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Volle agenda voor Sinterklaas
Velsen - Het grootste kinderfeest van het jaar komt eraan.
Sinterklaas is met 150 Pieten
onderweg naar de haven van
IJmuiden en zal op zaterdag 16
november voet aan wal zetten.
Het voorprogramma begint
om 12.00 uur bij de Loswalkade, waar burgemeester Frank
Dales de Sint welkom zal heten.
Rondrit
Om 13.00 uur begint de intocht
door IJmuiden, Sinterklaas en zijn
gevolg rijden dan via de Kanaaldijk en de Kerkstraat naar de Kennemerlaan, waar om 13.30 uur
een stop is op het Kennemerplein.
Om 14.00 gaat het gezelschap
verder richting het Velserhof, waar
om 14.20 uur een kort bezoekje
wordt gebracht. Volgens planning
komt de Sint om 15.15 uur aan op
het Plein ’45, waar de officiële ontvangst van de Sint in IJmuiden
zal plaatsvinden. Weggebruikers
moeten er rekening mee houden
dat de optocht van Sinterklaas zaterdag voor vertraging in IJmuiden kan zorgen. Aan de ouders
van de aanwezige kinderen wordt
gevraagd om goed op hun kinderen te letten, zodat de veiligheid
gewaarborgd blijft.

Lactose- en glutenvrij
Om ook kinderen met een lactose- of glutenvrij dieet te kunnen
laten genieten van strooigoed,
heeft Sinterklaas ook aan speciale kruidnoten gedacht. In de optocht loopt een zogenoemde Glutenvrije Piet mee met speciaal
strooigoed. Deze Piet is te herkennen aan het schort met het speciale ‘Glutenvrij’ logo. Kinderen die
een lactose- of glutenvrij dieet
volgen, kunnen zichzelf herkenbaar maken door de kleurplaat
te downloaden vanaf www.sintijmuiden.nl en die aan hun pietenmuts te hangen of er een vlaggetje van te maken.
Overigens kunnen kinderen via
deze site nu al zien hoe het Sinterklaas en zijn Pieten vergaat, want
de hoofdpiet houdt een vlog bij
met de laatste nieuwtjes aan
boord van het schip.
Nog meer bezoekjes
Op zaterdag 23 november heeft
Sinterklaas een heel druk schema,
zo lieten zijn pieten onze krant
weten. Rond 10.00 uur komt hij
die dag per boot aan in VelsenNoord bij de MEO-kade aan de
Concordiaweg tegenover het Rolandplantsoen. Om 11.00 uur is het
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officiële welkom in Velsen-Noord
op het Stratingplantsoen. Kinderen mogen verkleed komen, voor
de twee leukste, mooiste of gekst
verklede kinderen is er een prijs.
Er is ook een fotosessie met Sinterklaas gepland en ’s middags is
er een feest voor alle kinderen die
wonen in Velsen-Noord. Zij krijgen via school hun kaartje of kunnen het vanaf 21 november ophalen bij wijkcentrum De Stek aan
de Heirweg 2.
Om 13.00 uur gaat op 23 november in Velserbroek het sinterklaasfeest van start met live muziek bij
het winkelcentrum. Om 14.30 uur
is er een groot Sinterklaasfeest in
het Polderhuis waar geknutseld
kan worden en een sinterklaasbingo wordt gehouden. Aanmelden voor het Sinterklaasfeest kan
via www.dorpsverenigingvelserbroek.nl of via Facebook. Het feest
is voor kinderen van 4 tot en met
7 jaar.
Ook in Santpoort komt Sinterklaas
op 23 november langs, hij is om
13.30 uur in ‘t Brederode Huys aan
de Bloemendaalsestraatweg 201
en vanaf 15.00 uur in het centrum
van Santpoort-Noord te vinden.
(foto: intocht 2018, foto: Reinder
Weidijk)
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Veel schade bij botsing op Parkweg
Velsen-Zuid - Bij een ongeval in
Velsen-Zuid is zaterdagochtend
veel schade ontstaan.
Twee voertuigen kwamen rond
half elf met elkaar in botsing op
het kruispunt op de Parkweg ter
hoogte van het tankstation. Politie en de ambulancedienst kwamen ter plaatse.
Gelukkig bleken de verwondingen van de inzittenden mee te
vallen.
Beide voertuigen zijn door de
bergingsdienst afgesleept. (foto:
Michel van Bergen)
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Weer opnames Postcode Loterijeindejaarscommercial in IJmuiden
IJmuiden - Het Edisonplein en
omliggende straten vormen dit
jaar opnieuw het decor voor de
eindejaarscommercial van de
Postcode Loterij.
Voor het vierde jaar op rij werden
de huizen in IJmuiden voorzien

van kerstverlichting, reed de felrode Postcode Loterij-vrachtwagen de wijk binnen en liepen bekende Nederlanders af en aan.
De commercial werd deels binnen opgenomen, maar het eindshot werd traditiegetrouw in de

besneeuwde straat gemaakt. Uiteraard met Gaston in de hoofdrol.
De commercial wordt over een
paar weken uitgezonden op televisie. (foto: Erik Baalbergen)
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op uw bestedingsbedrag in de winkel op de
Halkade 48 in IJmuiden. Alleen geldig op dinsdag
en woensdag gedurende de maand november.
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Hondencontrole is gestart
De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort
met een hondencontrole. Aan de hand van
de belastingadministratie van de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de
aanwezigheid van honden controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de
gemeente en moet hondenbelasting betalen.
De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. Om dat goed te kunnen doen, controleert de gemeente regelmatig hoe het met het
hondenbezit in Velsen gesteld is. Als u niet
thuis bent, zal de controleur ter plaatse beoordelen of er wel of niet één of meer honden
aanwezig zijn. De controleur laat dan een
informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De hondencontroleurs
kunnen zich legitimeren.

Sportcontrainer in SantpoortNoord

Op vrijdag 8 november is de sportcontrainer in Santpoort-Noord aan de Bickerlaan
geplaatst. De sportcontrainer blijft vier
maanden in het plantsoen staan. In de afgelopen periode stond de sportcontrainer
in Velsen-Noord, IJmuiden en Velserbroek
en nu is Santpoort-Noord aan de beurt.
De gemeente wil sport en bewegen in de
openbare ruimte stimuleren.

ning voor buitensport en kan door iedereen
sportief gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld
aan crossfit, outdoor fitness, obstacle runs,
bootcamp of krachtoefeningen. In de sportcontrainer ligt ook sportmateriaal wat gratis gebruikt mag worden. Voor het gebruik
hiervan kan een toegangscode worden aanvelsen.nl (Foto Reinder Weidijk)

De sportcontrainer is een mobiele voorzie-

Fietsschool ‘Heel Velsen fietst’
Op 6 november werd bij buurtcentrum De
Spil door wethouder Marianne Steijn op
feestelijke wijze het fietsdiploma uitgereikt aan 21 vrouwelijke cursisten. Tegelijk
werd de officiële aftrap gegeven voor de
fietsschool ´Heel Velsen fietst´.

De fietsschool draait sinds maart 2019 een
proef met fietslessen aan allochtone vrouwen. Ad Otten coördineert de school vanuit
Stichting Welzijn Velsen. Door meidenfietsen aan te schaffen en deze om te vormen tot
loopfietsen konden veel cursisten uit IJmuiden en Velsen-Noord tegelijkertijd oefenen
met het vinden van hun evenwicht, alvorens
een damesfiets te proberen. Deze aanpak
werkte goed, met als resultaat dat de eerste
groep vrouwen de vaardigheden van het fietsen beheerst en hun fietsdiploma uitgereikt

kregen door wethouder Steijn.
Fietsen en integreren
Voor deze vrouwen is het leren fietsen een
belangrijke stap in het vergroten van hun
mogelijkheden en daarmee hun integratie in
de Nederlandse samenleving. Door te fietsen
wordt het sociale netwerk groter. Ze ontmoeten elkaar en zijn letterlijk in beweging.
Daarnaast ontdekken zij de mooie omgeving
van Velsen. En er ontstaan nieuwe activiteiten voor de vrouwen zoals de verbinding met
het Taalactief project. De fietsschool is een
samenwerkingsverband van de Fietsersbond, Zwembad De Heerenduinen, VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland,
Fietsenmaker Donkers, Stichting Buitengewoon en Stichting Welzijn Velsen.
(Foto Reinder Weidijk)

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte
te doen, dan kunt u uw hond (alsnog) aanmelden bij de werkeenheid Belastingen en

Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting downloaden van de gemeente-

Eventueel kunt u het aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen, telefoon
0255-567322. U kunt het ook afhalen bij het
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, moet u niet
alleen de aanslag hondenbelasting betalen
maar ook een wettelijke geldboete.
Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
€ 86,42
Voor de tweede hond
€ 109,42
Voor de derde hond en elke volgende,
per hond
€ 122,92
Voor kennels
€ 605,65
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op
www.velsen.nl.

Geen paspoort of ID kaart
aanvragen op 4 december
De apparatuur voor het aanvragen van
paspoorten en identiteitskaarten wordt
vervangen. U kunt daarom op woensdag
4 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen
van uw paspoort of identiteitskaart kunt
u gewoon een afspraak maken.

Wijziging avondopenstelling
Burgerzaken met Sinterklaasviering
In verband met Sinterklaas zijn de werk-

tactcenter in plaats van donderdagavond
5 december open op dinsdagavond 3
december. U kunt op deze avond terecht

tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt
voor deze extra avondopenstelling alleen
telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Uit het college
Na het bestellen van uw reisdocumenten bij de
balie van het gemeentehuis van Velsen hoeft
u niet nog een keer langs te komen om ze zelf
weer op te halen. Vanaf 1 januari 2020 is het
mogelijk de documenten bij uw thuis te laten
bezorgen. De reisdocumenten worden bezorgd
door een gecertificeerd bedrijf. De bezorgtijden
van de reisdocumenten zijn van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.00 uur en 22.00 uur
en zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Deze
extra service kost 15 euro.

villa op het perceel aan de Westlaan nog niet
zover was om op te nemen in het bestemmingsplan. De nodige onderzoeken zijn nog niet verricht en er is nog geen overeenkomst bereikt
over de te maken gemeentelijke kosten. De
Raad van State kan zich niet vinden in de uitzondering omdat het bouwplan reeds in 2011
is goedgekeurd door de gemeente. B&W is momenteel in gesprek met de initiatiefnemer om
te komen tot een bestemmingsplan waarin de
bouw van de urban villa wordt opgenomen.

De Raad van State heeft besloten het bestemmingsplan Velserbroek goed te keuren, met
uitzondering van het perceel Westlaan 35. De
gemeente is van mening dat het project urban

Meer informatie;
•
•
•
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Verlichting Zee- en Havenmuseum
Tijdens de week van Industriecultuur was
het Zee- Havenmuseum deze keer verlicht.
Vanuit het project de Rauwe Loper is die
periode verlengd tot januari 2020. Onderdeel van het masterplan de Rauwe Loper
is namelijk ook light-, en streetart. Voor

streetart wordt momenteel bekeken welke
panden langs de Haven en pierroute potentie hebben en of de betreffende eigenaren
interesse hebben om er aan mee te werken.
In 2020 wordt (een deel van) de streetart
naar verwachting gerealiseerd.

FC Velsenoord op weg naar een
rookvrije generatie
Zwembad krijgt keurmerk Veilig
en Schoon
Ook dit jaar heeft zwembad De Heerenduinen het keurmerk Veilig & Schoon behaald.

Vanaf seizoen 2019-2020 mag er bij voetbalvereniging FC Velsenoord nog maar
op twee daarvoor aangewezen plekken
worden gerookt. Dit om kinderen zo min
mogelijk in aanraking te laten komen met
rokende ouders en roken te ontmoedigen.

Ed van Beilen, voorzitter van FC Velsenoord
licht toe: “De kans bestaat dat er over een
paar jaar helemaal niet meer gerookt mag

worden bij sportverenigingen. Samen met
stichting SportSupport kwamen we tot een
tussenoplossing zodat de overgang straks
minder groot is. In de kantine en rondom de
velden staan nu borden waarop staat dat je
daar niet meer mag roken.
Door nu al gedeeltelijk een rookvrije sportclub te zijn, wennen mensen zo langzaam
aan het idee van minder tot niet roken. Bewustwording heeft nou eenmaal tijd nodig”.

Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, is bedoeld voor zwembaden, zwemparadijzen en
zwemscholen. Het geeft aan dat het goed zit
met de veiligheid en de hygiëne. Bovendien
voldoen de zwembaden met dit keurmerk
aan eisen, zoals een toezichtplan, bekwaam
en herkenbaar personeel, een schoonmaakplan en een protocol voor de afhandeling
van klachten. Van de circa 560 zwembaden
in Nederland hebben er 246 dit keurmerk.
Kijk voor meer informatie op www.zwembadkeur.nl

Nieuwe attentiepalen op het
strand
Deze zomer hebben ouders met kinderen via een flitspeiling hun voorkeur gegeven voor nieuwe attentiepalen op het
strand. Zo’n 200 mensen hebben gereageerd. Zij hebben gekozen voor: een
boot, een vis, een strandbal, een vuurtoren, een krab en een schelp. Een bureau heeft nieuwe attentiepalen ontworpen van oude meerpalen met de gekozen
voorwerpen.

Afgelopen week zijn de oude Nijntjepalen

vervangen door de nieuwe attentiepalen. Ze
staan op het strand van IJmuiden aan Zee
en IJmuiderslag.
De nieuwe palen passen goed bij het DNA
van IJmuiden dat onderdeel maakt van het
project de Rauwe Loper.
Als er iemand interesse heeft in één van de
oude Nijntjepalen (of alleen de bovenkant)
dan horen we dat graag uiterlijk 20 november (mail naar ihoogendijk@velsen.nl, of
amulder@velsen.nl ).

Burgemeester ontbijt mee
Donderdag 7 november ging burgemeester Frank Dales ontbijten met groep 7 van
basisschool Jan Campert uit Driehuis. Met
dit gebaar werd invulling gegeven aan het
Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half
miljoen kinderen samen gezond ontbijten
op zo’n 2.750 basisscholen.

Burgemeester Dales onderstreepte, net als
zijn 250 collega burgemeesters in het land,
het belang van een gezond ontbijt. Aan de
ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en
wisselden ze van gedachten.
Donatie aan Het Vergeten Kind
Aan het eind van het ontbijt ‘betaalde’ de burgemeester voor zijn ontbijtje door te doneren

aan de stichting Het Vergeten Kind, dit jaar
het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt.
Deze stichting zet zich in voor kinderen die
het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen
weer rust vinden, aandacht krijgen en zich op
hun toekomst kunnen richten.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor
het 17e jaar een week lang aandacht aan het
belang van een gezond ontbijt. Veel kinderen ontbijten niet of niet gezond. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het
Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de
Nederlandse Coeliakie Vereniging.
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GEMEENTE VELSEN

Begroting 2020
wat betekent die voor u?

