving aangetro�en, maar 
na een kort onderzoek zag de po-
litie de man later in zijn woon-
plaats in zijn auto rijden. Hier kon 
hij worden aangehouden. De po-
litie nam de auto en de aanhang-
wagen op de plaats van de in-
braak in beslag.
De politie heeft een nader onder-
zoek ingesteld.

Velsen-Noord - Dit is Bernadet-
te van der Vlugt. Geboren op 19 
september in het RKZ in Bever-
wijk. Het eerste kindje van Robyn 
an Wouter van der Vlugt. Het ge-
zinnetje woont in Velsen-Noord. 
Bernadette is een week te vroeg 

geboren, met 39 weken en 1 dag. 
De trotse opa’s en oma’s zijn: Mar-
kus en Anja van der Vlugt en Ro-
gier en Renée Noldus. Bernadet-
te woog bij haar geboorte 2970 
gram en was 50 centimeter lang. 
Aangenaam, Bernadette!

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van 
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid 
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto 
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelna-
me is gratis.

De reis van de paling
Expeditie naar onderwaterleven
IJmuiden - Op 24 oktober or-
ganiseert #BRAK!/PVM samen 
met Ambassade van de Noord-
zee (ambassadevandenoord-
zee.nl) en Waterwalks (water-
walks.nl) een wandeling in 
en om het Wikkelhouse van 
#BRAK! bij het Kennemermeer. 
De wandeling start om 14.00 
uur en eindigt rond 15.30 uur.

Klimaatverandering; Tropische 
vissen in het Noordzeekanaal 
Steeds vaker worden bij IJmuiden 
tropische vissen zoals de maanvis 
en zeebrasem gespot. De afgelo-
pen jaren steeg de temperatuur 
van het water met maar liefst 1,67 
graden Celsius. Wat doet dat met 
het leven in het water en wat ge-
beurt er om ons heen zonder dat 
we het zien?

Op zaterdag 24 oktober gaan de 
deelnemers op expeditie naar het 
onderwaterleven in IJmuiden. 
Het Noordzeekanaal is een he-
le belangrijke en veelzijdige leef-
omgeving voor zee- en zoetwa-
tervissen en een van de belang-
rijkste routes voor trekvis in Ne-
derland. De trek van de paling 
staat deze dag centraal.  De deel-
nemers gaan zich verplaatsen in 
de leefwereld van dit fascineren-
de, maar ernstig bedreigde dier. 
Tijdens een wandeling langs het 
water in de omgeving van het 
#BRAK!wikkelhouse is er van alles 
te leren over de onderwaterwe-
reld in de haven. 

Deskundigen waaronder land-
schapsarchitect Thijs de Zeeuw 
en aquatisch ecoloog Maarten 

Erich vertellen over de verborgen 
natuurschatten, de impact van 
de mens op het leven in het wa-
ter en hoe het gesteld is met de 
biodiversiteit. Ze verzamelen da-
ta via de waterwalks app in de 
vorm van foto’s, video’s, geluids-
�les, gesprekken en verhalen. 
Verder doen ze op verschillende 
plekken waterproe�es om een 
beter beeld te krijgen van de wa-
terkwaliteit in de regio. 
De resultaten van de metingen 
nemen ze mee in de online data-
base van Waterwalks. Tijdens de 
wandeling zwaaien ze de vertrek-
kende paling uit op zijn reis naar 
de Sargassozee.

Deelname is gratis, vooraf aan-
melden via info@brakijmuiden.nl. 
(Foto: aangeleverd)
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Zelf getroffen door leukemie toen ze vier was
Janiek van den Belt (11) voert nu zelf actie voor Kika

Het is de boodschap die je als ou-
der liever nooit wilt krijgen van je 
huisarts: ,,Uw dochter heeft leu-
kemie.’’ Toch was dat precies wat 
Debby van der Zon ongeveer ze-
ven jaar geleden te horen kreeg, 
nadat haar dochter Janiek in een 
ziekenhuis was onderzocht. Kin-
deren van vier jaar oud bruisen 
over het algemeen van de ener-
gie, maar voor Janiek gold dat 
niet. Omdat ze zich zo moe voel-
de, stapte Debby met haar doch-
ter naar de huisarts. Er werd 
bloed geprikt en op basis van dat 
onderzoek werd besloten om Ja-

niek voor nader onderzoek door 
te verwijzen naar een specialist. 
Al direct op de avond na de dag 
van het onderzoek kwam het be-
richt als een mokerslag binnen. 
Janiek had leukemie en moest 
een zwaar langdurig behandel-
traject ondergaan. 
Debby: ,,Ik weet het nog precies, 
het was op 19 november 2013 dat 
we het te horen kregen. Dat was 
behoorlijk schrikken.’’ Veel tijd om 
te bekomen van die schrik was er 
niet. Voor Janiek brak een moeilij-
ke strijd aan, die maar liefst twee 
jaar zou duren. Want dat is de pe-

riode die nodig is om een behan-
deling tegen leukemie geheel te 
voltooien. Twee jaren van onze-
kerheid, met wekelijkse bezoe-
ken aan een ziekenhuis, soms ook 
opnames, elke week chemothera-
pie en ontelbaar veel bloedtrans-
fusies.

Ondanks ziekte 
toch kind kunnen zijn
Het eerste hal�aar van dit traject 
was het meest intensief, maar ook 
het meest spannend. Debby: ,,Die 
chemotherapie is heel heftig. Je 
wordt kaal, je weerstand gaat 
achteruit en Janiek is in die tijd 
behoorlijk ziek geweest. Ze heeft 
veel op bed gelegen. Maar geluk-
kig heeft ze desondanks wel de 
kans gehad om ook gewoon kind 
te kunnen zijn. Ze heeft ook af en 
toe gewoon buiten kunnen spe-
len, als haar weerstand het op dat 
moment toeliet. Maar ze is in die 
periode wel heel kwetsbaar ge-
weest.’’ Volwassenen, bij wie de 
diagnose kanker wordt gesteld, 
gaan heel anders met hun ziekte 
om dan kinderen. Waar een vol-
wassene soms al snel begint te 
piekeren en het ziektebeeld pro-
minent op de voorgrond plaatst, 
blijft een kind over het algemeen 
gewoon een kind. Weliswaar 
een ziek kind, maar veelal met 
een enorme wilskracht die er-
voor zorgt dat het wil blijven spe-
len, leren en beleven. Zo verging 
het ook Janiek. Ondanks haar 
zware herstelprogramma wil-
de ze graag blijven meedoen op 
school. Debby: ,,Ze ging ’s mor-
gens naar de operatiekamer voor 
een beenmergpunctie en daar-
na kreeg ze een chemotherapie 
en een bloedtransfusie. Maar om 

12.00 uur zei ze: ‘Jullie moeten me 
nu wel afkoppelen hoor, want we 
gaan met juf Nicolien paasknut-
sels maken!’ Kinderen zijn alleen 
ziek als ze zich echt ziek voelen.’’

Leeftijdgenootjes 
haalden het soms niet
Na het intensieve eerste half-
jaar goed te hebben doorstaan, 
wachtte nog eens anderhalf jaar 
vol ziekenhuisbezoeken. ,,Dat 
noemen ze het onderhoudstra-
ject. Je krijgt dan nog steeds che-
motherapie, maar die kuren zijn 
minder zwaar.’’ Voor Janiek bete-

kende haar ziektebeeld niet al-
leen een intensief medisch tra-
ject, maar ook regelmatig het ge-
mis van leeftijdsgenootjes die het 
niet hebben gered. Debby: ,,Kin-
deren uit haar omgeving waren 
er soms opeens niet meer. Ze be-
sefte dat heel goed. Voor haar be-
handeling ging Janiek naar het 
VUmc in Amsterdam. Daar lag ze 
dan op maandag en donderdag 
aan het infuus. Op hetzelfde mo-
ment waren er dan nog twintig 
tot vijfentwintig kinderen in be-
handeling. Die kinderen leerde 
ze zo goed kennen en wij leerden 
de ouders kennen. Er waren bij-
voorbeeld kinderen bij met een 
hersentumor of neuroblastoom. 
Soms ontmoette je kinderen van 
wie je wist dat ze niet meer be-
ter zouden worden. Dat was heel 
heftig om mee te maken.’’ 
Voor Janiek liep het gelukkig alle-
maal goed af. Ze kon na twee jaar 
behandeling het normale leven 
weer hervatten. Volgende maand 
bereikt ze een nieuwe mijlpaal in 
haar leven, want dan is het pre-
cies vijf jaar geleden dat ze klaar 
was met haar langdurige behan-
deling. Een bijzonder moment, 
waarvoor het gezin zeer dank-
baar is.

,,Ik wil heel veel geld ophalen’’
Elk jaar wordt met de Run For 
Kika veel geld ingezameld. De 
Stichting Kinderen Kankervrij (Ki-
ka) gebruikt dat  geld onder meer 
voor het �nancieren van onder-
zoek naar de genezing van kin-
derkanker en voor verbetering 
van de kwaliteit van de behan-
deling. Het was voor Janiek in-
middels een vaste gewoonte ge-
worden om deel te nemen aan 
dit hardloopevenement. Niet al-
leen zij, maar ook haar ouders, 
een oom en tante, een nichtje en 
haar klasgenootjes zetten zich 
jaarlijks in om het geldbedrag 
zo hoog mogelijk te laten zijn. 
Dit jaar was er geen Run For Ki-
ka. De beperkingen die de rege-
ring heeft ingesteld om besmet-
ting met het coronavirus te voor-
komen, maken het organiseren 
van een dergelijk massaal sport-
evenement onmogelijk. Voor Ja-
niek was dat echter geen reden 
om het bijltje erbij neer te gooi-
en. Ze nam contact op met de di-
recteur van basisschool De Hoek-
steen, waar ze zelf in groep 8 zit. 
Janiek: ,,Ik ben zelf wel beter ge-
worden, maar veel andere kinde-
ren die tegelijk in behandeling 
waren, werden niet meer beter. Ik 
wil daarom graag heel veel geld 
ophalen voor Kika.’’ Het gesprek 
leidde tot een actie, waaraan de 
hele school kan meedoen. Er wor-
den lege �essen ingezameld en 
het statiegeld wordt gedoneerd 
aan Kika via de actiepagina van 
Janiek (www.runforkika.nl/janiek-
en-vrienden). Daar kan overigens 
ook iedereen zelf een bedrag do-
neren, los van de �essenactie. De-

actie zal tot en met 16 november 
duren, dat is namelijk de datum 
waarop Janiek vijf jaar geleden 
klaar was met haar behandeling.

DekaMarkt Velserbroek 
ondersteunt de actie
Ten tijde van haar behandeltra-
ject kwam Janiek zo veel als mo-
gelijk was gewoon buiten. Ze 
nam deel aan het openbare leven 
en viel op door haar kale hoofd 
en de sonde in haar neus. Ook de 
medewerkers van DekaMarkt in 
Velserbroek herinneren zich nog 
goed hoe Janiek in die periode 
regelmatig met haar ouders in de 
winkel kwam. Ze zijn blij dat het 
allemaal zo goed is afgelopen en 
voelen zich betrokken bij de actie 
die Janiek heeft opgezet. Daar-
om werkt DekaMarkt Velserbroek 
graag mee aan de �essenactie. In 
de winkel hebben klanten sinds 
deze week de mogelijkheid om 
ook hun statiegeld rechtstreeks 
te doneren aan de actie voor Kika. 
Debby: ,,Iedereen kent in de ei-
gen omgeving wel iemand met 
kanker, maar er zijn per jaar maar 
ongeveer vijfhonderd kinde-
ren die deze ziekte krijgen. Juist 
daarom kwam het via Janiek ook 
voor de mensen van DekaMarkt 
opeens heel dichtbij. We zijn er 
heel blij mee dat ze de actie on-
dersteunen. Er gaat elk jaar heel 
veel geld naar KWF Kankerbestrij-
ding, maar voor Kika gebeurt nog 
te weinig. Bij kinderen komt kan-
ker voor in veel verschillende vor-
men en elke vorm vereist speci-
�ek onderzoek. Het werkt bij kin-
deren vaak net iets anders dan bij 
volwassenen.’’ 

Toekomst
Janiek is er trots op dat ze op de-
ze manier haar steentje kan bij-
dragen. Ze heeft onlangs de eer-
ste winkelwagens vol lege �essen 
al weggebracht. Zelf ziet ze de 
toekomst weer zonnig tegemoet. 
Haar toekomstdroom? ,,Ik wil la-
ter graag pedagogisch medewer-
ker worden. Het lijkt me heel leuk 
om met kinderen te spelen en dat 
ze, als ze bijvoorbeeld leukemie 
hebben, daar dan even niet aan 
hoeven te denken.’’ (Tekst: Bos 
Media Services, foto’s: aangele-
verd)

Velserbroek - Normaal gesproken zou Janiek van den Belt (11) rond deze tijd van het jaar in actie zijn gekomen tijdens de Run For Ki-
ka, maar dat evenement vindt dit jaar geen doorgang. Zelf werd ze op vierjarige leeftijd al met de diagnose kanker geconfronteerd. 
Een heftige periode, die Janiek gelukkig goed wist te doorstaan, volgde. Nu zet ze zich in om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen 
voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker.

Janiek deze zomer.

Janiek hoopt veel geld op te halen 
met de �essenactie.

Aan het werk in de moestuin in 2014. Met haar kanjerketting in 2014.





14 15 oktober 2020

Speculaaskeuring 2020
Banketbakkerij Wesseling twee keer 
beste van Noord-Holland
Santpoort - Dat kwaliteit geen 
toeval is, wordt door het team 
van banketbakkerij Wesseling 
wederom bewezen. Bij de jaar-
lijkse speculaaskeuring van Be-
ko, een coöperatie in de bakkers-
branche, is het Santpoortse be-
drijf wederom in de prijzen geval-
len. Zowel de speculaasjes zon-
der amandelen als het gevulde 
speculaas van Wesseling is uitge-
roepen tot beste van de provincie 
Noord-Holland. Vorige week don-
derdag en vrijdag heeft de keu-
ring plaatsgevonden. De specu-
laassoorten van banketbakkers 
uit het hele land werden door zo-
wel een vakjury als een publieks-
jury beoordeeld.

Aan het grote spandoek op de 
gevel is al vanuit de verte te zien 
dat Wesseling de prijzen gewon-
nen heeft. Ook in de winkel blijkt 
aan alles dan men hier in feest-
stemming is. Liefde en passie zijn 
de twee belangrijkste ingrediën-
ten in alle producten die banket-
bakkerij Wesseling vervaardigt. 
Verder blijft het recept van deze 
prijswinnende speculaas natuur-
lijk geheim. Per provincie worden 
jaarlijks drie soorten speculaas 
gekeurd. Wesseling sleepte de-
ze ronde twee van de drie prijzen 
in de wacht. De prijs voor de bes-

te speculaasjes met amandelen 
ging dit jaar niet naar Santpoort, 
die eer viel een bakkerij in Den 
Helder te beurt. Vorig jaar was het 
juist die variant waarvoor Wesse-
ling de competitie van Beko wist 
te winnen. 

De conclusie mag dus luiden dat 
alle soorten speculaas bij het 

Santpoortse bedrijf van sublieme 
kwaliteit zijn en dus absoluut niet 
mogen ontbreken op tafel. Wie 
de twee winnende producten in 
huis wil halen, kan nu het speci-
ale NH-pakket kiezen, dat is een 
combinatiepakket met zowel de 
speculaasjes als het gevulde spe-
culaas voor slechts 9,50 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

Films, video’s en dia’s digitaliseren
Loek Anderson redt uw 
dierbare familiebeelden
Velsen - Bij menig inwoner liggen 
thuis nog super-8-�lms of video-
banden met daarop dierbare her-
inneringen. De beelden worden 
in veel gevallen niet meer beke-
ken, omdat de benodigde appa-
ratuur niet beschikbaar is. On-
derzoek wijst uit dat hooguit tien 
procent van al dat beeldmateri-
aal ooit is gedigitaliseerd. ,,Er lig-
gen nog gigantische hoeveelhe-
den op zolder’’, zegt Loek Ander-
son. Hij specialiseerde zich in het 
overzetten van deze beelden op 
moderne opslagmedia, zoals dvd 
of USB-stick.

Of het nu gaat om smal�lms, VHS 
of de kleine cassettes uit videoca-
mera’s, Loek Anderson heeft er de 
juiste apparatuur voor staan. Zelfs 
Betamax, een videosysteem dat 
in 1975 op de markt kwam maar 
het a�egde tegen VHS, kan hier 
worden overgezet. ,,Dat is uniek 
in deze regio’’, vertelt hij. Klanten 
hoeven zich ook geen zorgen te 
maken dat hun kostbare beelden 
beschadigd raken. ,,Vroeger kon 
het gebeuren dat een �lm door-
brandde als die bleef hangen. 
Maar wij maken gebruik van led-
lampen en die worden niet heet. 
Het materiaal is bij ons in goe-
de handen en bovendien is de 
privacy gewaarborgd.’’ De beel-
den worden niet alleen overge-
zet in de hoogst mogelijke reso-
lutie, waar mogelijk wordt ook de 
beeldkwaliteit geoptimaliseerd. 
Bovendien wordt het opslagme-
dium voorzien van een keuzeme-

nu, zodat men de gewenste beel-
den snel op bijvoorbeeld een te-
levisie of laptop kan vertonen.
Naast het overzetten van video 
(en audio!) biedt Loek Anderson 
de mogelijkheid om foto’s af te 
drukken, zelfs rechtstreeks van-
uit de mobiele telefoon of vanaf 
een geheugenkaartje. Bovendien 
heeft Loek Anderson regelmatig 
een kortingsactie. 
Drukkerij Elta blijft als vanouds 
het vertrouwde adres voor druk-
werk van ontwerp tot eindresul-
taat. Niet alleen �yers, posters, vi-
sitekaartjes of bijvoorbeeld ge-
boortekaartjes, maar ook span-
doeken en bedrukte vlaggen 
kunnen hier worden besteld. Re-
latief nieuw is drukwerk op zelf-

klevende folie. Eigenaar Edwin 
Iwema: ,,Dat is een Japanse uit-
vinding. Deze folie blijft kleven 
dankzij hele kleine zuignapjes, je 
kunt het vergelijken met de ten-
takels van een inktvis. Wij kunnen 
dit drukwerk leveren tot een for-
maat van 45 x 32 centimeter, ook 
in kleine oplages. De mogelijkhe-
den zijn groot, denk bijvoorbeeld 
aan menukaarten voor restau-
rants of werkschema’s die opge-
hangen worden in vochtige ruim-
tes.’’ 
Drukkerij Elta en Foto Loek An-
derson zijn gevestigd aan de 
Trompstraat 1-5 te IJmuiden. De 
anderhalve meter afstand wordt 
strikt in acht genomen. (Tekst en 
foto: Bos Media Services)

Jaarvergadering Huurdersraad 
Woningbedrijf Velsen digitaal
Velsen - Normaal is de jaarver-
gadering van de Huurdersraad in 
april. Deze kon dit jaar niet door-
gaan door het coronavirus. Daar 
de jaarvergadering volgens de 
overlegwet verplicht is, om de le-
gitimiteit van de Huurdersraad te 
behouden was het plan de verga-
dering in oktober te houden.
Maar helaas zitten we nog steeds 
in een crisis door het coronavi-
rus en is een vergadering met 
een groep mensen niet toege-
staan. Daarom heeft de Huurders-
raad besloten om dit jaar de ver-

gadering digitaal te organiseren 
via Zoom.
Tijdens de vergadering zal de 
Huurdersraad de toehoorders 
naast de gebruikelijke onderwer-
pen als mededelingen, jaarversla-
gen, lopende projecten, bijpraten 
over de stand van zaken van de 
prestatieafspraken.
Zoom is een veelgebruikt digi-
taal-vergadersysteem en stelt ie-
dereen die is ingelogd in de gele-
genheid om actief deel te nemen 
aan de vergadering. 
Als u zich aanmeldt bij de Huur-

dersraad worden alle benodigde 
stukken u per mail toegezonden. 
Twee dagen voor de vergadering 
ontvangt u per mail een inlogco-
de en de instructie hoe in te log-
gen.
Op de avond van 21 oktober kunt 
u zich vanaf 19.20 uur aanmelden 
middels de inlogcode.
De vergaderleider zal u vervol-
gens toegang geven tot de ver-
gadering.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via info-secr@huur-
dersraad-wbvelsen.nl.

IJmuidense pareltjes
IJmuiden - In het kader van de Week van de Industriecultuur zijn ook dit jaar de toren van het Zee en Ha-
venmuseum en de (nog in de steigers staande) watertoren aan de Dokweg fraai verlicht. Voer voor fotogra-
fen! Het is natuurlijk ook een buitenkansje om zulke typisch IJmuidense gebouwen op de gevoelige chip 
vast te leggen! (Foto’s: Erik Baalbergen)

‘Feest in het vossenbos’ dit najaar in tweede druk
Santpoorter Koen Kuipers schrijft 
succesvol kinderboek
Santpoort - Koen Kuipers ver-
raste dit jaar zijn moeder, die 
eigenaar is van kinderdagver-
blijf Het Vosje, door een kin-
derboek met de titel ‘Feest in 
het vossenbos’ te schrijven. 
Koen schonk zijn moeder 1000 
exemplaren van het prenten-
boek, om het jubileum van het 
30-jarig bestaan van Het Vos-
je te vieren. Kinderdagverblijf 
Het Vosje heeft drie vestigin-
gen in Haarlem. Alle kinderen, 
die Het Vosje bezoeken, heb-
ben het kleurrijke boek cadeau 
gekregen.