Velsen kan op ons rekenen
In Velsen kan de wind plotseling opsteken. Je voelt de wind in je gezicht. Een goed moment om
met de vlieger naar het strand te gaan, want het is juist de tegenwind die de vlieger doet stijgen.
Ook de begroting kent wat financiële tegenwind; teruglopende rijksmiddelen en oplopende
kosten. We laten zien dat we hiermee kunnen omgaan. Door te besparen en inkomsten te
verhogen. Dankzij de meerjarig sluitende begroting kunnen we ons zichtbaar sterk blijven
maken voor Velsen.

De begroting is ingedeeld in
vijf thema’s:
Dienstverlening

pag. 2

Samenspel

pag. 2

Energie en Duurzaamheid

pag. 3

Leefbaar en aantrekkelijk

pag. 3

Iedereen doet mee

pag. 4

De kerngetallen hebben we in een
overzicht bij elkaar gezet
Waar komt ons geld vandaan?

begroot
2019

begroot
2020

5

1

Algemene uitkering

96,9

101,1

2

Uitkeringsverstrekkingen

19,8

19,9

3

Lokale heffingen

19,1

19,7

4

Afvalstoffenheffing en rioolrecht

16,7

16,9

5

Grondexploitaties en vastgoed verkoop

5,3

3,7

6

Overige inkomsten
Totaal

Waar gaat ons geld naar toe?

21,4

21,7

179,2

183,0

begroot
2019

4
1

3
2

begroot
2020

4

(bedragen x € 1.000)

1

Ondernemend en duurzaam Velsen

13,9

5

15,1

2

Vitaal en sociaal Velsen

88,6

91,6

3

Wonen en leven in Velsen

27,3

27,6

4

Burger en bestuur

14,6

15,6

5

Organisatie en financiën

35,8

36,2

180,2

186,0

Totaal

Financiele kerngetallen

6

(bedragen x € 1.000)

3
2

1

pag. 4

Infopagina

Dienstverlening

14 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

Dienstverlening
Vergroten gebruik berichtenbox

Digitale
toegankelijkheid

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke,
beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische
berichten
van de overheid
aan individuele
inwoners. Velsen
Vergroten
gebruik
berichtenbox

Elke bezoeker,
gehandicapt
Digitale of niet, moet

gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.
MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke,

iedere functionaliteit

toegankelijkheid

beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische
berichten van de overheid aan individuele inwoners. Velsen

Digitale aangifte van geboorte

Begrijpelijke brieven

Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan.

schrijven op Taalniveau B1;

Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog wel een

begrijpelijke, heldere teksten

handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt

met korte, makkelijke en
Velsen gaat brieven (her)
actieve zinnen. Als onderschrijven op Taalniveau B1;
deel hiervan wordt ook
begrijpelijke, heldere teksten
geëxperimenteerd met
met korte, makkelijke en
beeldbrieven; brieven met
actieve zinnen. Als ondersimpele taal en plaatjes erbij.
deel hiervan wordt ook
We starten met de brieven
geëxperimenteerd met
van team Sociaal Domein.
beeldbrieven; brieven met

gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.

Digitale aangifte van geboorte

op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.
Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan.
Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog wel een
handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt
op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.

van de website op
Elke bezoeker,
verschillende apparaten
gehandicapt of niet, moet
kunnen benutten en de
iedere functionaliteit
informatie tot zich kunnen
van de website op
nemen. Dit vraagt een
verschillende apparaten
flinke aanpassing aan onze
kunnen benutten en de
websites, het intranet en
informatie tot zich kunnen
de mobiele applicaties.
nemen. Dit vraagt een
Velsen scoort in 2019 een
flinke aanpassing aan onze
toegankelijkheid van 65%
websites, het intranet en
voor de website velsen.
de mobiele applicaties.
nl. Bij andere gemeenten
Velsen scoort in 2019 een
is dit 86%. Een blinde
toegankelijkheid van 65%
man heeft, namens de
voor de website velsen.
stichting Accessibility,
nl. Bij andere gemeenten
aan onze organisatie
is dit 86%. Een blinde
gedemonstreerd hoe
man heeft, namens de
het is om als visueel
stichting Accessibility,
gehandicapte Velsen.nl te
aan onze organisatie
bezoeken. In 2020 starten
gedemonstreerd hoe
we met het verbeteren
het is om als visueel
van de digitale toegang
gehandicapte Velsen.nl te
tot informatie over het
bezoeken. In 2020 starten
Sociaal Domein, waarna de
we met het verbeteren
rest van de gemeentelijke
van de digitale toegang
informatie volgt.
tot informatie over het

Velsen gaat brieven (her)

Begrijpelijke brieven

simpele taal en plaatjes erbij.
We starten met de brieven

Frontoffice
vanaf
van team Sociaal
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TRACK & TRACE
Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van
het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’).

TRACK & TRACE

De klant kan dan zelf inzien wanneer de bestelling geleverd
wordt. In 2020 wordt dit ook voor een groot aantal
Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van
producten en diensten van de gemeente Velsen geregeld.
het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’).
Inwoners kunnen dan online op ieder moment inzien hoe het
De klant kan dan zelf inzien wanneer de bestelling geleverd
met een aanvraag gesteld is.
wordt. In 2020 wordt dit ook voor een groot aantal
producten en diensten van de gemeente Velsen geregeld.
Inwoners kunnen dan online op ieder moment inzien hoe het
met een aanvraag gesteld is.
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VAN PONT TOT PARK
Velsen gaat, samen met Woningbedrijf Velsen, inwoners,
projectontwikkelaars en andere belang-hebbende partijen het
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Klimaatdoelstellingen bereiken

Op internationaal niveau sluiten landen milieu- en klimaatakkoorden. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestimuleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder

Klimaatdoelstellingen bereiken
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De Averijhaven krijgt een
naar
nieuwe functie. De afgeEnergiehaven
lopen jaren onderzochten

uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te
Op internationaal niveau sluiten landen milieu- en klimaathalen. In het landelijke klimaatakkoord staat dat Velsen de CO2akkoorden. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestiuitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde
muleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder
omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van
uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te
grondstoffen en producten (circulaire economie). Velsen is
halen. In het landelijke klimaatakkoord staat dat Velsen de CO2intensief bezig met thema’s op het gebied van milieu, energie,
uitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde
duurzaamheid en klimaat. We werken lokaal en regionaal samen
omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van
om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Het college ziet
grondstoffen en producten (circulaire economie). Velsen is
klimaatverandering niet alleen als een aanleiding om in actie te
intensief bezig met thema’s op het gebied van milieu, energie,
komen, maar ook als een economische kans. Denk daarbij aan de
duurzaamheid en klimaat. We werken lokaal en regionaal samen
grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.
om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Het college ziet
klimaatverandering niet alleen als een aanleiding om in actie te
komen, maar ook als een economische kans. Denk daarbij aan de
grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.
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traditionele, fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar
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Wethouder Floor Bal

Leefbaar en aantrekkelijk
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“Een veilige leefomgeving creëren we met elkaar, zowel
lokaal als regionaal. Het is een samenspel tussen
het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van
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van wetregelgeving.
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“informatie
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elkaar, zowel
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Frank Dales
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het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van
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takenpakket veiligheid
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en aantrekkelijk
Het takenpakket van de gemeente op gebied van

veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn:
• De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde)
Uitbreiding
takenpakket veiligheid

Burgemeester Frank Dales

Om klimaatverandering
tegen te gaan, gaan we
meer vergroenen in de

criminaliteit en de regierol van de gemeente
Het takenpakket van de gemeente op gebied van
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• De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde)
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zich steeds meer verenigen en bestuurlijke,
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intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland)
Het college wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontvan €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied
wikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit. Daarom
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt ondernemers financieel
krijgt de gemeente HIRB-subsidie (Herstructurering en
om het vooraanzicht van hun bedrijfspanden te verbeteren
intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland)
en inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten
van €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied
bij hun bedrijfspanden aan te leggen. Hierdoor verbetert de
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt ondernemers financieel
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden als vestigingsplaats
om het vooraanzicht van hun bedrijfspanden te verbeteren
voor bedrijven. De openstelling van het fonds loopt van 1
en inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten
januari 2020 tot en met 31 december 2020. Om ondernemers
bij hun bedrijfspanden aan te leggen. Hierdoor verbetert de
te informeren wordt de parkmanager van de Bedrijven
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden als vestigingsplaats
Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden ingezet.
voor bedrijven. De openstelling van het fonds loopt van 1
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behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld
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om het fietsen te stimuleren en veilig te houden.
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Bereikbare wijken

In 2020 vernieuwen we het parkeerbeleid, als onderdeel
van de Mobiliteitsagenda. Met het nieuwe parkeerbeleid
willen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijken
Bereikbare
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behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld
In 2020 vernieuwen we het parkeerbeleid, als onderdeel
om het fietsen te stimuleren en veilig te houden.
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Iedereen doet mee
“In Velsen moet iedereen die dit kan,
perspectief hebben op (vrijwilligers)werk.”
Wethouder Marianne Steijn

“In Velsen moet iedereen die dit kan,
perspectief hebben op (vrijwilligers)werk.”
Wethouder Marianne Steijn
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Visie op armoede
In 2020 heeft de gemeente
een nieuwe Armoedevisie
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

DE TEGENSTELLING
Sander Scholts: De woonvisie van Velsen is
onder andere gekoppeld op hoofdlijnen aan
het landelijke beleid. De visie voor Velsen
heeft als doel om spreiding van woningen te
bewerkstelligen en nieuwbouw te realiseren
met diversiteit aan woningen, met name ook
wordt er nieuwbouw gerealiseerd met kleinere woningen. Dit alles is bedoeld om doorstroming te verzorgen op de woningmarkt
om de wachtlijsten te verminderen.

Iedere maand gaan er twee raadsleden in
gesprek over een actueel onderwerp in
de Tegenstelling. Deze maand zijn dat Ben
Hendriks (PvdA) en Sander Scholts (Forza!
IJmond) over de woonvisie 2040.

Deze maand staat de woonvisie op het
programma. Wat is jullie opgevallen?
Ben Hendriks: Deze week staat de Woonvisie op de agenda voor de sessie van de gemeenteraad. Deze Woonvisie zet de lijnen
uit hoe we de komende jaren met onze woningbouw omgaan. Voor de PvdA is dit een
belangrijk onderwerp, omdat het heel veel
inwoners raakt. Iedereen moet in een betaalbare, duurzame woning kunnen wonen
in een prettige omgeving met voldoende
voorzieningen in de buurt.
Naast de gemeente zijn veel partijen verantwoordelijk voor de woonkwaliteit in
Velsen. Woningcorporaties, woningbouwondernemers, zorginstellingen en zeker
ook de bewoners zelf. Samen kunnen we er
voor zorgen dat het fijn wonen is in de gemeente Velsen.

Wat wil je nog anders zien?
Ben Hendriks: Voor starters op de koopmarkt wordt het steeds moeilijker om een
betaalbaar huis te vinden. Bij woningbouwprojecten moet er voor deze groep betaalbare
huizen gebouwd worden. Met het bouwen de
duurdere woningen kunnen bewoners doorstromen die daar aan toe zijn. De huizen die
zij daar bij achterlaten moeten dan wel betaalbaar blijven voor inwoners die een start
op de woningmarkt maken. Bij woningbouwprojecten moet er dus een goede verdeling
gemaakt worden tussen betaalbare huizen
voor starters en voor het duurdere segment.
De woningcorporaties moeten er voor zorgdragen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Ook zijn zij er verantwoordelijk
voor dat de bestaande huurwoningen worden
aangepast aan huidige wooneisen. Zoals isolering, maar ook aanpassen aan voorzieningen voor ouderen.
Sander Scholts: De wachtlijsten in Velsen
zijn gewoonweg niet meer te accepteren. Wat
Forza! Ijmond betreft betekent dit ook dat
de urgentieregeling moet komen te vervallen voor Statushouders, niet op lange termijn
maar zo snel mogelijk. De landelijke regelgeving is reeds aangepast en binnen Velsen
is deze urgentie of voorrangsregeling voor
Statushouders nog steeds actief en gezien de
landelijke wetgeving dus volledig overbodig.
Waarom de raad dit niet wijzigt is voor ons
onbegrijpbaar! Echter, eigen inwoners eerst
is niet mogelijk omdat dit wettelijk niet mag.
Gemeentes mogen wel zelf de urgentieregeling vaststellen. Wat Forza! betreft moet de
voorrangsregeling voor Statushouders eraf.
Gelijke monniken, gelijke kappen en gelijke
regels om aan een woning te komen.

Ben Hendriks: De wachttijd voor een woning is de gemeente Velsen is met drie jaar
relatief kort. Zeker in vergelijking met
omliggende gemeenten. Toch wordt, ook
in Velsen, de wachttijd op een gewenste
woning als lang ervaren. Goede voorlichting aan onze inwoners is essentieel om een
realistische verwachting te geven over de
wachttijd voor een woning.
Wat willen jullie nog meer meegeven
over de woonvisie?
Sander Scholts: Binnen deze visie wil Forza!
graag ook zien dat de urgentieverklaring
in het algemeen wordt herzien, niet zozeer
voor ouders die scheiden maar wel voor
echte urgente gevallen door mishandeling
of scheiding met kinderen. Een vast kader
hiervoor met daarnaast maatwerk voor individuele urgentie aanvragen.
Ben Hendriks: De PvdA ziet ook nog alternatieve woonmogelijkheden.
•

•

•

Zo laten groepjes huurders wel horen
dat zij voor hun woningen voorzieningen willen die niet door de woningcorporaties gerealiseerd worden. Wooncooperaties is hierop een antwoord.
De eerste Tiny Houses staan al bij het
strand, we willen meer locaties aanbieden waar Tiny Houses gerealiseerd
kunnen worden.
Verder wil de PvdA meer mensen in de
gelegenheid stellen om in Velsen hun
eigen betaalbare droomhuis te bouwen.

Sander Scholts: Forza! zou graag zien dat er
op korte termijn een volledig plan komt wat
met de raad, inwoners, woningbouwvereniging en anderen wordt besproken. Geen
pleisters meer op de wonden, maar een totaal pakket aan maatregelen om de woningbouw in Velsen zo snel mogelijk op orde te
krijgen, rekening houdend met alle problemen die er zijn en moeten worden opgelost.
Ben Hendriks: Afsluitend, zoals in de woonvisie 2040 staat: “Prettig wonen is nadrukkelijk een gedeelde inspanning van gemeente, corporaties, zorg- en welzijnspartijen en
bewoners zelf.”