Koen Kuipers, zelf net 30 ge-
worden, woont in Santpoort-
Noord en is werkzaam als hypo-
theekadviseur. Tevens werkte hij 
voorheen ook bij een pensioen-
fonds, maar sinds het succes van 
zijn boek is hij daar weggegaan 
en overgestapt naar Het Vos-
je. Daar is Koen werkzaam van-
uit zijn �nanciële achtergrond. 
,,‘Feest in het vossenbos’ is mijn 
eerste boek. Ik ben geen schrijver 
en hoe schrijf je een boek als je 
geen schrijver bent?” lacht Koen. 
,,Ik heb mij ingelezen via internet. 
Ik vond er veel tips en zocht ge-
richt informatie op. Mijn schoon-
zus, Eva Toorenent , die in Heem-
stede woont, heeft het boek ge-
illustreerd. Het was haar eerste 
opdracht na haar opleiding aan 
de kunstacademie. Door het suc-
ces van ons vossenboek, heeft 
ze al vier of vijf verzoeken gekre-
gen om andere boeken te illustre-
ren.” In zijn rijmende prentenboek 
voor kinderen in de leeftijd van 
ongeveer drie tot zes jaar is Jac-

kie de hoofdpersoon. ,,Jackie is 
de jongste vos uit een grote vos-
senfamilie. Mijn moeder heet Jac-
queline, maar daar houden alle 
vergelijkingen op. Voor de rest is 
het verhaal uit mijn fantasie ont-
sproten.”
Koen ziet schrijven als hobby. Al 
zijn deel twee en drie wel reeds 
in voorbereiding. ,,Ik wil een se-
rie over de vosjes beginnen. Om 
van mijn schrijverschap te kun-
nen leven, dat zal waarschijnlijk 
niet lukken. Bovendien wil ik mijn 
vak als hypotheekadviseur niet 
opgeven. Ik vind het �jn om men-

sen te helpen met hun �nanciële 
planning.“ Een bezig bijtje noemt 
Koen zichzelf. ,,Ik doe ook vrijwil-
ligerswerk. Zo ben ik verbonden 
aan de scouting en sinds vorig 
jaar ook als penningmeester aan 
de Oranjevereniging Santpoort-
Noord.” Kinderboekenschrijver 
Koen heeft zelf nog geen kinde-
ren. ,,Maar ik ben wel sinds kort 
oom, want mijn zusje beviel vrij-
dag van haar eerste kindje,” be-
sluit hij de toelichting op zijn 
boek. ,,Een trotse oom!” (Tekst: 
Arita Immerzeel, foto: aangele-
verd)
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In kader van de Week van de Industriecultuur
Fraaie fototentoonstelling in de Visserhallen
IJmuiden - In de Visserhallen in de Duinstraat 4 in Oud-IJmuiden 
is tot en met zondag de foto-expositie ‘Tussen sluis en Zaan’ te 
zien. Dertien fotografen tonen met hun werk een beeld van de in-
dustriecultuur langs het Noordzeekanaal.

De ongepolijste Visserhallen bie-
den een mooie rauwe entou-
rage voor alle getoonde foto’s. 
Waar fotograaf Hans Brinkman 
kiest voor details zoals kettingen 
en touwen, toont Alex Zeverijn 

in zijn foto’s industriële gebou-
wen met ritmische ruitjes en tra-
lies. IJmuiden is voor de expose-
rende fotografen een dankba-
re inspiratiebron geweest. Veel-
al is er in zwart-wit gefotogra-

feerd, slechts een paar keer werd 
er voor kleur gekozen. Wil Hage-
naars en Gijsbrecht Hanekroot fo-
tografeerden IJmuidense strand-
huisjes met groot vertoon van 
een cruiseschip of hoogovens-
fabriek als achtergrond. Ande-
re werken, veelal �guratief, to-
nen ook zonder titel herkenbare 
items zoals een vishal, de beken-
de hoogovensfabriek, een vuur-

toren of vaarverkeer op de heen-
of terugweg naar de sluizen. Op-
vallend weinig mensen zijn in 
beeld gebracht. Dan is er ineens 
een foto, waarbij de link naar het 
industriële niet helemaal duide-
lijk is. Marjory Wilhelmus foto-
grafeerde het IJmuidense strand. 
De foto springt door zijn kleur en 
ontspannen strandgangers extra 
in het oog.

Meer informatie? www.industrie-
cultuur.nl; www.vvvijmuidenaan-
zee.nl. (Arita Immerzeel)

Note van de redactie:
De expositie ‘Tussen sluis en Zaan’  
in de Visserhallen zou tot en met 
18 oktober van 13.00 tot 18.00 
uur gratis te bezoeken zijn. He-
laas hebben de nieuwe maatre-
gelen roet in het eten gegooid. 

Vlak voor het ter perse gaan van 
deze krant ontvingen wij een e-
mail van de organisatie van de 
Week van de Industriecultuur dat 
het hele programma verder gean-
nuleerd is. 

Hopelijk krijgt deze fraaie expo-
sitie binnenkort een herkansing. 
Uiteraard houden wij u op de 
hoogte. 

Het nieuwe zwerfvuil
Velsen - Langs �etspaden, zo-
als hier langs de Van den Von-
dellaan zwerft sinds de corona-
crisis, zwerfvuil wat er voorheen 
niet was. Talloze mondneuskap-
jes ontsieren het straatbeeld. Niet 
alleen wegwerpexemplaren, die 
bij het restafval horen, zwerven 

rond. Soms liggen er ook kapjes, 
zoals op de foto te zien, die na 
een wasbeurt op 60 graden her 
te gebruiken zijn. Driehuizenaar 
Petra Bodensta�, die een scho-
ling over dit fenomeen bijwoon-
de, leerde er dat de veroorzakers 
van dit speci�eke zwerfvuil, het 

mondkapje na gebruik vies vin-
den en ze daarom vervolgens op 
straat gooien. Een onbegrijpelijke 
redenatie, want een simpel plas-
tic zakje in je jaszak voldoet prima 
om je ‘viezigheden’ elders in een 
vuilnisbak te gooien. (Tekst en fo-
to: Arita Immerzeel)

Rondom Balkan en Beethoven 
in ’t Mosterdzaadje

Santpoort - Op vrijdag 23 okto-
ber om 20.00 uur is het genieten, 
dansen en dromen met de aan-
stekelijke muziek die Carel den 
Hertog (viool), Coos Lettink (ac-
cordeon) en Caspar Terra (klari-
net) in ‘t Mosterdzaadje gaan spe-
len. Onder de naam Trio C tot de 
Derde musiceren de drie bijzon-
der muzikale vrienden al bijna 
hun leven lang. Ze spelen klezmer 
in de puurste zin van het woord: 
joodse feestmuziek! Een stijl die 
voortdurend in ontwikkeling is 
en veel ruimte biedt voor uitstap-
jes naar aangrenzende genres 
als  Balkan en gipsy, de jazz en de 
klassieke muziek. 
Hun streven daarbij: geen imita-
tie, maar integratie van alle mu-
ziekgenres die hun paden krui-
zen. Composities van Oost-Eu-
ropees georiënteerde klassieke 
componisten als Béla Bartók en 
Zoltán Kodály worden afgewis-
seld met eigenzinnige vertolkin-

gen van traditionele melodieën 
uit het onuitputtelijke klezmer- 
en Balkanrepertoire. 
Pianorecital ‘Rondom Beethoven’
De pianist Frederic Voorn is op 
zondag 25 oktober om 15.00 uur 
te gast in ‘t Mosterdzaadje. Zijn 
programma ‘Rondom Beethoven’ 
omvat behalve Sonate nr. 6 en 
de Bagatellen op.126, ook werk 
van zijn tijdgenoten. Van de Tsje-
chische componist Jan Vaclav Vo-
risek en de Oostenrijkse Franz 
Schubert worden van ieder twee  
impromtu’s uitgevoerd. Wenen is 
in die tijd, rond de 19e eeuw het 
centrum van culturele uitwisse-
ling en ontmoeting waar deze 
componisten elkaar ook in leven 
hebben gekend en gehoord. 
Frederic Voorn (1962) is op ve-
le muzikale gebieden actief. Hij 
is concertpianist, componist en 
dirigent. Twaalf jaar lang maak-
te hij het Radio 4 programma Pi-
anistenuur. Hij geeft lezingen en 

schrijft artikelen voor diverse mu-
ziekbladen. 
Van de 5 cd’s die Frederic Voorn 
opnam zijn de laatsten gemaakt 
in ‘t Mosterdzaadje. Daaronder 
ook de prachtige cd-opname met 
eigen werk. 
Als componist heeft Frederic 
Voorn muziek voor diverse be-
zettingen geschreven. Zijn Strijk-
kwartet werd in 2008 voor het 
eerst uitgevoerd in Amerika en 
vorig jaar speelde hij in Vancou-
ver met orkest de wereldpremiè-
re van zijn Pianoconcert. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Reserveren via de website www.
mosterdzaadje.nl onder ‘Concer-
tagenda’ en het betre�ende con-
cert. Ook via mail naar penning-
meester@mosterdzaadje.nl. (Fo-
to’s: aangeleverd)
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15 OKTOBER

Beleefweek (t/m 18 oktober) in 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land ter gelegenheid van 25-jarig 
jubileum. ‘Vier de herfst’ met een 
zintuigenwandeling bij zonsop-
komst, doe yoga in het zand, ga 
op ontdekkingstocht bij de ruïne 
van Brederode, trek eropuit met 
de boswachter, geniet van culi-
naire (herfst)gerechten bij onze 
gastheren, maak een bijzondere 
�etstocht en nog veel meer. Kijk 
voor alle activiteiten op https://
www.np-zuidkennemerland.nl/
beleefweek. (Foto: aangeleverd)

16 OKTOBER
Beleefweek (t/m 18 oktober) in 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land  zie donderdag.

PeuterSport (2-4 jaar) in Sport-
hal Zeewijk in IJmuiden. Peuters 
gaan bewegen op muziek, spe-
len met de parachute en nog veel 
meer! Ze worden begeleid door 
de buurtsportcoaches, zodat de 
ouders plaats kunnen nemen op 
de tribune. Kijk voor meer info en 
inschrijven op de website sport-
pasvelsen.nl. (Foto: Ranata Jan-
sen Fotogra�e)

Pipi in de boomgaard bij recrea-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude, 11.00, 12.30 en 14.00 
uur. Kosten: 7,50. Aanmelden via 
whatsapp 06-50290236. Vanaf 
4jaar. (Foto: aangeleverd)

Ruïne van Brederode open 11.00-
17.00 uur. Expo t/m 28/10: ‘Brede-
rode, Onderduikers en Verdwe-
nen Buitenplaatsen’. www.ruine-
vanbrederode.nl. 

Pieter Vermeulen Museum open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Reserve-
ren: www.pietervermeulenmuse-
um.nl.

Zee- en Havenmuseum extra ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
SAIL IJmuiden/IJmuiden in Klare 
Lijnen door Eric J. Coolen/foto’s 
Industriecultuur 2019/4 speur-
tochten/escapespel. www.zeeha-
venmuseum.nl.

‘Die Winterreise’ van Schubert 

wordt vertolkt door de veelzijdi-
ge musicus Mattanja van den Bos 
om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Kaarten per e-mail reser-
veren via penningmeester@mos-
terdzaadje.nl. Info via telefoon-
nummer 023 5378625. (Foto: aan-
geleverd)

17 OKTOBER
Beleefweek (t/m 18 oktober) in 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land  zie donderdag.

Begeleide wandeling op de Bre-
derodeberg georganiseerd door 
de Ruïne van Brederode om 10.00 
en 11.00 uur. Reserveer uw tickets 
Corona-proof via www.ruinevan-
brederode.nl. Ook zondag. Ruï-
ne is open van 11.00 tot 17.00 uur.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open van 10.30 tot 16.00 
uur. Tot einde jaar expositie 70 
jaar Breedband. Informatie en 
aanmelden via: www.hoogovens-
museum.nl. (Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p.. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
(Foto: Arjan Bronkhorst)

Zee- en Havenmuseum zie vrij-
dag.

18 OKTOBER

Duin en Bosdag in Duin en Kruid-
berg, een feestdag in de natuur 
voor het hele gezin. Kinderen 
kunnen het blote-voeten-pad 
verkennen, vogeltraktaties knut-
selen, dieren spotten, XL bosme-
mory spelen en nog veel meer! 
Reserveren via www.np-zuid-
kennemerland.nl. (Foto: aangele-
verd)

Hoogovensmuseum, Museum-
huis Beeckestijn en Ruïne van 
Brederode zie zaterdag. Zee- en 
Havenmuseum en Pieter Vermeu-
len Museum zie vrijdag.

▲

Duo Kaleidoscope met �uitduet-
ten uit de 19e eeuw om 15.00 uur 
in ’t Mosterdzaadje aan de Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. Kaar-
ten per e-mail reserveren via pen-
ningmeester@mosterdzaadje.
nl. Info via telefoonnummer 023 
5378625. (Foto: aangeleverd)

19 OKTOBER
Informatiepunt Sociaal Wijkteam 
bij Stichting Buitengewoon aan 
de Galle Promenade 70 geopend 
van 15.00 tot 16.00 uur voor vra-
gen over wonen, geldzaken, ad-
ministratie, persoonlijke proble-
men, gezondheid enzovoort. In-
fo via www.swvelsen.nl of 088 
8876970.

Alzheimer Trefpunt in Wijkcen-
trum de Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227, 1991 PT Velserbroek, 
inloop vanaf 19.00 uur. Verplicht 
aanmelden: mkennemerland@
alzheimer-nederland.nl. Vragen? 
Bel 06-51942684.

20 OKTOBER
Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00 
uur in kerkgebouw Het Kruis-
punt aan het Zon Bastion 3 te Vel-
serbroek. Ook inbreng is moge-
lijk. Info via telefoonnummer 023 
5384997.

De opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein, start 10.30 uur bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. In-
fo via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734/06 82681507. 

Pieter Vermeulen Museum zie 
vrijdag.

21 OKTOBER
Ruïne van Brederode, Zee- en Ha-
venmuseum en Pieter Vermeulen 
Museum zie vrijdag.

Digitale jaarvergadering Huur-
dersraad Woningbedrijf Velsen 
Huurdersraad via Zoom om 19.30 
uur. Aanmelden: info-secr@huur-
dersraad-wbvelsen.nl.

22 OKTOBER

Energiebus staat bij Dekamarkt in 
Santpoort-Zuid: gratis advies en 
informatie over energie bespa-
ren, duurzaam wonen, slim ver-
warmen en duurzaam vervoer. 
11.00-16.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Museumhuis Beeckestijn zie za-
terdag. Pieter Vermeulen Muse-
um zie vrijdag.

Zingen met soep voor 60-plussers 
van 12.00 tot 13.15 uur in culture-
le broedplaats De 3Klank aan de 
Driehuizerkerkweg 34a te Drie-
huis. Aanmelden via info@koel-
productions.nl of 0255 755243.

Door datalek:
Kenter Jeugdhulp bron 
van zorg bij gemeente Velsen
Santpoort - Al maanden vormt 
de organisatie Kenter Jeugd-
hulp een bron van zorg bij (on-
der meer) de gemeente Velsen. 
De zorgverlener kwam in �nan-
ciële moeilijkheden en door bur-
gemeester en wethouders is al 
menig overleg gevoerd over de-
ze kwestie. Nu heeft Kenter op-
nieuw negatieve publiciteit ge-
kregen. Een onderzoeksjourna-
list van RTL Nieuws slaagde er op 
kinderlijk eenvoudige wijze in om 
inzage te krijgen in dossiers van 
de organisatie door een oude do-
meinnaam te kopen.

Het gaat om de domeinnaam 
jeugdriagg.nl die ooit werd ge-
bruikt door de voorganger van 
Kenter Jeugdhulp. Deze domein-
naam werd niet meer gebruikt 
en als de domeinnaam formeel 
wordt opgezegd, komt die na een 
tijdje weer beschikbaar voor an-
dere gegadigden. Een journalist 

besloot deze domeinnaam te ko-
pen en te activeren. Al snel bleek 
dat er nog steeds e-mails op de 
domeinnaam binnenkwamen. 
Via deze e-mails was de journa-
list in staat zich toegang te ver-
scha�en tot dossiers van Kenter 
Jeugdhulp. Hij heeft drie dossiers 
ingezien, de gegevens werden 
door RTL daarna vernietigd. Ken-
ter heeft aan de gemeente Velsen 
laten weten dat zij de beveiliging 
direct op orde hebben gebracht. 
De oude domeinnaam is door 
Kenter aangekocht, waarmee de 
toegang voor derden is afgeslo-
ten. Ook de toegang tot de gege-
vens van Nederlandse zorgverze-
kerden is afgedicht. Verder heeft 
Kenter een melding gedaan bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar aanleiding van deze calami-
teit en de �nanciële situatie van 
de afgelopen maanden stelden 
twee leden van de Raad van Toe-

zicht van Kenter Jeugdhulp hun 
zetel ter beschikking. Het zijn le-
den die belast waren met de be-
oordeling van de bedrijfsorga-
nisatie, inclusief ICT. Kenter start 
met de werving van drie nieuwe 
leden, twee met het aandachts-
gebied �nanciën en één met aan-
dachtsgebied lokaal bestuur. Bur-
gemeester en wethouders noe-
men het buitengewoon zorge-
lijk en ernstig dat de vertrouwe-
lijke dossiers bij een journalist te-
recht konden komen. Men bena-
drukt dat zorgaanbieders zelf ver-
antwoordelijk zijn voor de om-
gang met de gevoelige informa-
tie waarover zij beschikken. Hier 
gelden normen voor, die zij die-
nen te volgen. Een externe partij 
onderzoekt momenteel de toe-
dracht van het incident. Wan-
neer het rapport hierover gereed 
is, deelt het bestuur van Kenter 
dit met de gemeenten waarmee 
wordt samengewerkt.

Extra drempel moet Popbunker 
beschermen bij zware regenval
IJmuiden - Een extra drem-
pel moet de Popbunker aan 
de Kromhoutstraat bescher-
men tegen wateroverlast. Af-
gelopen vrijdag heeft een aan-
nemer in opdracht van de ge-
meente Velsen de situatie be-
keken. Voorzitter Peter Uiter-
wijk Winkel van de Popbunker 
verwacht dat de drempel op 
zeer korte termijn aangelegd 
zal worden.

Vorige week liet Uiterwijk Winkel 
een noodkreet uitgaan naar de 
gemeente, omdat de oefenruim-
tes in de Popbunker bij zware re-

genval in gevaar komen. Al drie 
keer kreeg de organisatie te ma-
ken met wateroverlast in de bun-
ker. Gelukkig bereikte het water 
de oefenruimtes niet, anders zou 
het leed niet te overzien zijn ge-
weest. 

In de Popbunker oefenen 32 mu-
ziekbands en het materiaal dat 
zij er bewaren mag beslist niet 
nat worden. De problemen lij-
ken erger te zijn geworden sinds 
de laatste reconstructie van de 
openbare ruimte op deze loca-
tie heeft plaatsgevonden. ,,Bij de 
herinrichting hebben ze hier niet 

goed over nagedacht’’, analyseert 
de voorzitter. De bunker ligt ten 
opzichte van de weg enigszins 
verdiept. Wat ook niet echt helpt, 
is dat het wegdek schuin a�oopt 
en dat het laagste punt zich pre-
cies voor de deur van de bunker 
bevindt. Op een gevalletje water-
schade zit men bij de gemeen-
te Velsen bepaald niet te wach-
ten. Vandaar dat de noodkreet 
van Uiterwijk Winkel snel is op-
gepakt. ,,We hebben droge voe-
ten’’, merkt hij deze week op. De 
extra drempel moet ervoor zor-
gen dat dit ook bij zware regen-
val zo blijft.

Koninklijke onderscheiding 
voor Cor Hoogland
Velserbroek - Cornelis Hoogland 
(79) uit Velserbroek is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau, onder meer vanwege zijn uit-
muntende en langdurige inzet als 
secretaris van het bestuur voor De 
Algemene Bond van Ambtenaren 
en voorzitter van Uitvaartvereni-
ging Noordhollandse Coöperatie. 
Burgemeester Frank Dales van de 
gemeente Velsen reikte vrijdag-
avond 9 oktober de bijbehorende 
versierselen uit in Chateau Mar-
quette in Heemskerk.

De heer Hoogland startte zijn car-
rière op de wilde vaart en werd la-
ter matroos bij het Loodswezen. 
In 1970 kreeg hij de kans om als 
Kustlichtwachter bij de Kustwacht 
aan de slag te gaan. In die perio-
de werd hij secretaris van het be-
stuur van de afdeling IJmond bij 
De Algemene Bond van Amb-
tenaren (Abva). Daarna zette hij 
zich nog 13 jaar in als bestuurder 
bij de Abva. Ook werd hij secreta-

ris van de groep Loodswezen in 
IJmuiden. In zijn boek Kerend Tij 
(1978) schreef hij over een con-
�ict in de bewogen periode bin-
nen het Loodswezen. Daarnaast 
was de heer Hoogland secretaris 
van de stichting die Westerduin in 
Wijk aan Zee runt.
Ook als gepensioneerde bleef de 
heer Hoogland ambitie houden. 
Hij werkte parttime bij ODV en 
was van 1998 tot 2018 voorzitter 
van de Uitvaartvereniging Noord-
hollandse Coöperatie. In zijn 
voorzittersperiode vonden gro-
te veranderingen plaats. Hij zag 
het belang om een sterke partner 
aan de organisatie te verbinden, 
dit werd DELA. De heer Hoogland 
wilde ook hierna nog een bijdra-
ge leveren dus nam hij twee jaar 
de rol van bestuurslid op zich.
Zijn langdurige belangeloze in-
zet voor de Velsense gemeen-
schap is erkend met een Konink-
lijke onderscheiding. (Foto’s: aan-
geleverd)
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VZV’s Businessclub steekt eerste 
dames- en herenteam in het nieuw
Velsen - Nu de waterpolocom-
petitie weer van start is gegaan 
heeft VZV hard gewerkt om de 
dames en heren van de eerste 
teams te voorzien van nieuwe 
kleding. Dankzij VZV’s busines-
sclub die een forse investering 
heeft gedaan, zijn beide teams 
voorzien van nieuwe badpakken, 
zwembroeken, badjassen, tassen, 
en caps voorzien met het busi-
nessclub logo. 
De businessclub is ontstaan met 
het idee om de selectieteams en 
de jeugd te ondersteunen in hun 
doelstelling om te spelen op een 
zo hoog mogelijk niveau.