RECTIFICATIE:
Rectificatie: Vorige week is per abuis Gideon Nijemanting verkeerd vermeld in het overzicht van de begroting

Woonvisie
De afgelopen jaren is er veel veranderd op
de woningmarkt, zowel lokaal als regionaal,
waardoor het huidige woonbeleid niet meer
aansluit bij de ambities van Velsen. Het college
stelt de raad daarom voor het woonbeleid te
herzien met de Woonvisie Velsen 2040.
2e Bestuursrapportage
Tijdens deze sessie staat de 2e Bestuursrapportage van 2019 centraal. Deze biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Begroting 2019.
Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen.
Subsidiebeleidskader
Een nieuw subsidiebeleidskader wordt tijdens
deze sessie voorgelegd aan de raad. Dit is het
juridische kader voor de verstrekking van subsidies. In sessies in november 2018 en januari
2019 heeft de raad voor de uitgangspunten van
dit kader al input geleverd.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging over het abonnementstarief voor Wmovoorzieningen van kracht. Door deze wetswijziging moet de gemeente Velsen de huidige
Verordening vervangen. De wijzigingen van de
verordeningen staan centraal tijdens de sessie.
Armoedevisie
Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente
Velsen is in de maak. Het college bevindt zich
in de fase waarin zij zich een mening aan het
vormen is over de gewenste uitgangspunten
en vormgeving van een armoedevisie. Graag
betrekt het college de raad hierbij in een vroeg
stadium. Tijdens deze sessie wordt de raad
daarom geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en worden de raadsleden in de gelegenheid gesteld om in een gesprek hun eerste
ideeën hierover te delen en hiermee richting te
geven aan de verdere uitwerking.
Prestatieafspraken woningbouw
De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden hebben afspraken
gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Voordat de afspraken definitief worden vraagt het college de
gemeenteraad via een sessie om inbreng over
deze voorgenomen afspraken.
De sessies zijn donderdag 14 november 2019.
Locatie: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945,
IJmuiden, Aanvang 19u30.

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

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is een
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie
op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www. Officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 2 november tot en met 8
november 2019 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De

datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Kennemerlaan 19, wijzigen gebruik kantoor
naar woning (04/11/2019) 96655-2019
IJsselstraat 4, plaatsen dakopbouw

(05/11/2019) 97094-2019
Berkenstraat 15, plaatsen
(05/11/2019) 97227-2019

dakopbouw

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 26, bouwen veranda en plaatsen erfafscheiding (05/11/2019) 97168-

2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, legaliseren woning,
tweelaags uitbouwen voorzijde, plaatsen erker (08/11/2019) 98525-2019
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Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen 2 bomen
(04/11/2019) 96740-2019
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, splitsen woning
naar 2 woningen (08/11/2019) 98376-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan
de commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, plaatsen carports voor

gemeentevelsen |

gemvelsen |

4 ambulances (04/11/2019) 55753-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 2 november tot en met 8 november
2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvan-

gemeente_velsen

gen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
Driehuis
Nieuwjaarsborrel, op 1 januari 2020 van
16:00 tot 22:00 uur, locatie Café Middeloo,
Driehuizerkerkweg 71(08/11/2019) 981152019

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

lopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Berkenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(06/11/2019) 80982-2019
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw
(06/11/2019) 76053-2019
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik
naar fitnesscentrum, aanbrengen reclame
(07/11/2019) 58595-2019
Alexander Bellstraat 11, plaatsen dakop-

bouw (07/11/2019) 90526-2019
Pruimenboomplein 71, plaatsen balkonbeglazing (07/11/2019) 93060-2019
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd
plan gebruiken woning voor verhuur onzelfstandige woonruimte t.b.v. 4 naar 5 éénpersoons kamers (05/11/2019) 65129-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren uitbreiding fitness en wellness/ sauna (binnenen buitenruimte) (07/11/2019) 31587-2019
Velserbroek
Floraronde 289, vervangen gevelkozijnen
(07/11/2019) 89912-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag

omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning ingetrokken voor:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen antenne-installatie (06/11/2019) 76841-2019
Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een ontheffing verleend voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 420 te IJmuiden
(nieuwbouwproject “De Duinen”), storten en afwerken hellingbaanvloer, planning in de nacht van 14 naar 15 november 2019 (08/11/2019) 94220-2019

Verkeersmaatregel; Aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen
•

Wardenaarstraat 31, 1951 XP VELSENNOORD

•
•
•

A. Bellstraat 73, 1972 RB IJMUIDEN
De Noostraat 101, 1971 CC IJMUIDEN
Berkenstraat 21, 1971 KE IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Laat deze winter uw
binnenschilderwerk doen
Regio - De winter staat voor de deur en dan is het weer tijd om
de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor de
komende jaren. Goed uitgevoerd schilderwerk hoeft per definitie niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder
met al meer dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandige. Hans komt persoonlijk bij de klant langs voor een vrijblijvende en duidelijke offerte op maat en voert het werk ook zelf uit,
dus geen verrassingen achteraf.
Bij Hans v.d. Berg kan men terecht
voor zowel binnen- als buitenschilderwerk, wanden, plafonds sauzen, behangen van alle soorten
behang, maar ook voor water- of
roetschade.
Vraag nog voor 10 december een
offerte aan en ontvang als cadeau
een 1/5 staatslot XL bij de offerte
voor binnenschilderwerk. Wie de
binnen zitten bij de openhaard, in offerte accepteert en voor 20 dede gezellig bar, of in één van de cember ondertekend retour stuurt
ontvangt een slagerscadeaubon
zalen met uitzicht op het water.
Ook verzorgt Villa Westend dit van € 25,00 (slager naar eigen keujaar kerstpakketten voor bedrij- ze). Zo kan men zelf kiezen voor
ven. Bestaande uit een cadeau- een lekker stukje vlees met Kerst.
bon van Villa Westend aangevuld
naar eigen keuze met bijzondere producten van de leveranciers.
Zoals een mooie iberico ham,
goede fles wijn of luxe bonbons.

Villa Westend wintervibes
Velserbroek - Villa Westend is
niet alleen in de zomer de perfecte strandlocatie maar juist
in de winter een magische plek
met knapperende haardvuren,
glühwein, besneeuwde kerstbomen en honderden lichtjes
en lampionnen. Neem bij mooi
weer plaats op het winterterras
met loungebanken rondom een
haardvuur en uitzicht op de Westbroekplas.
Geniet op elke mooie winterdag
van een heerlijke kop koffie of
een goed glas wijn. Of maak gebruik van één van de wintervibes
arrangementen. De wintervibes
arrangementen zijn all-in arrangementen voor een vaste prijs.
Van intieme borrel met familie of
vrienden tot uniek galadiner of
compleet bedrijfsfeest, allen geheel in wintersfeer. Lekker warm

Villa Westend is het gehele jaar
door een unieke locatie. Naast Villa’s wintervibes is er ook weer een
volle winteragenda met leuke activiteiten, proeverijen, wandelingen en speciale dineravonden.
Voor de kerstarrangementen kan
er al gereserveerd worden. Villa
Westend is beide kerstdagen geopend. Bekijk de volledige agenda op de website www.villa-westend.nl. (foto: aangeleverd)

De cadeaubon geldt alleen voor
een offerte van minimaal drie dagen arbeid.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend
met professionele materialen en
volgens de geldende richtlijnen.
Bel vrijblijvend voor een offerte of
informatie naar 0251-248 030 / 06
2222 8516 of mail naar: hvdbschilderwerken@outlook.com. Website:
www.hansvdbergschilderwerken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast een offerte aan te vragen voor
het buitenschilderwerk voor aankomend jaar. (foto: aangeleverd)

Bij ActionPlanet:

Optreden van de band
‘Schylger Stout’

Velsen-Zuid - Het wordt de leukste band van Terschelling en overzee genoemd: Schylger Stout. Op
zondag 17 november verzorgt de
band om 13.00 uur een optreden
bij ActionPlanet. Op speciaal verzoek van Ineke van der Geest, de
eigenaresse van het evenementenbedrijf, maakt de band de
overtocht naar het vasteland.
De band Schylger Stout bestaat
uit Jan Gerrits, Renske Duijm,
René de Beer, Frans Rosenberg,
Robin Jansen, Ron Botman en Lodewijk Hoekema. De vaste bezoekers van het evenement Oerol hebben ze al vele malen in actie kunnen zien en ook heeft de
band, die onder meer Ierse folkmuziek en oude Terschellinger
volksliedjes speelt, al een aantal
cd’s opgenomen. Op de website

www.schylgerstout.nl is meer informatie te vinden over de band,
het optreden bij ActionPlanet aan
de Laaglandersluisweg 12 te Velsen-Zuid is gratis toegankelijk. Ineke van der Geest, voorheen zelf
lid van diverse bands, wil van de
locatie een echt poppodium maken met op regelmatig terugkerende kleinschalige muziekevenementen. ,,Als je bij ons mag 4x4
rijden, dan mag je ook op een andere manier lekker herrie maken
toch? In ieder geval vallen we hier
niemand mee lastig zo tussen
twee snelwegen in. Het zal nog
wel wat tijd kosten om dit event
te laten groeien maar wij hebben
er zin in en we hopen op veel enthousiasme voor een lazy Sunday afternoon met goeie muziek,
bier en bitterballen.’’ (foto: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Zingen en Zen in Italië
Velsen - Dat yoga goed is voor
het lijf en het hoofd weten we
allang. Dat je van zingen vrolijk
wordt en van samen zingen nog
vrolijker is ook niet nieuw. Wat
wel nieuw is; van 30 mei tot en
met 4 juni 2020 kun je mee op
zang/yoga vakantie in Italië.
Een lang gekoesterde wens van
André Wullems en Carolien Goeman. Afgelopen zomer reisden
zij naar Prati Piani in Italië en daar
vonden zij de ideale plek om deze vakantie aan te bieden. Op een
hoogte van 1150 meter ligt het
landgoed Prati Piani, eigendom
van oud-IJmuidenaar Andre Smit.
Deze oude boerderij biedt de ideale gelegenheid om 6 dagen lang
even helemaal tot jezelf te komen. De dagen worden gevuld
met gezamenlijke yoga lessen en
veel samenzang.
Yin yoga is een zeer toegankelijke vorm van yoga waarbij je op
zoek gaat naar ontspanning door
ademhalingsoefeningen,
rekken en strekken. Die ademhaling
komt weer terug in de gezamen-

lijke zanglessen. Controle over de
ademhaling is immers de basis
van de zangstem.
Naast het samen zingen is er ook
aandacht voor theorie en meerstemmig zingen.
Deze groepsvakantie is all-inclusive. Er gaat een kok mee en wil
je tussen de lessen door een wandeling maken in de schitterende omgeving neemt de beheerder je graag mee. De Italiaanse invloed zie je terug in het eten en,
tussen de bedrijven door, “Il dolce far niente” in de prachtige tuin
van Prati Piani.
Deze vakantie is een initiatief van
Carolien en André. Carolien is in
het dagelijkse leven zangdocente
en muzikaal leider van popkoor
Zingsation en zanggroep Mezzoforte. André Wullems heeft zijn
eigen schildersbedrijf en geeft
doordeweeks enkele uren yoga
in Velserbroek.
Wil je meer informatie? Kijk dan
op https://zangschoolcaroliengoeman.com/zangyoga-vakantie. (foto: aangeleverd)

ALV Vereniging OudHoogovens Medewerkers
Velsen-Noord - Het bestuur van
de vereniging van Oud-Hoogvens Medewerkers (VOHM) nodigt alle leden uit om de 48e Algemene Ledenvergadering op
maandag 25 november in de Brederodezaal van het Dudok Huis te
Velsen-Noord bij te wonen.
Om 14.30 uur opent voorzitter
Rob de Brouwer de vergadering,
maar om 13.30 uur is de zaal open
zodat oud-collega’s onder het
genot van een kop koffie of thee

weer eens kunnen bijpraten.
De vergadering wordt niet onderbroken door een pauze.
Na de opening door de voorzitter, de huishoudelijke punten en
mededelingen is het woord wederom aan de voorzitter met een
presentatie over het veel besproken Pensioenakkoord.
Voor diegenen die nog meer
contact met oud-collega’s willen
staat er na afloop van de vergadering weer verse koffie klaar.

Ed en Jacqueline Kops in de race:

Wedstrijd beste cateringteam van Nederland

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Rond en na de opening van het
Noordzeekanaal in 1876 weten
ondernemers weten het jonge
IJmuiden al snel te vinden. Onder hen bevindt zich de scheepsagent en cargadoor ‘Halverhout &
Zwart Ship Agents VOF’. De firma
levert de schepen, die IJmuiden
binnenlopen en passeren, allerlei
diensten. Op 1 november 1876,
de dag van de opening van het
kanaal en de doop van IJmuiden,
vestigt deze firma zich in IJmuiden. Halverhout & Zwart start
met een roeiboot en een houten
keet, het eerste bouwwerk van
een maritieme dienstverlener in
IJmuiden. De keet staat aan de
noordzijde van het kanaal op een
door de Maatschap IJmuiden gratis ter beschikking gesteld perceel. In 1877 laat Halverhout &
Zwart het stenen pand met het
tegenwoordige adres Kanaalstraat 44 als kantoor met bovenwoning bouwen.

In 1905 wordt de VOF omgezet
in de ‘Naamloze Vennootschap
Halverhout en Zwart’s Scheepsagentuur’. In juli 1920 fuseert de
scheepsagent met de eveneens
sinds 1876 in IJmuiden gevestigde firma Zurmühlen & Co tot
v.o.f. ‘Vereenigde Scheepsagenturen van Halverhout en Zwart
en Zurmühlen en Co’. Zurmühlen
is in 1826, na de opening van het
Noordhollandsch Kanaal, in Nieuwediep opgericht. Het bedrijf verleent sinds 1876 onder de naam
‘Amsterdam Tug and Salvage
Company’ sleepdiensten rond de
haven van IJmuiden. Later neemt
Wijsmuller de sleepdiensten over.

Rond 1930 verhuist de ‘Vereenigde’ van Visseringstraat 1 naar Kanaalstraat 49. Na de oorlog zit zij
op het adres Kanaalstraat 186. In
1948 wordt de v.o.f. omgezet naar
N.V. Vereenigde Scheepsagenturen Halverhout & Zwart en Zuhrmühlen. In 1950 laat de VereenigHalverhout & Zwart geeft van- de de panden op Kanaalstraat 69af ca. 1884 jaarlijks de ‘Guide to 71, op de hoek met de Oranjethe Harbour of IJmuiden and the straat, grondig opknappen. Vanaf
North Sea Canal’ uit, met ‘zeer begin 1951 opereert de Verenignuttige en noodzakelijke aanwij- de Scheepsagenturen (VSA) vanzingen voor gezagvoerders van uit dit hoekpand, onder meer als
schepen betreffende de vaart op reis- en passagebureau ‘voor alhet Kanaal naar Amsterdam’. De le inlichtingen voor Uw passages
firma is ook initiatiefnemer van naar Australië en de overige wede interlokale telefoonlijn tussen relddelen’.
IJmuiden en Amsterdam. In 1896
wordt het Bell-huisje aan de Vis- Bij het honderdjarig bestaan in
seringstraat gebouwd van waar- 1976 verkrijgt de VSA het preuit de Nederlandsche Bell-Telep- dicaat ‘koninklijk’ en wijzigt de
hoon Maatschappij deze tele- naam in ‘Koninklijke Verenigde
foonlijn exploiteert.
Scheepsagenturen (KVSA). Vanaf
dat moment mag het personeel
Rond de eeuwwisseling verhuist de telefoon niet meer als vanouds
Halverhout & Zwart naar het opnemen met ‘Halverhout’ maar
hoekpand Visseringstraat en Ka- moet de naam ‘KVSA’ gebruikt
naalstraat met adres Vissering- worden. In 1982 verhuist de KVSA
straat 1. We kennen dit pand als naar het kantoor op Sluisplein 25,
café De Bruinvis, die er inmid- het huidige pand van Velison Wodels ook al weer uit is vertrokken. nen. Het hoekpand aan de Ka-

naalstraat is daarna door de waterpolitie gebruikt.
In de jaren 1992-1994 wordt de
Felison terminal bij de kop van de
haven aangelegd. In 1994 wordt
het zeven verdiepingen tellende terminalgebouw feestelijk geopend door prinses Margriet. De
terminal wordt geëxploiteerd
door de KVSA. De begane grond
van het terminalgebouw wordt
passagiersterminal. Diverse maritiem-gerelateerde bedrijven vestigen zich in het gebouw. In 2009
verhuist de KVSA zelf van Sluisplein 25 naar de vierde verdieping van het terminalgebouw.
Enkele jaren later laat de KVSA
de Felison Cruiseterminal aan de
IJmondhaven bouwen. Deze terminal wordt op 4 mei 2012 geopend door de heer Vago, de CEO
van MSC Cruises, met een bezoek van de MSC Opera als eerste
cruiseschip.
De ‘KVSA van Halverhout & Zwart
en Zurmühlen B.V.’ is vandaag
de dag nog steeds een moderne maritieme dienstverlener in
het Noordzeekanaalgebied. Het
onderdeel Maritiem & Logistiek
biedt rederijen in onder meer de
cruisevaart, visserij, droge bulk,
ferry, tankervaart en de offshore
windenergie diensten als lossen,
laden, afhandeling van douaneformaliteiten en transport. Het
onderdeel Data & Intelligence faciliteert communicatie en informatievoorziening voor de maritieme en logistieke sector. De
KVSA noemt zichzelf op haar
website ‘hèt aanspreekpunt voor
maritieme en logistieke innovatie
in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied’. Over 30 jaar ziet de
KVSA zichzelf nog steeds als ‘een
begrip in de scheepvaart en misschien zelfs in de ruimtevaart!’. Zal
IJmuiden dan ook over een ruimtehaven beschikken, met ruimteferrydiensten tussen IJmuiden en
Neo-IJmuiden aan de monding
van een van de vele kanalen op
Mars…?

Oproep OIG-IHD:

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de KVSA.

Santpoort - Ed en Jacqueline
Kops hebben zich ingeschreven
voor de wedstrijd ‘Beste cateringteam van Nederland’ en maken
daarmee kans om de gouden ‘CateRing’ te winnen. De wedstrijd is
opgezet in het kader van de Week
van de Catering’ en er kan nog tot
en met morgen worden gestemd.
Veel mensen in Santpoort en omgeving kennen Ed en Jacqueline
van hun cateringwerk. Het tweetal
werkt voor SAB Catering, een bedrijf dat voor veel andere bedrijven de maaltijden verzorgt.
,,Wij zijn flexmedewerkers, we

vallen in bij ziekte en zeer’’, legt
Ed Kops uit. ,,Als een bedrijfsrestaurant door drie of vier collega’s
wordt gerund en er is er eentje
ziek, dan vallen wij in en zorgen
ervoor dat bijvoorbeeld de lunch
goed verzorgd wordt.’’ De landelijke Week van de Catering is een initiatief van FNV Catering en is mede tot stand gekomen door een
financiële bijdrage van Stichting
Vakraad voor de Contractcateringbranche. Stemmen op Ed en Jacqueline kan via https://deweekvandecatering.nl/teams/102-sab.
(foto: aangeleverd)

‘Houd onze kledingcontainers schoon’
Velsen - OIG-IHD vervoert in haar
busjes oudere en gehandicapte medeburgers en organiseert
daarvoor ook allerhande clubs
en evenementen. Dat wordt allemaal gefinancierd met de opbrengst van de oude kleding die
OIG-IHD uit de kledingcontainers
in Velsen mag inzamelen.
Helaas worden deze ondergrondse en bovengrondse containers,
die goed herkenbaar zijn als kleding container en voorzien zijn

van de naam OIG-IHD, vervuild
met afval. Soms wordt kleding
ook los er in gegooid, waardoor
de kleding onbruikbaar is geworden.
Daarom deze oproep, houd de
containers schoon en gooi er alleen goed in een plastic zak verpakte kleding in. Zo kan OIG-IHD
weer leuke dingen voor de ouderen organiseren.
Door vuil in de kledingcontainer gemeente, maar dupeert u OIGte gooien pest u niet HVC of de IHD. (foto: aangeleverd)
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Woning verduurzamen?
Bezoek het duurzaam wonen event

Chocolaterie Noes viert eenjarig
jubileum met aankomst Sint
IJmuiden - Noes, het ambachtelijk chocolade-atelier aan de Velserduinweg 111 bestaat alweer
ruim een jaar. Normaal zijn ze iedere donderdag open maar nu
dus ook komende zaterdag bij
de aankomst van Sinterklaas in
IJmuiden. Om dit jubileum te vieren hebben ze allerlei mooie aanbiedingen zoals Marsepein snijbonbons samen met een hand

gespoten schoenletter voor maar
7,50 en een zakje verse slagroomtruffels voor maar 6 euro. Voor de
gelegenheid worden ook heerlijke gevulde speculaastaartjes gebakken! Alles wordt met de hand
gemaakt, van bonbons tot gevulde chocoladeletters met Licor
43 vulling. Chocoladeletters kunnen nog besteld worden. Ook is
er een groot assortiment suiker-

vrije chocolade en bonbons, altijd
mooi verpakt en leuk om te geven
als cadeau. Kom donderdag of zaterdag even langs in het oude viswinkeltje van Kras om te proeven
en u bent ook verkocht.
Meer informatie over Noes is
te vinden op www.chocolaterienoes.nl of via info@chocolaterienoes.nl. (foto: aangeleverd)

enefiet ner voor e ost gen ocumenta re

‘Wij zijn meer dan babi pangang’
Regio - Maandagavond werd in
Amsterdam een bijzonder benefietdiner gehouden. De 28 oosterse restaurants in Nederland
die aangesloten zijn bij de Fine
Eastern Restaurants (FER) hebben
door middel van dit diner geld ingezameld om de productie van
een documentaire te kunnen bekostigen. Hierin zal Julie Ng, regisseur en dochter van een restauranthouder, op zoek naar de
afkomst van de babi pangang om
zich gaandeweg te beseffen dat
het niet de afkomst van het gerecht is die ertoe doet, maar juist
de betekenis. Ook het in IJmuiden gevestigde Chinees specialiteitenrestaurant Chi-Ling aan
de Kennemerboulevard 300 is
lid van de FER en nam maandagavond deel aan het benefietdiner. Elk deelnemende restaurant
had tijdens dit diner de beschikking over een eigen tafel voor
tien personen en bracht genodigden mee om van het diner te
genieten. Dat waren (veelal zakelijke) gasten van de restaurants,
maar ook leveranciers en vertegenwoordigers van de media. Er

werd onder meer een loterij gehouden en er was een veiling.
De documentaire, die de titel ‘Wij
zijn meer dan babi pangang’ gaat
krijgen, zal nog dit najaar en begin volgend jaar gefilmd worden.
Het is de bedoeling dat het resultaat in het najaar van 2020 in de
Nederlandse bioscopen te zien is.
Ook tijdens het benefietdiner zijn

opnames voor de documentaire
gemaakt. Julie Ng wil de thema’s
identiteit, discriminatie, assimilatie en integratie onder de loep
nemen, ze spreekt van een belangrijk symbool van cultuurvermenging en vindt het hoog tijd
dat dit een ereplaats krijgt in de
Nederlandse samenleving. (foto:
aangeleverd)

ViVa! Zorgroep ontvangt bronzen
keurmerk van Milieuthermometer Zorg
Regio - José van Vliet, bestuurder
van ViVa! Zorgroep, mocht op 7
november het bronzen certificaat
Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen voor totaal zes locaties verdeeld over de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Eerder dit jaar, op
28 mei, ontving ViVa! Zorggroep
haar eerste certificaat brons voor
locatie De Loet in Heiloo.
Duurzaam en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt
steeds belangrijker voor de zorg.
Op milieugebied is de kennis nu
gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een
basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en
zorgt voor kostenbesparing.
Zorginstellingen zijn doorgaans
grootverbruikers van energie,
water en voedsel. Via een Green
Deal onderstrepen zorginstellingen het belang om de instellingen versneld te verduurzamen.
ViVa! Zorggroep draagt ook haar
steentje bij. Als beloning reikte
wethouders Gaatze De Vries van
gemeente Heemskerk het certificaat uit aan José van Vliet.
Het bronzen keurmerk houdt in
dat ViVa! Zorggroep voor haar locaties in Heemskerk, Beverwijk,
Uitgeest en Velsen, naast de verplichte criteria ook extra duurzaamheidsmaatregelen heeft ge-

Velsen - Een duurzaam huis kan
je veel opleveren. Een lagere
energierekening, meer wooncomfort en je draagt bij aan een
beter milieu. Maar welke aanpassingen kun je doorvoeren
om energiezuinig en duurzaam
te wonen? Rabobank IJmond
neemt je hier graag in mee tijdens het Duurzaam Wonen
Event op dinsdag 26 november
in het Rabobank IJmond Stadion.

Met de klantfilosofie ‘Financieel
Gezond Leven’ speelt Rabobank
in op het maatschappelijke issue
zelfredzaamheid. Als gevolg van
het klimaatakkoord, welke grote
impact zal hebben, gaat Nederland starten met een grote verbouwing. Een transformatie van
ruim 7 miljoen huizen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal
verwarmd door aardgas, tot goed
geïsoleerde woningen en gebouwen, die met duurzame warmte
wordt verwarmd en waarin schone elektriciteit wordt gebruikt of
zelfs opgewekt. Sterker nog, huizen moeten in 2030 gemiddeld
energielabel A hebben en in 2050
energieneutraal zijn.
,,Als Rabobank IJmond willen we
een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de woningmarkt
door gebruik te maken van het
online GreenHome-platform bij
woningmarktverduurzaming,
waarmee we woningeigenaren

met lokale vakspecialisten koppelen. Om hier invulling aan te
geven organiseren we dinsdagavond 26 november het Duurzaam Wonen Event in het Rabobank IJmond Stadion. Hiermee
informeren we klanten over de
mogelijkheden van verduurzaming (Greenhome) en hypotheken bij Rabobank en verbinden
we ondernemers met particulieren. Bezoekers kunnen tijdens deze avond direct in gesprek met de
gemeente, Coöperatie Energiek
Velsen, Omgevingsdienst IJmond
en lokale ondernemers die hen
kunnen helpen hun woning te
verduurzamen en adviseurs van
Rabobank IJmond om de financiële mogelijkheden te bekijken’’,
aldus Inge Bronger, directeur Par-

ticulieren van Rabobank IJmond.
Programma
18.45 – 19.00 uur Ontvangst
19.00 – 19.15 uur Opening Inge
Bronger (Directeur Particulieren)
19.15 – 20.15 uur Greenhome Informatiebijeenkomst
20.15 – 20.30 uur Afsluiting Inge
Bronger (Directeur Particulieren)
20.30 – 22.00 uur Duurzaamheidsmarkt met lokale ondernemers
Locatie: Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123
in Velsen-Zuid.
Inschrijven voor het event kan via
www.rabobank.nl/ijmond. (foto:
aangeleverd)

Suikerbeesten en taai taai
bij Bakkerij Ben Vreman
Santpoort-Noord - Bij Bakkerij
Ben Vreman zijn ze er trots op dat
ze één van de laatste bakkerijen
zijn die bijna alles zelf maken. Suikerbeesten en ambachtelijk bereide taai taai zijn echt lekkernijen die onmisbaar zijn voor het sinterklaasfeest volgens Ben Vreman.
Al drie generaties worden ze bij
Bakkerij Vreman op traditionele manier bereid. Vooral het gieten van de suikerbeesten is een
heel gespecialiseerd en tijdrovend
werk. Heel secuur moet dit gebeuren met suiker en water dat gekookt wordt en in mallen gegoten. De vader van Ben deed dit al
in de jaren 30 en nu gaat de traditie weer over van vader op zoon.
De vormen van houtsnijwerk, die
gebruikt worden om de suikerbeesten te maken, zijn ruim 100
jaar oud en zijn niet meer te krijgen. December is een drukke
maand voor de bakkers, maar ook
ieder jaar weer een uitdaging om
de lekkerste producten te maken.
Veel tijd wordt daarom ook besteed aan het selecteren van de Brood- en Banketbakkerij Ben Vrebeste grondstoffen.
man, Terrasweg 24, 2071BC Sant-

u swer egele

ng en

poort-Noord, Tel: 023-5376978.
(foto: aangeleverd)

les oo voor smalle eurs

Study Consultancy: steun bij schoolwerk

troffen. Zo hebben zij de locaties
klaargemaakt voor de toekomst
en de energietransitie.
De wasmachines worden organisatie-breed gekocht met A+++.
Veel plastic producten zijn vervangen door duurzamere kartonnen, houten en papieren alternatieven. Ook staan er tegenwoordig oplaadpalen voor de deur om
medewerkers te stimuleren elektrisch te rijden. Met de apotheker zijn afspraken gemaakt om de
overgebleven en verlopen medicijnen op te halen, waardoor ze
op juiste wijze worden vernietigd.
En ViVa! Zorggroep heeft de afvalscheiding verbeterd, door aan-

schaf van verschillende kleuren
bakken en het opstellen van een
afvalwijzer.
Milieuthermometer en Green
Deal Zorg
De Milieuthermometer is een van
de beloften uit de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg, die in 2015 door diverse zorginstellingen is getekend
om de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een
duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door
aangesloten zorginstellingen zelf
wordt onderhouden. (foto: aangeleverd)

Velsen - Een nieuw schooljaar
kan wat uitdagingen met zich
meebrengen: meer huiswerk,
nieuwe vakken, lastigere toetsen,
wellicht tegenvallende resultaten. Kun jij daarom wat extra hulp
gebruiken? Meld je dan aan bij
Study Consultancy voor dat extra
steuntje!
Study Consultancy, met vestigingen in het centrum van Santpoort-Noord en op het Ichthus
Lyceum in Driehuis, biedt algemene huiswerkbegeleiding in
kleine groepen en individuele bijlessen voor als je echt moet bijspijkeren.
Met meer dan vijftien jaar ervaring en goede resultaten is Study
Consultancy het juiste adres voor
studiebegeleiding op maat. Naast
middelbaar scholieren, biedt het
gerenommeerde instituut ook
ondersteuning aan leerlingen van
de basisschool, studenten en volwassenen.