Zowel Dames 1 en Heren 1 ko-
men dit seizoen uit in de 1e klasse 
bond, een stap verwijderd van de 
hoofdklasse. Hoewel de mannen 
al tegen een degradatie aanke-
ken, stelden de vrouwen hun po-
sitie in de competitie 2019-2020 
redelijk veilig. Het was covid-19 

dat een abrupt einde maakte aan 
de competitie, en daarnaast ook 
aan een mogelijke degradatie 
van de mannen naar de 2e klas-
se bond. 

De competitie 2020-2021 is van 
start gegaan maar helaas is net 
als bij alle andere teamsporten de 
competitie weer stilgelegd.  (Fo-
to’s: aangeleverd)

Wandeling op de Brederodeberg
Santpoort-Zuid - Beleef het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land met een frisse blik op zater-
dag 17 en zondag 18 oktober om 
10.00 of 11.00 uur. Onder leiding 
van een ervaren wandelcoach, 
Ronald Kruizinga of Corina Bus-
man, is de Brederodeberg-wan-
deling een ware (her)ontdekking. 
De Brederodeberg is het hoogste 
punt van Kennemerland met een 
top van 45 meter. Het is ontstaan 
door de Heren van Brederode die 
opdracht gaven om het zand bui-
ten het kasteel te houden door 
beplanting. Het park was des-
tijds hun grondgebied. Aanslui-
tend bezoekt u de kruidentuin 
van de Ruïne onder leiding van 
Corina Busman die ook herboris-
te is. Met de Verveine uit de tuin 
heeft zij samen met kruiden uit 
het Nationaal Park een heerlijke 
thee samengesteld. Proef deze 
primeur in de theetuin! De nieu-
we oogstrelende tentoonstelling 
maakt uw beleving compleet. De 
maquette van Kasteel Brederode 
(bruikleen Museon Den Haag) is 
het stralend middelpunt. Erom-
heen staan de fraaie maquettes 
van Verdwenen Buitenplaatsen 
van de hand van Jan Morren. 
Er is per wandelgroep plaats voor 

12 volwassenen. Inclusief entree 
Ruïne bedraagt deze unieke wan-
deling €17,50 p/p. De start is in 
het Park ingang Duin- en Kruid-
berg. Kom bij voorkeur met de 
�ets of parkeer bij de Ruïne. 
Ook kunt u de Ruïne bezoeken 
zonder de wandeling (vanaf 12 
jaar €6,- en kinderen van 4-11 
jaar €5,50, kinderen 0-3 jaar gra-

tis). Kinderen kunnen met de 
kijkspeurtocht een 10+ halen! 

In de herfstvakantie is de Ruïne 
geopend van woensdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Reserveer uw tickets corona-
proof via www.ruinevanbredero-
de.nl.

Aquarel Pieter Barbiers uit 1813 van de inmiddels begroeide Brederode-
berg. (afbeelding: Beeldbank Noord-Hollands Archief Haarlem, aangele-
verd door de Ruïne van Brederode)

Natuur in Beeld in Santpoort
Santpoort - In de dorpskerk aan 
de Burgemeester Enschedélaan 
65 is op zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november de expositie 
‘Natuur in Beeld’ te zien. Natuur 
zoals door de mens waargeno-
men en ervaren. Verbonden met 
schoonheid en zingeving. Leven-
de en niet-levende natuur, plan-
ten, dieren, mensen, het heelal, 
het buitenaardse, de materie en 
energie waar alles uit bestaat en 
de relaties hiertussen.
Hoewel de mens tot de natuur be-
hoort, wordt natuur gezien als iets 
waar de mens niet of nauwelijks 
waarneembaar is. Wij beschou-
wen ons toeschouwer van de na-
tuur. Tijdens de Kunstlijn laten Ha-
ije Gemser, Larissa Neslo, Walter 
in ’t Velt, Mathilde Loerts en Pe-
ter van Borssum Waalkes de na-
tuur in al zijn schoonheid, en in 
verschillende vormen en materia-
len zien. De tentoonstelling is sa-
mengesteld door curatoren Lies-
beth Heerink en Joop Vermeij. Ha-
ije Gemser nam enkele jaren gele-
den deel aan de manifestatie ‘Heel 
Nederland de lucht in, een eerbe-
toon aan de vogel’. Vogels en fa-
beldieren spelen de hoofdrol in 

zijn etsen, olieverfschilderijen 
en aquarellen. Larissa Neslo ver-
telt haar natuurbeschouwingen 
in inkt, verf op papier, canvas en 
hout. Sprookjesachtig verbeeldt 
zij het abstracte van tijd en ruimte, 

waarin het leven zichtbaar wordt 
in al zijn eenvoud en complexiteit.
Complex zijn ook de dierlijke ske-
letten die Walter in ’t Velt toont. 
Wat begon met het verzamelen 
van botjes en schedeltjes groeide 
uit tot het vervaardigen, prepare-
ren, van dierlijke skeletten. Beel-
dend kunstenaar Mathilde Loerts 
werd tijdens haar zoektocht naar 
beeld en vorm gegrepen door 
het oude ambacht van het steen-
houwen. Haar beelden zijn orga-
nische en stereometrische com-
posities en combinaties van vor-
men in verschillende steensoor-
ten en soms in ‘oud’ hout met een 
vaak sobere vormentaal. Peter van 
Borssum Waalkes tenslotte werkt 
met hout en steen, maar experi-
menteert ook met combinaties 
van diverse materialen, waarbij 
het zoeken naar de uitstraling en 
sfeer van het materiaal zelf het uit-
gangspunt was. Hij laat nu echter 
alleen beelden van hout zien.
De expositie is op zaterdag 31 ok-
tober van 11.00 tot 17.00 uur ge-
opend en op zondag 1 novem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. (Foto’s: aange-
leverd)

Telstar houdt 1 punt over aan 
thuiswedstrijd tegen Top Oss
Velsen -  Telstar speelde zater-
dagavond zonder publiek tegen 
Top Oss en moest zich uiteindelijk 
tevreden stellen met 1 punt. 

Telstar begint het thuisduel te-
gen TOP Oss goed. De eerste kans 
is direct raak. Uit een voorzet van 
Daniel Adshead en een handig 
overstapje van Shayne Pattyna-
ma is het Sebastian Soto die in de 
5e minuut de withemden op een 
1-0 voorsprong schiet. Zes minu-
ten later krijgt Ilias Bronkhorst 
de kans om zijn ploeg op een 2-0 
voorsprong te zetten. Hij kapt 
een tegenstander uit en krult de 
bal net naast het Osse doel. Zes-
tig tellen later neemt Sven van 
Doorm een corner. De kopbal van 
Shayne Pattynama verdwijnt over 
het doel van Bo Geens. In de 20e 
minuut laat tegenstander TOP 
Oss zich voor de eerste keer voor 
het Velsense doel zien. Het schot 
van Kyvon Leidsman eindigt ruim 
naast. Elf minuten verder wordt 
Daniel Adshead op zo’n twintig 
meter van het vijandelijke doel 
ten val gebracht. De bal uit de 
vrije trap van Ilias Bronkhorst ein-
digt ruim over. Net voor het rust-

signaal van scheidsrechter Bos 
wordt Ilias Bronkhorst net buiten 
de zestien aangetikt. De vrije trap 
die hierop volgt wordt door Gylia-
no van Velzen over het Osse doel 
geschoten. 

Na rust komt het eerste gevaar 
van de ploeg van trainer/coach 
Klaas Wels. In de 47e minuut 
wordt het schot van invaller Mart 
Remans door Jasper Schendelaar 
gekeerd. Tien minuten later kan 
Kyvon Leidsman alle tijd nemen 
om op het Velsense doel te vuren. 
De Osse spits plaats een roller-
tje. De bal is een makkelijke prooi 
voor doelman Schendelaar. In de 
62e minuut plaatst TOP Oss een 
snelle counter. Het schot van De-
an Guezen vliegt hoog over. Eén 
minuut later onderbreekt knal-
lend vuurwerk, buiten het stadi-
on afgestoken, het duel. Scheids-
rechter Bos wacht tot het vuur-
werk niet meer te horen is en her-
vat het spel. Zeven minuten later 
kopt Jan Lammers de bal recht 
in de handschoenen van Jasper 
Schendelaar. Twee minuten voor-
dat de o�ciële speeltijd voorbij 
is, verlaat Frank Korpershoek ge-

blesseerd het veld. TOP Oss heeft 
in de tweede helft wel het mees-
te balbezit en speelt met de druk 
naar voren, maar echte kansen 
worden door de Ossenaren niet 
gecreëerd. Dan is het zuur dat in 
de 3e minuut van de zes minuten 
extra speeltijd TOP Oss op gelijke 
hoogte komt. Invaller Cas Peters 
krijgt op de �ank te veel vrijheid 
en scoort op fraaie wijze de 1-1. 
In de nog resterende speeltijd ge-
beurt er voor beide doelen niets 
meer zodat Telstar zich met één 
punt tevreden stellen moet. 

Opstelling Telstar: 1. Jasper 
Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst, 
4. Benaissa Benamar, 5. Redou-
an El Yaakoubi, 6. Frank Korpers-
hoek (88e min. 24. Siebe Vander-
meulen), 8. Sven van Doorm, 10. 
Daniel Adshead, 12. Sebastian 
Soto (78e min. 23. Cas Dijkstra), 
18. Gyliano van Velzen (72e 
min. 19. Richelor Sprangers), 21. 
Anass Najah en 25. Shayne Pat-
tynama (78e min. 15. Redouan 
Taha). 

(Tekst: Marja Korbee, foto: 
1963-pictures.nl.)

Website Bezorgeninvelsen.nl 
nieuw leven ingeblazen
Velsen - De gedeeltelijke lock-
down als gevolg van de sterk 
gestegen coronabesmettingen 
zorgt ervoor dat de horeca ten 
minste vier weken dicht moet. 
Een klap die net als in het voor-
jaar keihard aankomt. 