Subsidie bij smalle beurs
Voor gezinnen uit Velsen die net
te krap zitten om de dienstverlening van Study Consultancy te
kunnen betalen, is er nu ook Huiswerkbegeleiding Plus. Daarbij
kunnen middelbaar scholieren uit
deze gezinnen dankzij een subsidie van de gemeente Velsen toch
de begeleiding krijgen die zijn

nodig hebben en daarmee betere
resultaten halen op school.
Voor informatie over de bijlessen,
huiswerkbegeleiding en Huiswerkbegeleiding Plus kunt u terecht op www.studyconsultancy.nl of mailen naar info@studyconsultancy.nl. U kunt ook bellen met 023-5392664. (foto: aangeleverd)
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Strawberries laat zege
glippen tegen Kraaien

Inloopavond op 19 november

Maak kennis met de
energiecoaches
Velsen - Comfortabeler wonen en
tegelijkertijd energie besparen?
Er zijn heel wat mogelijkheden
om die doelstelling te behalen.
De energiecoaches van de duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen helpen hier graag aan
mee. Leden van Energiek Velsen
kunnen kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid om een
energiecoach te laten langskomen. De energiecoaches zijn allemaal inwoners van Velsen die een
opleiding hebben gevolgd via de
coöperatie. Het doel is om elkaar
laagdrempelig te helpen. Om de

inwoners van de gemeente Velsen kennis te laten maken met de
energiecoaches wordt op dinsdagavond 19 november een inloopavond gehouden. Iedereen
die bezig gaat, of al is, met het
verduurzamen van zijn/haar woning is welkom om binnen te lopen en de coaches vragen te stellen of van gedachten te wisselen.
Dit kan tussen 20.00 en 22.00 uur
in het Pieter Vermeulen Museum
aan de Driehuizerkerkweg 34d te
Driehuis.
Kijk op www.energiekvelsen.nl
voor meer informatie.

Omscholen tot vrachtwagenchaffeur?

Open Dag uitzendbureaus PDZ en Zebra
IJmuiden/Beverwijk - De Uitzendbureaus PDZ en Zebra zijn,
in overleg met diverse opdrachtgevers, op zoek naar kandidaten die zich willen omscholen tot
vrachtwagenchauffeur. Hiervoor
wordt een opleiding voor rijbewijs CE met baangarantie aangeboden. Op zaterdag 16 november
is bij zowel PDZ in Beverwijk als
Zebra in IJmuiden een open dag.
Voor veel bedrijven is het in deze tijd lastig om goed, gemotiveerd en gekwalificeerd personeel te vinden. Om toch aan de
behoefte te voldoen zetten veel
bedrijven hun aanvraag breed
uit, in de hoop de juiste kandidaat te vinden. Op dit moment
zijn onderscheidend vermogen
en durven verbinden de sleutelwoorden. Steeds vaker worden
uitzendbureaus
ingeschakeld
om mee te kijken naar oplossingen. Daar waar het probleem aan
te kort personeel hetzelfde blijft,
proberen PDZ en Zebra de ver-

binding te zoeken om zo de visvijver te vergroten en de krachten
te bundelen. PDZ en Zebra komen graag in gesprek met kandidaten die een nieuwe impuls nodig hebben om weer fris en gemotiveerd aan de slag te gaan.
Voor de opleiding worden zes tot
acht kandidaten gezocht met minimaal MBO2-niveau en met een
geldig rijbewijs B. Bent u of kent
u iemand die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging? Kom dan gerust langs of vertel hem of haar
over deze open dag. Iedereen
is welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek waarin alles mag worden gevraagd.
De open dag vindt plaats tussen
09.30 en 12.00 uur. PDZ Uitzendbureau is gevestigd aan de Begijnenstraat 25 te Beverwijk en
Zebra Uitzendbureau BV aan de
Margadantstraat 28 te IJmuiden.
Informatie is verkrijgbaar bij Judith (judith.mijnen@pdz.nl) en
Edwin (edwin@zebra-uitzend.nl).

Driehuis - Zondag stond voor
Strawberries de wedstrijd tegen Kraaien op het programma.
Kraaien bivakkeerde met de vierde plaats bovenin de subtop. De
Driehuizenaren begonnen de
wedstrijd als de nummer acht van
de ranglijst.

BVC Bloemendaal steunt
Stichting JESWECAN
Bloemendaal/Santpoort-Zuid
- Het komende voetbalseizoen
prijkt de naam van de Stichting
JESWECAN op de shirts van het
onder 19-1 team van voetbalvereniging BVC Bloemendaal. BVC
steunt op deze wijze de Stichting
JESWECAN.

Voorzitter Erik Holz: ,,Het ongeluk
van Jesse heeft bij onze spelers
en onze club grote impact gehad.
Jesse is na het ongeluk gelukkig
weer in staat om regelmatig langs
de lijn te komen kijken. Daar geniet hij enorm van. Naast een financiële bijdrage aan de stichting vanuit de opbrengsten van
Met dit gebaar laat BVC Bloemen- het laatste Jan Woortman jeugddaal zien dat zij Jesse Welp een toernooi willen we met dit gewarm hart toedraagt. Steun die baar we iets terug doen voor JesJesse hard nodig heeft. Jesse, 24 se en zijn familie. Steun die hard
jaar en oud voetballid van BVC nodig is.”
Bloemendaal
heeft als gevolg van een ernstig De Stichting Jeswecan hoopt
auto-ongeluk in 2015 zwaar her- door middel van zichtbaarheid
senletsel opgelopen en is volle- op de shirts meer aandacht te
dig afhankelijk van zorg. Na drie krijgen en meer middelen te kunjaar behandeling, therapie en in- nen genereren om bij te dragen
tensieve zorg, loopt Jesse nog aan de ondersteuning van de fasteeds aan tegen de ingrijpende milie Welp en meer algemeen
gevolgen van zijn letsel. De her- aandacht te vragen voor de onsenschade die hij heeft opgelo- dersteuning van jonge mensen
pen is voor een groot deel blij- met hersenletsel.
vend. Maar door gerichte behandeling is verbetering mogelijk in Meer informatie: www.jeswecan.
zijn functioneren.
nl. (foto: aangeleverd)

DCIJ opnieuw nipt onderuit
Velsen - Hoewel er altijd gesproken wordt over thuisvoordeel,
lijkt Damclub IJmuiden (DCIJ) dit
seizoen thuisnadeel te hebben.
Nadat het eerder thuis onderuit
ging tegen de verrassende koploper Constant Charlois Rotterdam
2, was ditmaal DIOS/Eureka uit
het verre Limburgse Hoensbroek
iets te sterk: 9-11.

Informatiepunt
Sociaal Wijkteam
Velsen - Het Sociaal Wijkteam
Velsen is er voor alle Velsenaren.
Heeft men een vraag over zorg,
welzijn, wonen, financiën of vrije
tijdsbesteding en weet men het
antwoord niet? Kom dan eens bij
het Sociaal Wijkteam Velsen langs
tijdens het informatiepunt. Daar
zitten medewerkers klaar om samen het antwoord op de vraag te
vinden. Mocht het nodig zijn, dan
maken ze een afspraak voor een
huisbezoek.
Sociaal
Wijkteam
IJmuiden

Noord-Zuid zit elke donderdag in
de Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein 16 van 11.00 tot 12.00
uur. Naast dit informatiepunt zijn
er nog twee andere in Velsen: in
Velserbroek elke dinsdag 12.00
- 13.00 uur bij Stichting Buitengewoon, Galle Promenade 70 en
in Velsen-Noord elke woensdag
11.30 - 12.30 uur in Wijkcentrum
De Stek, Heirweg 2.
Iedereen kan vrijblijvend langskomen. De dienstverlening is gratis.

Koffieconcert Velser Gemeenschap

Oud Goud en MultiVocaal
Velserbroek - Op zondag 17
november verzorgen Kennemer Harmonie Kapel ‘Oud Goud’
en Popkoor MultiVocaal het negende en laatste koffieconcert
in 2019 van de Velser Gemeenschap.
Met Oud Goud kan men genieten
van een divers programma van
de hedendaagse ‘Arcade’ tot zeemansliederen en fraaie concert-

marsen. MultiVocaal laat de aanwezigen luisteren naar bekende en minder bekende popsongs
van onder andere Adèle, Sting en
Andra Day.
Dit concert vindt plaats op zondag om 12.00 uur in het Kruispunt, Zonbastion3, Velserbroek.
De entree is zoals gewoonlijk gratis en er vindt na afloop een collecte plaats. (foto: aangeleverd)

helft. Door de hogere pressie die
Kraaien ging spelen kreeg Strawberries het moeilijk om vanuit de
opbouw de vrije man te vinden.
Meermalig snel balverlies was
het gevolg waardoor de aardbeien achter de bal bleven aanlopen
terwijl bij Kraaien de bal vloeiender van stick naar stick ging.
Van het verschil op de rang- Dit resulteerde ook in de aanlijst was in de openingsfase wei- sluitingstreffer: 2-1. Kraaien rook
nig merkbaar. Strawberries nam bloed en ging op jacht naar de
brutaal het initiatief en wist zelfs gelijkmaker maar veelal stond
via de eerste strafcorner de sco- keeper en uitblinker Tjade Bijlsma
re te openen. Via een sleep van- in de weg om erger voor Strawaf de kop van de cirkel wist Eric berries te voorkomen. Zes minude Jong de 1-0 op het scorebord ten voor tijd wist Kraaien via een
te zetten. Na de 1-0 kregen beide strafcorner toch nog de terechte
teams kansen om de stand te ver- gelijkmaker aan te tekenen.
anderen, Strawberries was echter
opnieuw wat doortastender dan Met het gelijke spel schieten beide bezoekers uit Wijdewormer. de teams weinig op. Kraaien en
Na een nieuwe strafcorner wist Strawberries blijven respectieveEric de Jong wederom het net te lijk de nummer vier en acht van
doen bollen waardoor Strawber- de ranglijst. Volgende week staat
ries met een comfortabele voor- voor de heren uit Driehuis de lassprong van 2-0 de rust in ging.
tige uitwedstrijd tegen nummer
Na de rust was kwam Kraaien be- drie Rijnvliet op het programma.
ter voor de dag dan in de eerste (Flip Vervliet)

Zegereeks Akrides naar
zes overwinningen op rij
Velsen - De heren van Velser Basketbal Club Akrides (6-1) hebben afgelopen zaterdagavond in
Sport Centrum VredeHof in Hoorn
met als tegenstander De Hoppers
voor de zesde keer op rij gewonnen in de Noordelijke Eerste Divisie van de NBB. Coach Mark Hooiveld kon voor het eerst dit seizoen over zijn volledige team beschikken maar Akrides begon
enigszins stroef aan het uitduel en had na de eerste periode
van tien minuten een minimale
voorsprong van 17-18. Door het
tweede kwart met 24-16 te winnen vergrootte Akrides de positieve marge tot een stand van 3342 bij rust. De tweede helft werd
met 42-12 gewonnen waardoor
Akrides uiteindelijk een duidelijke 45-84 zege bij kon schrijven.
Met 22 punten werd small forward Rik Wessels topscorer van
de wedstrijd waarvan twee punten voort kwamen uit een fraaie
spijkerdunk in the fast break. De
21-jarige twee meter tien lange
center Igor Portanger liet met 16
punten en 11 rebounds een double-double aantekenen en Wytze
Blom scoorde eveneens 16 pun-

ten. Laurens de Vilder was voor
Akrides de vierde man in dubbele cijfers en produceerde 10 punten. Frank de Pagter kwam tot
slechts 5 punten maar had wel
12 rebounds, 5 assists, 7 steals en
2 geblokte schoten. Bij Hoppers
had routinier Freek Hummel met
14 punten en 13 rebounds ook
een double-double en was Ruben Sloote qua punten met 10
punten de andere man in dubbele cijfers. In 2019 staat in de eerste helft van het seizoen nog een
reeks van vier wedstrijden tegen
BV Amsterdam (thuis), BV Hoofddorp (uit), Onze Gezellen (thuis)
en SBU (uit) op het programma
waarna de tussenbalans opgemaakt kan worden. Aanstaande
zaterdagavond speelt Akrides de
thuiswedstrijd tegen Basketbal
Vereniging Amsterdam dat vorig
seizoen als tweede eindigde en
momenteel na ranglijstaanvoerder Akrides en runner-up Onze
Gezellen op de derde plaats staat.
De wedstrijd in Sporthal IJmuiden-Oost zal om 20.00 uur beginnen en de toegang is gratis.
(Archibald Akerboom, foto: Erik
Schlatmann)

Nadat Jesse Bos al snel een grootmeesterremise had tegen één
van de Limburgse kopmannen,
moest ook Martin van Dijk ondanks veel terreinvoordeel in een
remise berusten tegen een op
papier veel zwakkere tegenstander. Daarna bracht Bram van Bakel DCIJ even op voorsprong, nadat hij dankzij een meerslagfinesse gratis naar dam ging.
De voorsprong was helaas van
korte duur. Nestor Kees Pippel
nodigde zijn tegenstander uit om
achter twee schijven te lopen. Na
de door Pippel geplande plakker volgde een dodelijke counter. Ook Krijn ter Braake leed een
onverwachte nederlaag. Tegen
een oud-wereldkampioene werd
hij slachtoffer van een verborgen
combinatie naar dam. Nadat Jac-

queline Schouten de strijd moest
staken tegen de op papier sterkste speler van de Limburgers, was
het duidelijk dat DCIJ op een nederlaag afstevende.
Captain Wim Winter (rechts op foto) bracht nog een beetje hoop.
Toen hij zijn tegenstander vast
liet lopen in het centrum, kon
hij ten koste van een schijf naar
dam lopen. Cees van der Vlis, die
in de opening nog aan een spectaculaire combinatie ontsnapte,
had echter een rampzalige stand
en moest opgeven. Stijn Tuijtel
won daarna netjes in een klassieke stand en bleef daardoor op
de maximale score staan. Tot slot
was Conall Sleutel in zwaar weer
gekomen, maar wist hij wel nog
een punt te pakken. Het was voor
DCIJ echter een punt te weinig:
9-11.
Bij het combinatieteam IJmuiden/Zaanstreek ging het een
stuk beter. Na een vroege 8-2
voorsprong wist het met moeite
een 11-9 zege te behalen tegen
de Den Haag/Hofstaddammers
Combinatie. Hierdoor steeg het
naar de derde plaats. (foto: aangeleverd

Tiende ‘Dutch Valley’:

Nu al kaarten bestellen
is extra voordelig
Velsen-Zuid - Op 9 augustus
2020 wordt het evenement ‘Dutch Valley’ voor de tiende keer
gehouden. In recreatiegebied
Spaarnwoude komen dan weer
tientallen bekende zangers, zangeressen en bands van eigen bodem samen om hun grootste hits
ten gehore te brengen. Inmiddels
is de kaartverkoop voor de grootste muzikale kermis van Nederland van start gegaan en snelle

beslissers profiteren daarbij van
extra voordeel. De zogenoemde ‘Vroege Vogel Tickets’ kosten
29,95 euro per stuk (exclusief service fee) en zijn daarmee 2,50 euro goedkoper dan de exemplaren
van vorig jaar. Bovendien zijn de
tickets in de volgende fase een
tientje duurder, dus het loont zich
de moeite om snel te bestellen.
Kijk op www.dutchvalley.nl voor
meer informatie.
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Onthulling Vredesboom op de
Breestraat in Beverwijk ter hoogte van C&A, 12.00 uur. Initiatief
van Vrouwen voor Vrede IJmond.