Om voorraden niet te hoeven 
weggooien en om de inkomsten-
verliezen te verkleinen gaan veel 
restaurants deze week al over 
op afhalen of bezorgen. Daarom 
wordt de website Bezorgeninvel-
sen.nl nieuw leven in geblazen. 
De gemeente Velsen en Citymar-
keting Velsen | .IJmuiden steu-
nen hiermee lokale horecaonder-
nemers die voor de tweede keer 
hard zijn getro�en door de coron-
acrisis.
Bezorgeninvelsen.nl biedt een 
overzicht van bijna 100 restau-
rants, cateraars, traiteurs en ca-
fetaria’s die aan huis bezorgen 
of waar afgehaald kan worden, 
gerangschikt op woonplaats. 
De website verwijst door naar 
de bedrijven en is dus geen on-
line bestelplatform zoals Thuis-
bezorgd.nl. Horecaondernemers 
worden opgeroepen de informa-
tie te controleren en wijzigingen 
door te geven via citymarketeer@
ijmuiden.nl. Hier zijn geen kosten 

aan verbonden.
Bezorgeninvelsen.nl is onder-
deel van de campagne Ik koop 
lokaal, die in maart door de ge-
meente en citymarketing werd 
gelanceerd. Later werden daar Ik 
eet lokaal (voor de horeca), Ik be-
zoek lokaal (voor de cultuur- en 
vrijetijdssector) en Ik boek lokaal 
(voor de hotels en congresloca-
ties) aan toegevoegd. 

De campagne draagt bij aan het 
besef dat je Velsense onderne-
mers en instellingen kunt hel-
pen door je geld hier en niet on-
line of bijvoorbeeld in Amster-
dam of Haarlem uit te geven. Al-
leen op die manier houden we 
de gemeente Velsen levendig en 
aantrekkelijk. In november wordt 
een speciale feestdagencampag-
ne gelanceerd.
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Twee keer remise voor Stormvogels

Velsen houdt stand in Den Haag: 1-1
Velsen - Het Haagse HBS speelt 
evenals Velsen voor het twee-
de seizoen in de Hoofdklasse. Als 
medekoploper kan Velsen op ex-
tra aandacht van de tegenstander 
rekenen want wie wil nu niet win-
nen van de koploper. Opnieuw 
een moeilijke klus voor Velsen 
want bij verlies van de geel blau-
wen zouden de Hagenaars op ge-
lijke hoogte komen. 
HBS nam meteen het initiatief en 
zag Dustin van den Berg al snel 
over rechts doorstomen naar de 
achterlijn waarna de inkomen-
de Berend Kaster de bal voor-
langs schoot. Pas in de twintig-
ste minuut was er een mogelijk-
heid voor Velsen: een hoekschop 
van Tom Kok belandde via Marc 
Kloosterboer bij de opgekomen 
Remco van Dam maar die schoot 
rakelings naast. Daar tussendoor 
regende het een paar minuten 
hoekschoppen op het doel van 
Yorinn Albers. Gelukkig konden 
alle voorzetten onschadelijk wor-
den gemaakt door de verdedi-
ging. Aan de andere kant kopte 
Marc Kloosterboer net over even-
eens na een corner. HBS was be-
ter en sneller aan de bal dan de 
Velsen spelers. Toch smoorden 
de meeste aanvallen net voor het 
strafschopgebied. Namens Velsen 
zag Bastiaan Scholten een schot 
na een goede aanval geblokt wor-
den door Jimmy Roberti. De rust 
kwam nadat Tjeerd Westdijk en 

Berend Kaster goede kansen op 
een Haagse voorsprong hadden 
gemist. 0-0.
Na de thee kreeg Velsen meer grip 
op de wedstrijd en na een kwar-
tier bediende Stijn van de Voort 
Tom Kok in de hoek van het veld. 
Op de achterlijn nam hij de bal 
mee richting doelman en wist op 
spectaculaire wijze de sluitpost 
van HBS te verschalken: 0-1. Een 
tikkeltje onverwacht. HBS zette 
een tandje bij maar miste nauw-
keurigheid: zo schoot specialist 
Mink Hueting een goede kans 
hoog over. Meteen daarna kantel-
de de wedstrijd: een misverstand 
tussen Job Alderliefste en Bry-
an Dijkhuizen bezorgde HBS een 
strafschop nadat een Haagse spe-

ler sierlijk neerging. In goed Ne-
derlands een schwalbe oordeelde 
Yorinn Albers. Toen de kruitdam-
pen na een wat verhitte discus-
sie waren opgetrokken resteerde 
een HBS-er met geel en verdween 
Yorinn Albers met rood. Niet no-
dig en onprofessioneel oordeel-
de trainer Nederburgh na a� oop. 
Lennaert Stuur verdween nood-
gedwongen naar de bank en Niels 
van Pelt schoot de bal vanaf de 
stip achter de ingevallen Sander 
Raphaël: 1-1. HBS ging nu volop 
in de aanval en Velsen moest alle 
zeilen bijzetten om erger te voor-
komen. Uiteindelijk kon opge-
lucht adem worden gehaald toen 
de scheidsrechter voor het einde 
� oot. (Foto: Frans van der Horst)

Vorige week woensdag en afge-
lopen zaterdag speelde Storm-
vogels twee onbesliste uitwed-
strijden respectievelijk tegen vv 
IJmuiden (0-0) en Beverwijk (2-2).
In de stadsderby tussen de hard-
werkende ploegen IJmuiden en 
Stormvogels gaven beide ach-
terhoedes, met respectievelijk de 
centrumverdedigers Floyd Hille 
en Joshua Janssen aan het hoofd, 
weinig kansen weg.
Het eerste schot van de wedstrijd 
was pas in de 35ste minuut: na 
een afgeslagen aanval beland-
de de bal voor de voeten van Hil-
le die zijn keiharde schot ruim 
over de deklat zag vliegen. Een 
minuut later kopte de bonkige 
spits Patrick Castricum de bal ach-
ter doelman Floris Serné, maar 
de goed oplettende scheidsrech-
ter had daarvoor hands geconsta-
teerd.
De tweede helft gingen beide 
ploegen op zoek naar de ope-
ningstre� er waardoor het een 
aantrekkelijk derby werd. De laat-
ste twintig minuten werden spec-
taculair: Scholten bracht spits Pa-
trick Krop in stelling en met zijn 
voet bracht doelman Tom Hooge-
werf met moeite redding; doel-
man Serné moest een minuut la-
ter aan de andere kant eveneens 
met zijn voet redding brengen na 
een doelpoging van invaller Mike 
Dubbelaar. Zeven minuten voor 

tijd moest doelman Serné alles uit 
de kast halen een vernietigend 
schot van Castricum onschade-
lijk te maken en een minuut later 
kopte Vogels-invaller Joey Wolt-
huis na een assist van Rick van 
Westen de bal veel te zacht rich-
ting vijandelijk doel.
In de slotminuten haalde doel-
man Serné IJmuiden-speler We-
sley Heeres naar de grond, maar 
scheidsrechter Barrales gaf een 
achterbal; spits Castricum gaf ver-
baal te kennen niet eens met de 
beslissing van de leidsman te zijn 
en kon gaan douchen.
Ondanks de 0-0-stand was het 
een zeer aantrekkelijke derby en 
het was jammer, dat vele suppor-
ters geweerd werden door het 
Corona-virus.

Drie dagen later had Stormvogels 
in het duel tegen Beverwijk heel 
veel tegenslagen te verwerken 
gekregen: driekwart van het du-
el werd op de helft van Beverwijk 
gespeeld; doelman Pascal du Mai-
ne stak in bloedvorm;  een zuiver 
doelpunt werd afgekeurd; Melle 
Springer miste een strafschop en 
in de herkansing deed hij dit nog-
maals; vier minuten in blessure-
tijd kwam Stormvogels op voor-
sprong, maar twee minuten later 
wist Beverwijk toch nog op gelij-
ke hoogte te komen.
Na over en weer een paar kansen 

om zeep geholpen te hebben, 
nam Beverwijk tegen de verhou-
ding in in de 13de minuut de lei-
ding door Glenn Buisman. Daarna 
gooide Beverwijk alles op de ver-
dediging en was er voor Stormvo-
gels bijna geen doorkomen meer 
aan. Toch waren er kansen voor 
Rick van Westen, José Leone en 
Patrick Krop.
In de vijfde minuut van de twee-
de helft kopte Kay Keus de bal 
hard in het Beverwijk-doel, maar 
de scheidsrechter keurde het 
doelpunt af omdat hij daarvoor 
de bal tegen zijn lichaam had 
gehad (nieuwe regel). 10 minu-
ten later kreeg Stormvogels een 
strafschop vanwege hands, maar 
Springer kon tot tweemaal aan 
toe niet scoren.
Halverwege de tweede helft 
mocht Stormvogels opnieuw een 
strafschop nemen en Krop deed 
dit feilloos. Vier minuten in bles-
suretijd was het opnieuw Krop 
die een strafschop verzilverde, 
maar toch kwam Beverwijk twee 
minuten later op gelijke hoogte, 
2-2. Acht minuten in blessuretijd 
haalde doelman Du Maine een 
keihard schot van Thomas Schol-
ten spectaculair uit de kruising.
Stormvogels mocht dit duel in en 
tegen Beverwijk niet winnen!

De regering heeft tot nader order 
de voetbalcompetities stilgelegd.

De vlag gaat uit bij VSV

Topadviseurs bij Telstar Vrouwen 
De Raad van Advies (RvA) van de 
Telstar Vrouwen is vorige week 
voor het eerst bijeengekomen. 
Het orgaan is in het leven geroe-
pen om Telstar Vrouwen te advi-
seren over de weg naar de eredi-
visie. Jeanet van der Laan is voor-
zitter geworden van de RvA. Zij is 
ex-international, voetbalt weke-
lijks nog in een gemengd team 
bij voetbalvereniging Lisse en is 
in het dagelijks leven wethouder 
in die gemeente. Ook is ze trekker 
van de landelijke afdeling sport 
en beweging van D66.
Naast Van der Laan maakt ook 
ex-international Leonne Stentler 
deel uit van de RvA. Ze is voetbal-
analist bij diverse populaire sport-
programma’s en al jaren betrok-

ken bij de ontwikkeling van vrou-
wenvoetbal met haar bedrijf VV 
Kicks. Ook Femke Brenninkme-
ijer is toegetreden, zij was voor-
heen commercieel directeur bij 
de Port of Amsterdam en tegen-
woordig in Rotterdam bestuur-
der van het NPRC. KNVB-coryfee 
Michael van Praag heeft zich aan-
gesloten, hij was al voorzitter van 
de Groene Leeuwen, een initia-
tief om het stadion in Velsen tot 
het meest duurzame voetbalge-
bouw van Nederland te maken. 
Hij maakt zich graag sterk voor 
het doel van de Telstar Vrouwen 
om in de eredivisie te mogen spe-
len. Dat geldt ook voor Chris van 
der Zwan, Telstarman in hart en 
nieren en één van de eersten die 

het belang van vrouwenvoetbal 
bij Telstar inzag. Last but not least 
heeft ook voormalig bondscoach 
Vera Pauw, één van de grondleg-
gers van het tegenwoordige suc-
ces van het vrouwenvoetbal, zich 
bereid verklaard om met de Raad 
van Advies over de schouders van 
bestuur en technische staf mee 
te kijken naar de stappen die ge-
zet gaan worden richting de ere-
divisie. 
Het bestuur van Telstar Vrouwen, 
voorgezeten door Yvonne van 
Gennip, hoopt binnen twee jaar 
aan de eredivisie in het vrouwen-
voetbal te kunnen deelnemen. 
Met de oprichting van deze Raad 
van Advies is voor die ambitie 
weer een stap vooruit gezet.