▲
Optreden van de band Schylger
Stout om 13.00 uur bij ActionPlanet aan de Laaglandersluisweg
12 in Velsen-Zuid. Toegang gratis. Info via www.actionplanet.nl/
agenda. (foto: aangeleverd)

14 NOVEMBER
Bijbels Themacafé 20.00 uur Ontmoetingsruimte Adelbertuskerk,
Rijksstraatweg 28, Haarlem
Belle Perez brengt Cuba, Ibiza en
al het ‘Spaanse’ binnen handbereik in het Kennemer Theater in
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Gwenny Eeckels)

Concert ‘Nachtlicht’, groep conservatoriumstudenten met onder
meer de Santpoortse Fleur Peereboom op saxofoon in gebouw
de 3-klank, Driehuizerkerkweg
34a, Driehuis, 20.00 uur. Vrijwilli- Zee- en Havenmuseum zie zaterge bijdrage na afloop. (foto: aan- dag.
geleverd)
Voorstelling ‘De verschrikkelijke
huisman’ door theatergroep Plug
In zie vrijdag maar vandaag om
14.00 uur.

Inloopavond van de Velsense
energiecoaches tussen 20.00 en
Billy Joel Experience in het Patro- 22.00 uur in het Pieter Vermeulen
naat in Haarlem, 15.30 uur. Kaar- Museum aan de Driehuizerkerkten: www.patronaat.nl. (foto: weg 34d te Driehuis. Maak kennis
Charles Groeneveld)
met de energiekennis en stel vragen over duurzaam wonen. Info
via www.energiekvelsen.nl. (foto:
aangeleverd)
Ouder-informatieavond oprichting eerste vrijeschool in Velsen,
20.00 uur in basisschool He KomConcert Haarlems Amateur Sym- pas, Heerenduinweg 41 in IJmuifonie Orkest (HASO) in de Groen- den. Aanmelden: waldorfaanmarktkerk , Nieuwe Groenmarkt zee@atlantbo.nl.
14 in Haarlem, 15.30 uur. (foto:
aangeleverd)

20 NOVEMBER
OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.

Paul Haenen ‘brengt vreugde’ in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (foto: Fritz Design)
Arjan Ederveen en Jack Wouterse in absurdistische komedie ‘Zin’ Stefano Keizers met Sorry Baby
in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 in Kennemer Theater Beverwijk,
20.30 uur. (foto: Lotte Bronsgeest)
uur. (foto: Bowie Verschuuren)

15 NOVEMBER

Danceworks Velsen met Sintshow in Stadsschouwburg Velsen, 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

De voorstelling van Ton Kas in
Stadsschouwburg Velsen is uitverkocht.

Terugkommiddag voor ex Intensive Care patiënten in het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk van- 16 NOVEMBER
af 13.00 uur. Aanmelden: www.
Open dag van 09.30 tot 12.00 uur
rkz.nl.
bij PDZ Uitzendbureau aan de BeMuseumhuis Beeckestijn open gijnenstraat 25 te Beverwijk en Zevan 11.00 tot 16.00 uur. Toegang: bra Uitzendbureau BV aan de Margadantstraat 28 te IJmuiden. Infor4 euro p.p.
matie over omscholing tot vrachtSpelletjesavond bij Fullspeed in wagenchauffeur inclusief baangahet clubhuis aan de Tolsduiner- rantie. Info via Judith (judith.mijlaan in Velsen-Zuid vanaf 19.30 nen@pdz.nl) of Edwin (edwin@zebra-uitzend.nl).
uur. Info: 06-40059191.
Klaverjassen bij Stormvogels, Zui- Museumhuis Beeckestijn: zie vrijderkruisstraat, IJmuiden. Aan- dag.
vang 20.00 uur.

Intocht Sinterklaas vanaf 12.00 uur
bij de Loswalkade te IJmuiden.
Aansluitend rondrit door IJmuiden
vanaf 13.00 uur met bezoek Kennemerplein (13.30 uur), Velserhof
Voorstelling ‘De verschrikkelijke (14.20 uur) en Plein ’45 (15.15 uur).
huisman’ door theatergroep Plug Info via www.sintijmuiden.nl. (arIn om 20.00 uur in het Technisch chieffoto: Reinder Weidijk)
College Velsen aan de Briniostraat
12 te IJmuiden. Kaarten à 15 euro Zee- en Havenmuseum open 13.00via www.theatergroepplugin.nl of 17.00 uur. Expo’s: Museumschatten,
bel 06 29400293 tussen 16.00 en Wederopbouw Velsen, ZO BLAUW,
19.00 uur. Ook 16 (20.00) en 17 speurtochten, escapespel.
november (14.00). (foto: aangeleverd)

Voorstelling ‘Het paard van Sinterklaas is ziek’ om 15.00 uur voor
kinderen vanaf twee jaar door
Theater Poppengrollen in de Bosbeekschuur tegenover molen De
Zandhaas aan de Wüstelaan 83
te Santpoord-Noord. Toegang
7,50 euro. Reserveren via theaterpoppengrollen@gmail.com of 06
44294279.
Kienen bij Petanque Union
Drie cellosonates van Beethoven IJmond op de Heerenduinweg 8b
in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in in IJmuiden, 20.00 uur.
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de on- Voorstelling ‘De verschrikkelijke
kosten wenselijk. www.mosterd- huisman’ door theatergroep Plug
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)
In zie vrijdag.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Opening duo-expositie Jos Slottje en Eveline Vos in de Waag in
Haarlem, 16.00 uur. Info: www.
kzod.nl. Te zien t/m 1 december.
(foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum zie zaterdag.
Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.

Borstprothese Informatie Centrum in Spaarnegasthuis Haarlem-Zuid, 14.00-16.00 uur. Info:
Wandelen in een rustig tem- www.spaarnegasthuis/agenda.
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel- Voorstelling ‘Pieten hebben ruzie,
aan 17 in Santpoort-Noord.
Jan Klaassen lost het op’ om 15.00
uur voor kinderen vanaf twee jaar
Alzheimer Trefpunt in Wijkcen- door Theater Poppengrollen in de
trum de Hofstede, Aletta Jacobs- Bosbeekschuur tegenover molen
straat 227 in Velserbroek, ont- De Zandhaas aan de Wüstelaan
vangst vanaf 19.00 uur. Thema: 83 te Santpoord-Noord. Toegang
“Dementie, wat doet het met je 7,50 euro. Reserveren via theaterrelatie?”.
poppengrollen@gmail.com of 06
44294279.
Muntenclub in Het Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord vanaf Actiebijeenkomst voor hoger mi19.00 uur. Info: 06-26404240.
nimumloon om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) aan de Jac. van
Informatiebijeenkomst
over Looystraat 29 te Haarlem. Info via
borstvoeding in het Spaarne voor14haarlem@gmail.com.
Gasthuis, 19.30-21.30 uur. Aanmelden: www.spaarnegasthuis.
nl/agenda.

18 NOVEMBER

Voorstelling ‘Huilende wolven
huilen niet’ voor kinderen vanaf
3 jaar door Theater Poppekus om
15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Gerard Cox met ‘COX, De Grote in de Engelmunduskerk aan het
Grijze Belofte’ in het Kennemer Kerkplein 1 in Velsen-Zuid. KaarTheater in Beverwijk, 20.15 uur. ten bij voorkeur via www.engel(foto: Cooper Seykens)
munduskerkoudvelsen.nl bestellen, of bel: 06 18921501. (foto:
aangeleverd)

The Basily Gipsy Band in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15
uur. (foto: aangeleverd)

17 NOVEMBER

Lezing over ijsvogels door Jelle Harder voor Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9,
Haarlem, 20.00 uur. Entree gratis.
De pianiste Regina Albrink in ’t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto: Andries Lenstra)

IVN-excursie ‘Genieten van de
Oosterplas’ start 10.30 uur bij het
informatiebord, ingang Bleek en
Berg (Bergweg 60, Bloemendaal).
Aanmelden en meer informatie
via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel. 023-5411123. (foto: aan‘Wij Zijn INKT’ brengt het nieugeleverd)
we Nederlandse chanson in VerLezing Kick Bras in De Kapel, Pot- halenhuis Haarlem, Van Egmondgieterweg 4 in Bloemendaal, met straat 7, Haarlem-Noord, 15.00
als thema ‘Het bezielde land- uur. Info: www.verhalenhuishaarschap. Spiritualiteit in de schilder- lem.nl. (foto: aangeleverd)
kunst’, 10.30 uur.
Museumhuis Beeckestijn: zie vrijdag.

Koffieconcert Velser Gemeenschap met Kennemer Harmonie Kapel Oud Goud en Popkoor
MultiVocaal om 12.00 uur in het
Kruispunt, Zonbastion3, Velserbroek. Entee gratis, collecte na afloop. (foto: aangeleverd)
Telstar-Go Ahead Eagles, 12.15
uur.

Lezing Biomimicry: Spieken bij
de natuur op Informatieboerderij
Zorgvrij in Velsen-Zuid, 15.00 uur.
(foto: aangeleverd)
Herdenkingsdienst gevallenen
op zee in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 in IJmuiden, 15.30 uur.

Pubquiz bij Brasserie Blauw in de
Velserhof, 20.00 uur. Entree 3 eu- Haarlems theaterplatform Project Fors presenteert ‘De Schoonro.
maaksters’ in de bovenzaal van
Stadsschouwburg Haarlem, 20:30
uur. Kaarten (€ 16,50): www.projectfors.nl. ook 21, 22, 27, 28 en
19 NOVEMBER
29 november. (foto: Marcel Kragt)
Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.

21 NOVEMBER

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Informatiebijeenkomst van vereniging woongroep WIJ om 19.30
Hoogovensmuseum op de Wen- uur in brasserie Blauw aan het Velckebachstraat 1 in Velsen Noord serhof 103 te IJmuiden. De bouw
is geopend van 10.00 tot 16.00 van een nieuwe woongroep in de
uur. Zie ook www.hoogovensmu- gemeente Velsen wordt toegelicht. Info en aanmelden via info@
seum.nl.
woongroepijmuiden.nl.
De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend brein start 10.30 bij sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot Presentatie nieuwe Middeleeuwse kaart van Haarlem in Sociëteit
16.00 uur.
Vereeniging, Zijlweg 1 te HaarSpreekuur Sociaal Wijkteams in lem, 20.00 uur. Aanmelden is
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, noodzakelijk. www.societeitvervoor patienten en hun familie. eeniging.nl/agenda. Entree voor
niet-leden € 10,-. (tekening: aanVan 14.30 tot 16.30 uur.
geleverd)
IJ.V.V. Stormvogels houdt jaarvergadering in haar kantine aan de De Schoonmaaksters, zie 20 november.
Zuiderkruisstraat 72, 19.30 uur.
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Verwarde man aangehouden door
Ondersteuningsgroep politie
IJmuiden- Een gespecialiseerde
Ondersteuningsgroep van de politie heeft vorige week woensdagavond een verwarde man aangehouden in IJmuiden. Aan het eind
van de middag dreigde de bewoner van een flatwoning aan de
Radarstraat zichzelf of zijn omgeving iets aan te doen. Gezien het
risico werden omliggende woningen ontruimd en werd de straat
afgezet. Speciale onderhandelaars van de politie werden ingezet om contact te maken met de
man. Intussen werd de speciaal
getrainde Ondersteuningsgroep
van de politie opgeroepen.

Zestien verstekelingen aangetroffen
in vrachtwagentrailer in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week woensdag zijn bij de toegangspoort
voor de veerboot naar Newcastle zestien personen aangetroffen in een trailer. Niet eerder werd
zo’n grote groep verstekelingen
in IJmuiden gevonden. De Turkse vrachtwagenchauffeur is door
de politie meegenomen voor verhoor.
Ook de zestien mensen, twaalf
volwassenen en vier kinderen,

zijn door de politie opgevangen.
De vrachtwagenchauffeur maakte bij aankomst melding van het
feit dat hij geluiden had gehoord
in de trailer. Daarop werd door
medewerkers van de Koninklijke
Marechaussee besloten om het
voertuig te doorzoeken. Tussen
een lading auto-onderdelen werden de verstekelingen aangetroffen. Volgens omstanders waren
de kinderen naar schatting tussen

Ambulancedienst, brandweer en
het gasbedrijf kwamen eveneens
ter plaatse. Leden van de Ondersteuningsgroep zijn uiteindelijk
de woning binnen gegaan en
hebben de man overmeesterd.
Op dat moment werd ook ontde zes en negen jaar oud. Een ha- dekt dat er brand was uitgebrovenmedewerker zag onder meer ken in de woning. Vermoedelijk
een klein jongetje met een teddy- heeft de bewoner de brand opbeer in zijn handen uit de vrachtwagen kruipen. De volwassenen,
elf mannen en een vrouw, hebben diverse nationaliteiten. Ook
zij worden door de politie verhoord.
De vrachtwagen is door de politie in beslag genomen. (foto:
nh.nieuws.nl)

zettelijk gesticht. De Ondersteuningsgroep heeft direct een blussing uitgevoerd en de man uit de
woning gehaald. De brandweer
heeft het vuur daarna volledig
geblust.

soneel gecontroleerd en daarna
in een politiebusje overgebracht
naar het Hoofdbureau in Haarlem. Daar zal verder worden bekeken wat het vervolg wordt. De
omwonenden konden weer terugkeren naar de flat. (Foto: MiDe man is door ambulanceper- chel van Bergen)

Urban villa aan Westlaan in Velserbroek:

Gemeenteraad moet nieuw besluit nemen
Velsen - De gemeenteraad zal
een nieuw besluit moeten nemen
over het bestemmingsplan voor
het perceel aan de Westlaan 35 in
Velserbroek. Vorig jaar werd voor
heel Velserbroek een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, maar
daarin werd de bouw van een zogenoemde urban villa op dit perceel niet opgenomen. De huidige
en de voormalige eigenaar van
het betreffende deel van het perceel waren bij de Raad van State
in beroep gegaan tegen het besluit en onlangs is geoordeeld dat
de gemeenteraad het bouwen
van deze urban villa alsnog in het
bestemmingsplan moet opnemen. Reden voor de Raad van State om daartoe te besluiten is dat

er al in 2011 sprake was van een
bouwplan dat door de gemeente
is goedgekeurd.
Het college van burgemeester en
wethouders reageert: ,,Voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst is dat er overeenstemming met beide partijen, initiatiefnemer en gemeente, moet
zijn. Omdat deze overeenstemming er nog niet was toen de raad
over de vaststelling van het bestemmingsplan moest beslissen,
vonden wij dat we in ons recht
stonden de raad voor te stellen de
bouw van de urban villa niet op te
nemen in het bestemmingsplan.
Bovendien zijn wij van mening
dat pas toestemming kan worden gegeven als uit onderzoe-

ken blijkt dat er geen belemmeringen zijn om medewerking te
verlenen.’’ Het college doelt hiermee op het feit dat er nog geen
bodem-, geluids-, en archeologisch onderzoek was verricht. Tegen het besluit van de Raad van
State kan geen beroep meer worden ingesteld.
De bouw van de urban villa, een
wooncomplex met zeven tot tien
zelfstandige appartementen, verdeeld over maximaal vijf bouwlagen, is omstreden. Vorig jaar werden bij de behandeling van het
bestemmingsplan achttien zienswijzen ingediend, waarvan de
meesten betrekking hadden op
dit perceel.