Voetbal is voor iedereen, onge-
acht huidskleur, seksuele voor-
keur, culturele achtergrond of re-
ligie. Met de symbolische regen-
boogvlag en -aanvoerdersband 
hebben diverse verenigingen in 
het speelweekend van 13 tot 16 
oktober aandacht voor dit the-
ma gevraagd. De actie is geïniti-
eerd door de centrale spelersraad 
(CSR) en de John Blankenstein 
Foundation en wordt door de 
KNVB van harte ondersteund. Bin-
nen voetbalverenigingen moet 
iedereen zichzelf kunnen zijn en 
met plezier zijn of haar hobby uit-
oefenen. VSV ondersteunt deze 
actie van harte en daarom wap-
pert de regenboogvlag in vol or-
naat op het VSV-complex. Daar-
naast wisten zowel de zaterdag 
als de zondag1 hun lastige uit-
wedstrijden te winnen, zodat kan 
worden gesteld dat met dit resul-
taat ook � guurlijk de vlag uit kon.
De zaterdag 1 moest bij Jong Her-
cules op bezoek en reisde niet ge-
heel gerust naar Beverwijk af om-

dat het verleden heeft uitgewe-
zen dat van deze ploeg uit altijd 
lastig te winnen is. Dit bleek ook 
wel want VSV moest tot 2 maal 
aan toe Jong Hercules in de stand 
naast zich dulden. Justin Kunst en 
Jorian Faassen waren daarbij de 
doelpuntenmakers voor VSV. Pas 
na de 2-2 stand kon VSV via Max 
Hummel en Geo� rey Bertholee 
weer afstand nemen, maar Jong 
Hercules gaf niet op en maak-
te het via de 3-4 toch weer even 
spannend. Uiteindelijk kon het 
team van trainer Paul Meinders 
de overwinning over de eind-
streep trekken en met 3 belangrij-
ke punten weer huiswaarts keren. 
De zondag 1 had tegen het nog 
ongeslagen Purmerend uit op pa-
pier ook een lastige tegenstan-
der in het vooruitzicht. De man-
nen van trainer David Zonneveld 
hebben echter de opgaande lijn 
te pakken en de pijlsnelle spelers 
Malcolm Meijer en Daan Tervoort 
gaven hun tegenstanders het na-
kijken waardoor VSV een verdien-

de 0-2 overwinning behaalde.
Normaal gesproken zou de zater-
dag 1 aankomende zaterdag we-
gens de herfstvakantie een vrije 
dag hebben en zou voor de zon-
dag 1 een inhaalwedstrijd uit te-
gen Nieuw West United spelen, 
maar bij het schrijven van dit ar-
tikel is al bekend dat de senioren-
competities wegens de stijgen-
de corona-cijfers voorlopig weer 
op slot gaan en daarmee ook de 
1e teams van VSV tot nader order 
zijn uitgespeeld. (Foto: aangele-
verd)

SVIJ gaat los in tweede helft tegen DSK
Na drie overwinningen op rij in 
de competitie wilde SVIJ de goe-
de lijn graag doortrekken. In DSK 
vond de club daarvoor een uitste-
kende tegenstander. In de twee 
vorige seizoenen won SVIJ beide 
keren met 4 - 1 van de Haarlem-
mers. SVIJ kwam dit keer snel uit 
de startblokken; Mitchel Geeven 
opende al in de 2e minuut de sco-
re uit een corner van Gilian Chen. 
Het werd  zijn 17e doelpunt in 12 
wedstrijden. De vlagger van DSK 
vlagde tot twee keer toe onte-
recht voor buitenspel in de eer-
ste helft en de scheidsrechter 
ding hierin mee. In de 36e mi-
nuut kwam DSK tot een aanval. 
Er werd vanaf de linkerkant uitge-
haald op doel, maar was daar na-
tuurlijk grote beer Remy Heruer, 
die de gelijkmaker wist te voor-
komen. Vanuit de hoekschop kon 
DSK verder geen gevaar stichten. 
Nog voordat de eerste helft voor-
bij was, kreeg Alex Barzilay nog 
een kans na een voorzet van Tim 
Mensink, maar die bal eindigde 
precies bij de keeper.
Al na een minuut spelen in de 

tweede helft lag de bal weer in 
het doel. Nabil Hussein stoomde 
op aan de rechterkant en bedien-
de met zijn voorzet wederom Mit-
chel Geeven voor de 2-0. In de 50e 
minuut begon SVIJ weer aan een 
aanval en kreeg Richard van Von-
delen de bal in het midden. We-
derom werd voor buitenspel ge-
vlagd, wederom onterecht. Tien 
minuten later bezorgde Richard 
van Vondelen de bal bij Mitchel 
Geeven, maar hij zijn bal werd 
door de keeper van DSK tot cor-
ner verwerkt. Tim Mensink benut-
te die goed, hij speelde perfect op 
Alex Barzilay; 3-0. Na 65 minuten 
waagde Alex Barzilay weer een 
doelpoging die in een corner re-
sulteerde. Vanaf links was het Gi-
lian Chen die de corner nam en 
ook wist te scoren; 4-0. Je� rey 
Heijne was nog maar net ingeval-
len toen hij de bal voor zijn voe-
ten kreeg en hard uithaalde. Dit 
had het vijfde doelpunt moeten 
zijn voor SVIJ,  maar de scheids-
rechter vond dat Alex Barzilay in 
de richting van het schot stond en 
keurde het doelpunt af. Er bleek 

nog een DSK-speler achter Barzi-
lay te staan, dus in feite was het 
een geldig doelpunt.
In de 74e minuut ging het doel-
puntenfestijn alsnog door. Kee-
per Remy Heruer kwam tot een 
assist op doelpuntenmaker Mit-
chel Geeven. De DSK-verdediger 
timede niet goed, waardoor de 
bal over hem heen tipte; 5-0. In 
de 81e minuut een kans voor Tim 
Mensink na een lelijke overtre-
ding door een DSK-speler op Alex 
Barzilay. De bal ging echter hoog 
over het doel. Maar in de 88e mi-
nuut lukte het Alex Barzilay om er 
6-0 van te maken die uiteindelijk 
de keeper kon uitspelen en de bal 
in het doel schuiven. 

Opstelling (4-4-2 ruit): 1. Remy 
Heruer; 2. Mitchell Bruinink; 8. Le-
on Plug (69e 17. Je� rey Heijne); 
23. Yassine Al-Sidi Yahia; 4. Nick 
Keus; 6. Nabil Hussein; 16. Gili-
an Chen (77e 7. Didier de Bie); 
14. Tim Mensink; 10. Patrick Brui-
nink (46e 11. Richard van Vonde-
len); 19. Alex Barzilay; 9. Mitchel 
Geeven. (Foto: aangeleverd)

Telstar op bezoek bij De Zefi er
Basisschool De Ze� er in IJmuiden 
heeft vrijdag 9 oktober de jaarlijk-
se Ze� erdag georganiseerd. De 
school die sport, bewegen en ge-
zonde voeding hoog in het vaan-
del heeft staan, had een uitda-
gende sportdag georganiseerd. Er 
waren sportclinics zoals een vol-

leybaltraining van Smashing Vel-
sen, bootcampsessies, een dans-
training en een tennisles. Ook 
was er een voetbalclinic georgani-
seerd door leerlingen uit groep 8 
met behulp van de Telstar-spelers 
Sven van Doorm en Shayne Patty-
nama. De kinderen hebben diver-

se trucjes van de spelers gezien, 
samen met ze gevoetbald en vra-
gen over het leven als profvoet-
baller mogen stellen. Tussen de 
activiteiten door was er ook nog 
tijd voor een fruitpauze. Het was 
een geweldige dag voor de leer-
lingen!  (Foto: aangeleverd)

Twee keer remise voor StormvogelsDe vlag gaat uit bij VSV
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Kledingbank IJmond 
zoekt chauffeurs
Regio - De Kledingbank IJmond 
zorgt er met 30 vrijwilligers voor 
dat de minder bedeelden in onze 
samenleving in de gelegenheid 
worden gesteld om nette kle-
ding, schoenen of beddengoed 
uit te zoeken. Dat werk doet Kle-
dingbank IJmond nu al 6 jaar tot 
volle tevredenheid van haar klan-
ten.
Om ervoor te zorgen dat de aan- 
en afvoer en het ophalen van 
spullen bij de inzameladressen 
en particulieren goed geregeld 

blijft heeft men dringend behoef-
te aan energieke chau�eurs met 
een goede conditie die op de be-
stelwagen willen rijden volgens 
een roulatieschema. Ook de 
telefoon is mede bepalend bij de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den.

Voor meer informatie: www.kle-
dingbankijmond.nl of leg contact 
via info@kledingbankijmond.nl 
of naar 06-57335599. (Foto: aan-
geleverd)

Alzheimer Trefpunt
Velserbroek - Op maandag 19 
oktober is het volgende Alzhei-
mer Trefpunt in Velsen. Het on-
derwerp is: “Veiligeid in en om 
huis”.
Tijdens deze bijeenkomst gaat 
gespreksleider Patrick Bellaart in 
gesprek met gastsprekers vanuit 
de gemeente Velsen. Zij kunnen 
veel vertellen en tips geven over 
veiligheid in en om huis. Want de-
mentie zorgt ervoor dat je naaste 
langzamerhand vanzelfspreken-
de vaardigheden verliest. Daar-
door kan zij of hij tegen prakti-
sche problemen aanlopen. Voor 
je naaste is een vertrouwde om-
geving belangrijk. Gelukkig zijn 
er vaak veel oplossingen en aan-
passingen te bedenken. Bijvoor-
beeld omdat iets onhandig of on-
veilig is geworden. Op die manier 
kan iemand met dementie op een 
prettige en veilige manier thuis 
blijven wonen.
Er zal een breed pakket aan vra-
gen aan de orde komen zoals : 
hoe hou je je huis overzichtelijk 

voor je naaste met dementie, hoe 
kook je veilig en kun je dingen 
opnieuw aanleren zoals de loop-
route naar de supermarkt. 
Kortom: laat je verrassen deze 
avond, doe en denk mee. Samen 
weten en kunnen we meer. Uw in-
breng is van waarde en beslist no-
dig.
De toegang is gratis, iedereen is 
welkom. Het aantal beschikba-
re plaatsen is beperkt. Daarom 
vraagt men om met niet meer 
dan twee personen te komen. 
Vooraf aanmelden is verplicht.
Datum/tijd: maandag 19 oktober. 
Inloop vanaf 19.00 uur, start pro-
gramma 19.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum de Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 1991 
PT Velserbroek.
Aanmelden: stuur een mail naar 
mkennemerland@alzheimer-ne-
derland.nl met vermelding van 
naam, aantal personen en tele-
foonnummer.  
Heeft u nog vragen, bel naar: 06-
51942684.