Laatste optreden

Najaarsconcert COV IJmuiden
IJmuiden - Op vrijdag 22 november zal de COV IJmuiden haar traditionele najaarsconcert geven.
Dit jaar zullen werken van Karl
Jenkins en John Rutter worden
uitgevoerd.
Als eerste zal het werk ‘Sacred
Songs’ worden uitgevoerd. Dit
werk is een compilatie van werken van Jenkins. U zult delen uit
zijn ‘Stabat Mater’, ‘Requiem en
‘The Armed Man, a Mass for peace
horen.
Daarna zal het Magnificat van
John Rutter worden uitgevoerd.
Het Magnificat is een muzikale setting van het bijbelse gezang Magnificat, voltooid in 1990.
De uitgebreide compositie in zeven delen ‘voor sopraan solo, gemengd koor en orkest is gebaseerd op de Latijnse tekst, afgewisseld met ‘Of a Rose, a lovely Rose’, een anoniem Engels gedicht over mariale thema’s, het
begin van het Sanctus en een
gebed tot Maria. De muziek bevat elementen van Latijns-Amerikaanse muziek.
Echt een aanrader voor de muziekliefhebbers om deze 2 unieke, indringende werken mee te
maken en te beleven.
Aan dit concert werken verder
mee: Martha Bosch – sopraan; Jeroen Koopman – orgel; Het Promenade Orkest.
Van harte welkom op vrijdag 22

november in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat 250 in IJmuiden
West. Aanvang: 20.00 uur. Programmaboekje € 1,50 niet verplicht, maar wel handig!. Toegangskaarten kosten € 22,50 inclusief consumptie, (jongeren
tot 16 jaar € 12,50). Kaartverkoop
bij Tineke Zwanenburg tel. 0255
525693 en Joke Spruit
tel. 0251 211612, bij de leden en
via de e-mail: kaartverkoop@covijmuiden.nl.

dat nog versterkt wordt door het
vertrek van de dirigent, de daarmee samenhangende vermindering van de inkomsten en de
steeds stijgende kosten maken
het niet meer mogelijk om in de
toekomst concerten te organiseren van het goede kwalitatieve niveau dat het publiek van het koor
gewend is.
Het besluit om het koor op te heffen is een heel moeilijk besluit geweest, maar gezien de situatie
waarin het koor verkeert, onvermijdbaar.

Laatste concert
Tot slot moet COV IJmuiden helaas meedelen dat dit het laatste U heeft op 22 november nog één
concert is dat het koor uitvoert. keer de kans om de COV IJmuiden
Het teruglopende ledenaantal, te horen. (foto: aangeleverd)

Groep 7 van Jan Campertschool
ontbijt met burgemeester
Velsen - De leerlingen uit groep
7 van de Jan Campertschool te
Driehuis mochten op donderdag 7 november ontbijten bij de
burgemeester. Het ontbijt vond
plaats in de publiekshal van het
gemeentehuis en maakte deel uit
van het Nationaal Schoolontbijt.
Daarmee werd voor de zeventiende keer in 250 deelnemende gemeenten benadrukt hoe belangrijk het is om goed te ontbijten.
In Velsen hadden zich dit jaar
vier scholen voor deelname aangemeld. De gemeente maakt elk
jaar zelf een keuze uit de aanmeldingen, rekening houdend met
een evenredige verdeling zodat
elke school een gelijke kans heeft
om een keer dit bijzondere ontbijt deel te nemen. Voordat van
een uitgebreid, gezond ontbijt
werd genoten, gaf burgemeester Frank Dales de kinderen uitleg over zijn werk. Hij vertelde onder meer dat hij altijd een pieper
op zak heeft, zodat hij bereikbaar
is in geval van calamiteiten. Als
voorbeeld noemde hij de recente
vondst van zestien verstekelingen
in een vrachtwagen die op weg
was naar Engeland. In dergelijke
situaties wordt hij door de politie direct geïnformeerd. De leerlingen hadden op hun beurt ook
iets voor de burgemeester voorbereid. Eén van hen las hem een
brief voor, waarin de klas vraagt
om een aparte afvalbak voor het
inzamelen van plastic op school.
Een grote zak met plastic afval,
speciaal door de leerlingen meegenomen, had het betoog extra
kracht moeten bijzetten. Deze zak

Leerlingen Thomas en Joep nemen de cheque van burgemeester Frank
Dales in ontvangst
was echter tijdelijk buiten voor de
deur van het gemeentehuis gezet
en bleek al door een onwetende
medewerker van de gemeente te
zijn opgeruimd voordat de brief
ter sprake kwam.
Na de introductie was het tijd
voor het gezamenlijk ontbijt. Terwijl de kinderen genoten van hun
maaltijd ging Dales langs de tafels om met ze in gesprek te gaan.
Hij wilde onder meer van ze weten of ze de wedstrijd van Ajax,
de vorige avond, hadden gezien
en hoe ze de kansen van Telstar
schatten tegen die club. Ook informeerde hij naar welke sporten
de leerlingen zelf beoefenen. De
leerlingen waren vrij om zelf hun
eigen keus te maken uit de aangeboden etenswaren, de ontbijttafel was rijkelijk gevuld met diverse broodsoorten, vers fruit en

allerlei soorten broodbeleg. De
9-jarige Susana, een van de jongste leerlingen in deze klas, krijgt
als ontbijt thuis altijd een krentenbol met melk en een vitaminepil. Wat vond ze vandaag het
lekkerste? ,,De appel’’, antwoordt
ze direct. Ze neemt zich voor om
thuis ook om een appel bij het
ontbijt te gaan vragen. Dani is
de oudste leerling van de klas, hij
eet thuis meestal volkorenbrood
met kaas of ham in de ochtend en
heeft vandaag opnieuw gekozen
voor dit vertrouwde concept.
Nadat alle hongerige magen gevuld waren, werd door burgemeester Dales een symbolisch
cheque aan twee leerlingen uitgereikt. Het geld, een bedrag van
150 euro, is een donatie van de
gemeente aan stichting Het Vergeten Kind. (tekst/foto: Bos Media Services)
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Drie cellosonates van Beethoven en
pianorecital in ‘t Mosterdzaadje

Kletsnatte Sint Maarten

Velsen - Het grote kinderfeest op de elfde van de elfde viel helaas een beetje in het water. Maar toch trotseerden veel kinderen kou en regen om hun liedje te zingen en lekkers te verzamelen. Onze redactie kreeg
van diverse kanten foto’s aangeleverd, zoals bovenstaande van Jente, Melle en hun kleine broertje Lasse
van anderhalf, die klaarstaan om op pad te gaan.

Santpoort - De cellist Joachim
Eijlander en de pianiste Anastasia Safonova (foto: aangeleverd)
nemen vrijdag 15 november om
20.00 uur het publiek in ‘t Mosterdzaadje mee in een reis door het leven van Ludwig van Beethoven.
Dat doen ze aan de hand van drie
cellosonates, die de belangrijkste creatieve periodes uit zijn leven vertegenwoordig. Uitgevoerd
worden de 2e Sonate in G-mineur
sonate Op 5,( vroege periode), de
3e sonate in A-majeur op.69 (midden periode), en 4e sonate in C
-majeur, opus 102 (late periode).
Anastasia weet wel waarom ze
Beethoven willen spelen. Niet al-

leen voor het aankomende Beethoven jaar. Maar vooral ook als
de componist van een betere wereld. “Wat is er beter in deze tijd
dan het spelen van Beethoven! Er
zijn veel zorgelijke zaken om ons
heen. Mensen willen hun lot ontlopen. En daarom hebben we Beethoven nodig. Bij hem is de strijd
tussen persoonlijke vrijheid en het
aanvaarden van het lot een fundament. Hij brengt bezinning en
troost. Dit biedt Beethoven, en
daarom moeten we hem allemaal
spelen”.

lijkste sonates. En Chopin ontbreekt nooit op mijn recitals. Weergaloos is zijn 4e Ballade. Zeer complex, met een enorme diepte en
ook zelfs waanzin. Als tegenhanger zijn zijn walsen zijn een stuk
luchtiger”.
De pers is lovend over haar spel.
‘Topconcert, parelend, fijnzinnig,
helder en zo doorzichtig als glas.
Regina is een integer musicus die
de gedachte achter de geschreven noten via het hart laat spreken
en daarom het publiek zo bijzonder raakt’.

Regina Albrink
De pianiste Regina Albrink (foto: Andries Lenstra) geeft al jarenlang een Kerstrecital in Het Concertgebouw Amsterdam. Ze begon hiermee in 1991. Het concert
is steevast uitverkocht dankzij interesse vanuit heel de wereld. Op
zondag 17 november om 15.00
uur kunnen we in ‘t Mosterdzaadje een voorproefje beluisteren van
haar traditionele concert. Uitgevoerd wordt Beethoven (Pastorale)
en van Chopin o.a. de ‘Grande valse Brillante’
Regina vertelt: ”De Pstorale ligt me
na aan het hart. Beethoven wandelde graag alleen in de natuur en
deze sfeer weet hij zo prachtig op
te roepen. Dit is één van zijn lief-

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl.

Opbrengst voor Hospice De Heideberg

Presentatie prachtige Velsen
Kalender 2020 op 24 november
Velsen - Opnieuw is Hospice De
Heideberg als goede doel uitgekozen voor de opbrengsten van
de Velsen Kalender die door fotograaf Ed Geels en drukker Jeff
Folkerts wordt uitgegeven. De
Velsen Kalender van het afgelopen jaar stond in het teken van
markante locaties in de gemeen-

Vijf gezinnen, wonend aan de Grote Boterbloem in Velserbroek, hebben er een jaarlijkse traditie van gemaakt om met Sint Maarten bijeen te komen. In een grote tent wordt eerst gezamenlijk gegeten, daarna
is het tijd om snoep uit te delen aan de passerende kinderen uit de buurt. Terwijl de volwassenen genieten van een glaasje glühwein, staat er voor de kinderen chocolademelk klaar. En al viel het weer dit jaar behoorlijk tegen, de sfeer was er maandagavond niet minder om! (foto: Ton van Steijn)
Ongeveer 25 kinderen van peutercentrum Zoeff! liepen maandag mee in een gezamenlijke optocht. Voor velen van hen was het
de eerste keer dat ze de straat op
gingen met hun lampion. Samen
met hun ouders en de leidsters
van Zoeff! werd het een stormachtige maar gezellige avond.
Waar aanvankelijk de peuters nog
eerst wat bedremmeld voor een
geopende deur stonden te kijken, zongen ze na een tijdje vrolijk hun Sint Maartenliedjes. De
buurtbewoners reageerden enthousiast: ,,Meestal komen er
heel weinig kinderen, wat is dit
leuk.”
De optocht werd bij Zoeff! afgesloten met limonade en ontbijtkoek voor de peuters en warme
chocolademelk voor alle ouders.
(foto: aangeleverd)

De kleuters van de Origon (onderste foto) in IJmuiden waren
maandagochtend al vroeg in de
weer, want zij mochten komen
zingen bij de Regenboog, een
woonlocatie voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Om kwart voor tien uur brak het
gezang daar al los!
Bewoners en personeel genoten hier volop van, de kinderen
kregen niet alleen wat lekkers
mee, maar werden ook ter plekke getrakteerd op limonade met
een versnapering. (foto: aangeleverd)

te Velsen; de nieuwe kalender
heeft als thema ‘The Holywood
Edition’. Op 24 november van
16.00 tot 18.00 uur wordt de Velsen Kalender geïntroduceerd in
het kerkje aan de Helmstraat in
IJmuiden. Iedereen die interesse
heeft in de kalender is van harte
welkom. Toegang is gratis.
Dit keer wordt de kalender in een
beperkte oplage uitgegeven, zo’n
500 stuks. Op = op!
Wat nieuw is dit keer, is de uitgave van filmposters. Elke maand
is gemarkeerd met een filmposter waarin zowel een bekende
film als iets ‘typisch Velsens’ herkend kan worden. Op bijgaande
foto’s de originele filmposter en
de nagebootste foto die in tadsschouwburg velsen is genomen
door Ed Geels.
De filmposters zijn in de formaten A0 en A1 tijdens de bijeenkomst van 24 november te verkrijgen voor de prijs van respectievelijk 25 euro en 15 euro. De
Velsen Kalender kost 14,95 euro.
De opbrengst van de posters en
kalenders zijn voor Hospice De

Heideberg, die hun 30 jarig bestaan viert.
De Velsen Kalender is ook te bestellen via de website www.develsenkalender.nl en vanaf 26
november te verkrijgen bij verschillende verkoopadressen in
IJmuiden, Driehuis en SantpoortNoord. (foto’s: aangeleverd)

Succesvol Slagwerk- en Dancetwirlspektakel muziekvereniging Soli
Velsen - Op zondag 3 november vond in Sporthal Oost het
Slagwerk en Dancetwirl Spektakel plaats georganiseerd door de
110-jarige muziekvereniging Soli. Voor dit feest nodigde de slagwerkgroep en het TwirlTeam, dat
dit jaar 50 jaar bestaat, de slagwerkers van muziekvereniging
Liefde voor Harmonie uit Roelofarendsveen en de slagwerkers
en majorettes van Fanfare Showband Heiloo uit om mee te komen doen. Het werd een hele ge-

zellige, muzikale middag waarbij
de verenigingen zowel apart als
met elkaar konden laten zien en
horen wat er allemaal mogelijk is
met slagwerk en dancetwirl.
De slagwerkgroep van Soli wil
graag uitbreiden en zoekt daarvoor nieuwe leden (vanaf groep 5
tot 99). Op maandag 18 en 25 november kunnen er gratis 2 proeflessen worden gevolgd. Voor degene, voor wie slagwerk nog helemaal nieuw is, staat instructeur
Koen van Velzen om 19.00 uur

klaar om je te laten zien en ervaren hoe je moet trommelen. Ervaren slagwerkers zijn om 20.00
uur van harte welkom. Opgeven
voor de proeflessen kan bij Peter
06-46353531. Bij het TwirlTeam
kunnen op woensdag 13 en 20
november proeflessen worden
gevolgd van 18.30 tot 19.30 uur
(vanaf groep 4). Opgeven kan via
twirteamsoli@gmail.com.
Kijk voor meer informatie over de
vereniging op www.soli.nl. (foto:
Adri Jansen)
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Getuigen gezocht:

Fietser (61) gewond na
botsing in Driehuis

Vrouw gewond bij
aanrijding op zebrapad
Velserbroek - Een vrouw is vorige week donderdagavond gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. Rond
kwart over acht ging het mis op
het zebrapad op de Zon Bastion in Velserbroek. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om

Driehuis - Een 61-jarige man is
maandagochtend gewond geraakt nadat hij op het fietspad
langs de Van den Vondellaan in
botsing kwam met een 13-jarige
jongen. De man reed op een elektrische fiets, ook de jongen was
op de fiets. Voor de 13-jarige was
een behandeling door ambulancepersoneel ter plaatse voldoende, de man moest met zwaardere verwondingen overgebracht
worden naar een ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van de botsing en is hiervoor met name op zoek naar
twee meisjes die rond 08.20 uur
vanuit de Da Costalaan kwamen
aanfietsen en rechtsaf de Van den
Vondellaan opreden. Zij hebben
de aanrijding mogelijk zien gebeuren en kunnen waardevolle
informatie verstrekken. Ze worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844.

hulp te bieden. Het slachtoffer is
na de eerste zorg met spoed naar
het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Het is onbekend welk letsel ze heeft opgelopen. De politie is een onderzoek
gestart naar de toedracht van het
ongeval. (foto: Michel van Bergen)

Hondje zwerft een week
rond na aanrijding

Alzheimer trefpunt
Velserbroek - Het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen is op
maandag 18 november. Het onderwerp is: “Dementie, wat doet
het met je relatie?”.
Het doet veel verdriet om je geliefde te zien veranderen van
een zorgzame wederhelft in een
zorgafhankelijke partner. De gelijkwaardigheid en wederkerigheid die jullie hadden, verdwijnt
langzaam maar zeker naar de
achtergrond. Dit proces is een opeenstapeling van allerlei soorten
verlies. Iedereen is anders en zal
anders met dit verlies omgaan.
De verbondenheid blijft bestaan
en soms ervaar je momenten
waarin je je partner of je ouder
weer even herkent. Maar er zijn
veel dingen waarvan je beetje bij
beetje afscheid moet nemen. Wat
kun je doen om je relatie liefdevol te houden? En hoe zorg je ervoor dat je niet in een isolement
terechtkomt?
Gespreksleider Mick Flieringa

gaat over dit onderwerp uitgebreid in gesprek met gastspreker
Jolanda Kuiper, verpleegkundige
ouderenzorg.
Tijdens de avond is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie?
Kom dan naar het Alzheimer Trefpunt in Wijkcentrum de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, 1991 PT
Velserbroek. De ontvangst is vanaf 19.00 uur, het programma start
om 19:30 uur en eindigt rond
21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren en professionals. Het belooft een bijzondere avond te worden.
De toegang is laagdrempelig en
gratis. Aanmelding vooraf is niet
nodig.