DCIJ-nieuws:
Max Doornbosch beloond 
voor riskant spel
Velsen - Damclub IJmuiden 
(DCIJ) probeert al jaren om de 
jeugd aan het dammen te krij-
gen en houden. Zo organiseert 
het jaarlijks het Schooldamtoer-
nooi van de gemeente Velsen, 
dat op woensdag 18 november 
plaatsvindt. Ditmaal niet in het 
stadhuis van Velsen, maar in het 
Polderhuis in Velserbroek. Na het 
schooldamtoernooi kunnen de 
topscorers tien gratis lessen vol-
gen en vervolgens beslissen of ze 
verder willen met dammen. Van-
af dat punt is het nog een lange 
weg naar het doorstromen in de 
seniorenteams van DCIJ.

Max Doornbosch (21, links op 
foto) heeft inmiddels de nodi-
ge stappen gemaakt en lijkt dit 
seizoen de�nitief door te bre-
ken bij de senioren. Bij de onder-
linge competitie was het echter 
nog wachten op zijn eerste over-
winning van het seizoen. Doorn-
bosch neemt de nodige risico’s en 
wordt daar steeds vaker voor be-
loond. Tegen Jacqueline Schou-
ten liet hij zich vrijwillig opslui-

ten aan zijn korte vleugel. Toen 
hij de opsluiting kon verbreken, 
veroverde hij het hele centrum. 
Daarna maakte hij met een fraai 
o�er de partij uit. 
Wim Winter pakte dankzij een 
snelle overwinning op Cees van 
der Vlis de koppositie. Van der 
Vlis nam in de opening nietsver-
moedend een ruil, waarna Win-
ter met een niet moeilijke, maar 
verborgen combinatie naar dam 
sloeg. Martin van Dijk liet na om 
op gelijke hoogte met Winter te 
komen. In de topper tegen Krijn 
ter Braake kwam hij in een span-
nende klassieke stand een schijf 
voor na een blunder van Ter 
Braake. Van Dijk koos ervoor om 
met twee schijven voorsprong 
een moeilijk dammeneindspel te 
spelen, waarin Ter Braake nog net 
remise wist af te dwingen. Een 
schijf terugo�eren en naar dam 
lopen had waarschijnlijk tot winst 
geleid. Tot slot nam Jesse Bos te-
gen Bram van Bakel al vroeg het 
initiatief. Hij besliste de partij met 
een lichte doorbraakcombinatie. 
(Foto: aangeleverd)

Tegen Hisalis
Strawberries H1 pakt op 
karakter een punt
Driehuis - In naar wat het lijkt de 
laatste wedstrijd voor een lan-
ge tijd heeft Strawberries H1 een 
punt gepakt. Thuis tegen mid-
denmoter Hisalis H1 werd het 
1-1. Marnix van der Bijl was de 
doelpuntenmaker namens de 
aardbeien. Strawberries had het 
zwaar en moest hard werken om 
een punt over te houden aan de 
wedstrijd. Het spel van de bezoe-
kers uit Lisse voerde de boven-
toon en zij creëerden, zeker in 
de beginfase, een hoop kansen. 
Strawberries-doelman Tjade Bijls-
ma trad enkele keren goed op en 
hij zag bovendien tot zijn geluk 
een sleeppush uit een strafcorner 
op de lat belanden. Hisalis kwam 
wel op voorsprong via een ande-
re strafcorner, middels een ou-
derwets geslagen schot op doel. 
Strawberries kwam via een spaar-
zame uitbraak nog voor de rust 
op gelijke hoogte. 

In de tweede helft kropen de 
Driehuizenaren wat meer uit hun 

schulp en kwam er meer bra-
voure in de ploeg. Bas van Haas-
ter viel op door zijn onderschep-
pingen achterin en Mike Neijen-
ho� door de goede aanvallen-
de acties. Strawberries had enke-
le kansjes om een tweede tre�er 
te scoren dankzij de countertac-
tiek, maar dit geluk was niet aan 
de thuisploeg besteed. Hisalis ge-
raakte meer en meer in de cirkel 
van Strawberries, maar goed ver-
dedigend werk en een kleine por-
tie geluk zorgden bij de ploeg van 
trainer Robbert Zevalkink voor de 
`nul` in de tweede helft. Ook de 
andere doelman Wouter Rempt 
mag niet ongenoemd blijven, hij 
verrichte enkele puike reddingen.
Strawberries is met het punt-
je een klein beetje uitgelopen 
van de degradatieplekken. De 
concurrentie verloor en nu staat 
Strawberries op de negende 
plaats met vier punten uit zes du-
els, nog altijd wachtend op de 
eerste overwinning. (Finn van 
Leeuwen)

LGV wil enquête over 
sluipverkeer Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op de dag af drie 
jaar nadat de gemeenteraad in 
2017 een motie aannam om het 
sluipverkeer in Velsen-Noord te-
rug te dringen, ging het vorige 
week weer goed mis. Op maan-
dag 5 oktober stond het verkeer 
in en rond het dorp urenlang 
vast. De uitsluit, veroorzaakt door 
de vele stationair draaiende mo-
toren, was volgens raadslid Pe-
ter Stam (LGV) goed te zien. Ook 
beschikt hij over beelden waar-
op te zien is dat een ambulance 
zich door de drukte amper een 
weg weet te banen. ,,Dit is nu de 
zoveelste keer in de laatste jaren’’, 

verzucht Stam. Hij dringt bij bur-
gemeester en wethouders aan op 
het houden van een schriftelijke 
enquête onder de inwoners van 
Velsen-Noord. De fractie van LGV 
constateert dat er in drie jaar tijd 
aan de feitelijke situatie niets is 
veranderd en wil van het college 
horen of men die mening deelt. 
Volgens Stam moet nu ingegre-
pen worden, zeker met het oog 
op de bereikbaarheid van Velsen-
Noord voor de hulpdiensten. Ook 
wijst hij erop dat dergelijke piek-
momenten in de uitstoot van �jn-
stof nadelig zijn voor de gezond-
heid van de inwoners.

Pleiadenplantsoen:
Oorzaak gat in de grond 
nog niet duidelijk
IJmuiden - Het gat, dat vorige 
week ontstond in het trottoir van 
het Pleiadenplantsoen, is geen 
alledaags verschijnsel. Woning-
bedrijf Velsen doet nader onder-
zoek naar de oorzaak van het gat. 
Vorige week dinsdagmiddag viel 
een vrouw in het gat toen ze haar 
�ets bij een �atgebouw neerzet-
te en de trottoirtegels opeens on-
der haar voeten wegzakten. De 
vrouw verdween grotendeels in 
het gat, maar kon er met hulp van 

haar man zelf uitklimmen. Twee 
medewerkers van Woningbedrijf 
Velsen waren kort na het incident 
ter plaatse en hebben uitgebreid 
met de vrouw gesproken. Later is 
de vrouw een grote bos bloemen 
aangeboden om van de schrik te 
bekomen. De vrouw maakt het 
overigens goed. Voor de toegan-
kelijkheid van het gebouw en de 
veiligheid van bewoners en voet-
gangers, is het gat meteen her-
steld. (Foto: Klaas Zeilmaker)

Bibliotheek Velsen trots 
op VoorleesExpress
Velsen - Het is een jaar geleden 
dat Bibliotheek Velsen van start 
ging met VoorleesExpress Vel-
sen. Een landelijk programma, 
dat zeer succesvol is in het verbe-
teren van de taalvaardigheid van 
kinderen. Dit wordt bereikt door 
twintig weken lang voor te lezen 
in de veilige thuissituatie. Voor 
Velsen werd het project moge-
lijk gemaakt door sponsoring van 
de gemeente Velsen en de Rotary 
Club Santpoort.

In het eerste jaar was het doel 
om vijftien gezinnen te koppe-
len aan een vrijwillige voorlezer. 
Na een jaar kan de balans wor-
den opgemaakt. De eerste helft 
van het jaar verliep voortvarend; 
enthousiaste voorlezers meldden 
zich aan. Aanmeldingen van ge-
zinnen die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken in het sti-
muleren van de taalontwikkeling, 
stroomden binnen via scholen 
en consultatiebureaus. De twee-
de helft van het schooljaar werd 
gedomineerd door de perike-
len rond het coronavirus. Voor de 
VoorleesExpress Velsen werden 
de huisbezoeken noodgedwon-
gen stilgelegd. Bijna drie maan-
den lang was er geen voorlezen 
thuis. Maar er werd wel voorge-
lezen; de voorlezers met hun ge-
zinnen bedachten mooie oplos-
singen. De behoefte aan onder-

steuning in de taalontwikkeling 
werd immers, mede door de slui-
ting van de scholen, niet minder. 
Dus het online voorlezen werd 
opgestart en er werden woord-
spelletjes gedaan via WhatsApp. 
Het team van Bibliotheek Velsen 
heeft grote bewondering voor de 
inzet en creativiteit van onze vrij-
willigers.

In juli zijn de huisbezoeken weer 
hervat. Veiligheid staat hierin 
voorop; de voorlezers en gezin-
nen volgen het advies van het 
RIVM. De gezinnen en voorlezers 
zijn blij dat het project weer kon 
worden vlotgetrokken. Al zijn, 
wegens gezondheid, niet alle tra-
jecten opgestart. De coronacri-
sis heeft wat vertraging opgele-
verd, maar vier gezinnen ronden 
het traject dit jaar volledig af en 
nog eens acht gezinnen zijn bij-
na aan afronding toe. Ook staan 
vier nieuwe gezinnen klaar om te 
starten met het voorlezen voor 
het vergroten van (taal)kansen in 
de veilige thuissituatie. 
Bibliotheek Velsen wil dit jaar bij 
minimaal dertig nieuwe gezin-
nen starten met de VoorleesEx-
press. Vrijwilligers die daarbij wil-
len helpen, zijn van harte wel-
kom. Aanmelden kan door een 
e-mail naar jwinkel@bibliotheek-
velsen.nl te sturen. (Foto: aange-
leverd)

Kleine meevaller voor 
de gemeente Velsen
Velsen - De gemeente heeft in-
middels de e�ecten van de sep-
tembercirculaire van de rijks-
overheid doorgerekend. Elk jaar 
wordt in september vanuit Den 
Haag bekendgemaakt op welke 
bedragen een gemeente in de ja-
ren erna mag rekenen. Voor Vel-
sen valt het bericht mee, er blijft 
namelijk onder de streep wat 
geld over. De gemeente wordt 
gecompenseerd voor verminder-
de inkomsten en extra uitgaven 

met betrekking tot het corona-
virus. Ook is de opschalingskor-
ting op de uitkering vanuit het 
gemeentefonds voor twee jaar 
bevroren. Dat houdt in dat Vel-
sen een hoger bedrag uit het ge-
meentefonds krijgt dan aanvan-
kelijk was voorzien. Andere mee-
vallers zijn extra inkomsten uit 
het BTW-compensatiefonds dit 
jaar en compensatie voor de stij-
gende kosten van de jeugdzorg 
voor het jaar 2022.
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