Gewonde en aanhouding
bij botsing tegen boom
Velserbroek - Een jongeman is
zondag in alle vroegte gewond
geraakt bij een verkeersongeval
in Velserbroek. Rond kwart over
vier ging het mis op de Zon Bastion en botste de wagen waar hij
in zat tegen een boom om vervolgens gedraaid tot stilstand te komen.
In het voertuig raakte een persoon door de harde klap tegen de
boom gewond. Dit was vermoedelijk niet de bestuurder maar de
passagier. Hij is door ambulancepersoneel opgevangen en na de
eerste zorg naar het ziekenhuis
vervoerd.

Velserbroek - Een week lang
zwierf het hondje River door de
omgeving, nadat het dier geschrokken was weggerend uit
Velserbroek. Eigenaresse Joca
van der Eem maakte zich grote
zorgen, vooral toen ze hoorde dat
haar huisdier was aangereden op
de N208. Tot haar grote vreugde
stond River maandagmiddag opeens weer voor de deur.

Een week van onzekerheid volgde. Speurhonden werden ingezet
en diverse teams van vrijwilligers
hebben de hele week uitgekeken
naar River. ,,Ik heb enorm veel
bewondering voor die mensen,
soms hebben ze tot 01:00 uur ’s
nachts in de auto gezeten om te
kijken of ze River ergens zagen.’’

Maandagochtend werd het
hondje door meerdere mensen
River is een hondje uit Roeme- gesignaleerd, de indruk bestond
nië. Heel lief maar ook erg ang- toen al dat het dier op de goede
stig. ,,Vooral van mannen is ze weg was naar huis en dat bleek te
erg bang’’, vertelt Joca. Op 4 no- kloppen. ,,Ze is er weer, maar wel
vember wandelde zij met River flink gehavend. Ze is onder nardoor de buurt, toen ze zelf ten val cose geweest bij de dierenarts en
kwam. ,,Ik ben geopereerd aan daar zijn meerdere botbreuken
mijn enkel en loop niet zo stabiel. geconstateerd. Ze zal geopereerd
Ik weet niet precies meer hoe ik worden in Rijswijk’’, aldus de eigegevallen ben, maar ik lag op de naresse die middag. Het hondje
grond en kon niet direct overeind heeft door de aanrijding ook dikomen. River was intussen losge- verse schaafwonden opgelopen,
schoten en weggerend.’’ Zelf werd maar de verwachting is dat ze
De zwaar beschadigde wagen is Joca door omstanders weer op de weer goed kan herstellen. (tekst:
door een bergingsbedrijf opge- been geholpen, maar haar hond- Bos Media Services / foto: aangeje was op de vlucht geslagen. leverd)
haald. (foto: Michel van Bergen)

De eigenaar en vermoedelijke
bestuurder van de wagen raakte
bij het ongeval niet gewond. Hij
is wel door ambulancepersoneel
nagekeken maar bleek geen ernstig letsel te hebben opgelopen.
Hij vertelde ook niet de bestuurder te zijn geweest maar vlak
voor het ongeval uit de auto te
zijn gezet. Hij heeft moeten blazen en is na het ongeval aangehouden en overgebracht naar het
politiebureau.

21 fietsdiploma’s feestelijk uitgereikt
IJmuiden - Onder grote belangstelling reikte wethouder Marianne Steijn afgelopen woensdag in
buurtcentrum De Spil maar liefst
21 fietsdiploma’s uit aan cursisten
afkomstig uit Marokko, Syrie, Somalie, Eritrea en Irak. Zij volgden
het afgelopen jaar de fietscursus

Van links naar rechts Ben Iskes, Cor Oudendijk, Cees de Baare, Jan Plug en Jim Iskes (foto: Erik Baalbergen)

Jubileumboek Iskes gepresenteerd

IJmuiden - Vorig jaar werd het
vijftigjarig bestaan van Iskes Towage & Salvage groots gevierd,
inmiddels is ook het jubileumboek van het IJmuidense sleepen bergingsbedrijf een feit. Jan
Plug, zelf werkzaam in de scheepvaart, nam hiertoe het initiatief
vanuit zijn fascinatie voor sleepboten, hij werkte zelf eerder al
mee aan een boekje over de geschiedenis van de sleepdiensten
in IJmuiden. Nu heeft hij samen
met schrijver en plaatsgenoot
Cees de Baare het jubileumboek
‘50 jaar Iskes, door wilskracht ontstaan’ samengesteld.
Afgelopen zaterdag werd het
boek gepresenteerd in het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Na
een welkomstwoord door bestuursvoorzitter Cor Oudendijk
en presentaties door de beide au-

Gegadigden voor het jubileumboek in de rij tijdens de signeersessie van
de auteurs (foto: Erik Baalbergen)
teurs kregen Ben Iskes (grondlegger van het bedrijf ) en diens zoon
Jim Iskes (de huidige eigenaar)
de eerste exemplaren in handen.

Daarna werd door de auteurs een
signeersessie gehouden bij The
Readshop aan het Marktplein te
IJmuiden.

bij fietsschool ‘Heel Velsen Fietst’
van Stichting Welzijn Velsen. Het
komend jaar zullen zij meer ervaring op doen bij de recreatieve
fietsgroepen verbonden aan de
fietsschool.
Deze groepen staan open voor
Velsenaren, die het leuk vinden

een wekelijkse fietstocht te ondernemen.
Aanmelding hiervoor, of voor de
fietsles zelf, kan plaats vinden bij
Ad Otten (06-11883720 of otten@
welzijnvelsen.nl). (foto: aangeleverd, meer foto’s op www.jutter.
nl)
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Studentenliefde resulteert in
platina huwelijksband

Driehuis - Ter gelegenheid van
het 70-jarig huwelijksjubileum
kreeg het echtpaar Bierling vorige week bezoek van burgemeester Frank Dales. Het echtpaar
woont al sinds 1968 in Driehuis,
maar ooit vormde de stad Groningen de thuisbasis. De ontmoeting
vond in 1944 plaats op de Groningse kweekschool.

Schitterende Musketiers de Musical
van De Jonge Stem
Velsen - Twee avonden kon het
publiek in de schouwburg genieten van Musketiers de musical, schitterend gebracht door De
Jonge Stem, de musicalgroep vol
jong talent tussen 12 en 22 jaar.
Net als de musketiers die samen
sterk zijn: ‘Een voor allen, allen
voor een!’ zijn de jongeren van De
Jonge Stem een sterke groep die
samen veel bereikt.
Musketiers de musical, zit goed in
elkaar. Met een scala aan mooie
liedjes, betoverende kostuums,
daverende degengevechten en,
natuurlijk, echte liefde. Het verhaal speelt in het begin van de zeventiende eeuw, waarin Koning
Lodewijk de XIII en zijn vrouw Koningin Anna regeren. Maar de sinistere kardinaal Richelieu probeert de macht over te nemen
in een tijd waarin de Hugenoten
knagen aan de Rooms Katholieke
overheersing. Dan heb je natuurlijk dappere musketiers nodig om
de boel weer in balans te krijgen.

De jonge d’Artagnan, een mooie
rol van Floris Sliggers, wil net als
zijn vader ooit musketier van de
koning worden. Hij wil niet alleen de koning helpen maar verwacht ook dat vrouwen in de rij
zullen staan voor hem. Als dorpse vlegel krijgt hij het in Parijs
aan de stok met de drie musketiers, ooit de vrienden van zijn vader. In Parijs is het onrustig. Richelieu (Stijn de Boer) en zijn helper
Rochefort (Denise Bakker) doen
er samen met Milady de Winter
(Nadesh Hendriks) alles aan om
het koningspaar uit elkaar te drijven. Gelukkig heeft koningin Anna een goede helpster, Constance, pittig gespeeld door Melanie
Jonker. Constance wordt de grote liefde van d’Artagnan en samen weten ze de zaak ten goede
te keren.
De drie musketiers (Joram de
Boer, Yerdin Adelaar en Rowan
Zwikstra) beelden de karakters
prachtig uit. Heel goed gespeeld
ook door Lord Buckingham (Joey

Dib) en zijn huishoudster (Nora van Geldorp). De nare Richelieu werd onvergetelijk neergezet
door Stijn de Boer, die meesterlijk
acteerde en zong.
De hele cast en ensemble waren
glorieus in samenzang. De muziek onder leiding van Bas Jongsma klonk schitterend. En de
prachtige kostuums en aankleding waren professioneel te noemen. Wat zal daar een werk in
hebben gezeten. Dan de choreografie, door Yvonne Schellekens:
wat een prachtig schouwspel. Regisseur Mieke van der Hulst heeft
een magnifiek musical neergezet.
Yvonne en Mieke gaan De Jonge Stem verlaten, maar de opvolgers staan al te popelen voor volgend jaar.

Zowel Henk Bierling als Henny
Wolthuis ambieerden een carrière in het onderwijs en volgden
daarom de kweekschool. ,,Zij zat
in de tweede klas en ik in de vierde’’, vertelt de heer Bierling. ,,Na
school liep ze ongeveer dezelfde kant op als ik, om naar huis te
gaan. Ik zag wel wat in haar, dus
ik heb haar gevraagd om mee te
gaan naar een uitvoering van de
Groninger Harmonie Vereniging.’’
De datum weet hij nog precies:
,,Het was 15 februari 1944, een
kaartje voor het volksorkest kostte 35 cent.’’ Zijn echtgenote vult
aan: ,,Ik had wel zin in een avondje uit, maar ik zag toen nog niets
in hem, hoor. Het was geen liefde
op het eerste gezicht.’’ In de we-

ken die volgden, gingen de twee
regelmatig stukjes wandelen en
geleidelijk werd de band steeds
hechter. Dat was ook op de streng
gereformeerde kweekschool niet
onopgemerkt gebleven. Eerder
waren er al leerlingen van school
gestuurd omdat relaties onderling niet getolereerd werden en
ook Henk Bierling werd bij de
(waarnemend) directeur geroepen. Maar: ,,Hij vroeg of onze ouders ervan wisten en hij benadrukte dat onze studie er niet onder mocht lijden. We waren het
eerste stel dat mocht blijven. Het
was het nieuwtje van de school.’’
Van juli 1944 tot april 1945 zat de
heer Bierling ondergedoken, zelfs
zijn kersverse vriendin mocht niet
weten waar hij zat. Door middel
van brieven, die via kennissen
over en weer bezorgd werden,
hielden ze contact. Na de oorlog
kreeg de heer Bierling zijn eerste baan als onderwijzer in Haulerwijk. Omdat Canadese militairen ondergebracht waren in het
plaatselijke schoolgebouw, vonden de lessen in de eerste periode

plaats vanuit de consistoriekamer
van de kerk. Ook mevrouw Bierling stond enige tijd voor de klas,
maar in die tijd was het voor getrouwde vrouwen nog niet toegestaan om een baan te hebben. ,,Ik
stuurde onze trouwkaart naar het
schoolbestuur en kreeg een ontslagbrief terug’’, vertelt ze.
Na enkele jaren in respectievelijk
Arnhem en Baarn te hebben gewerkt, kreeg Henk Bierling in 1953
een baan aan de Creutzberg Mulo
in IJmuiden. Deze school ging later op in het Prins Bernhard College, de voorloper van wat nu het
Ichtus College is.
Ook mevrouw Bierling ging hier
aan de slag, ze verzorgde er achttien jaar lang lessen handvaardigheid. Daarnaast is ze lange tijd secretaresse geweest bij de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB),
terwijl de heer Bierling ouderling
was in de Goede Herderkerk in
IJmuiden.
Het echtpaar heeft vier dochters,
inmiddels zijn er elf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.
(tekst/foto: Bos Media Services)

Ook dit jaar was de voorstelling een droom vol beeld en geluid, die lang op ons netvlies zal
blijven staan. Goed gedaan, allemaal! (tekst: Karin Dekkers, foto:
Bart Bakker)

Presentatie boek ‘Het dorp VelsenNoord’ in wijkcentrum De Stek
Velsen-Noord - Op woensdag
27 november verschijnt het
boek Het dorp Velsen-Noord.
Het eerste exemplaar zal Wim
Spruit, de schrijver van het
boek, uitreiken aan Bram Diepstraten, wijkwethouder VelsenNoord. De presentatie is om
15.00 uur in wijkcentrum De
Stek aan de Heirweg 2.
Iedereen die het boek al heeft
besteld of het wil kopen (€
cember is er een speciale ‘kerst- 19,50) kan terecht tot 18.00
gala G-Disco’. Waar alle feestelij- uur.
ke geklede gasten mee kunnen
doen aan een leuke quiz.
Daarna is ‘Het dorp VelsenMeer informatie: www.welzijn- Noord’ te koop in de boekhancastricum.nl. (Foto: DJ Dylan del (€ 22,50): Gemakswinkel RoSchiphorst)
zing, Wijkerstraatwg 175, Velsen-

G-Disco weer druk bezocht
Regio - Vrijdagavond was er in
Jongerencentrum Discovery een
G-Disco voor mensen met een
beperking uit de hele regio in
castricum. DJ Dylan en DJ Mytrem draaiden goede muziek en
de druk bezochte avond werd erg

gezellig. Op de Facebookpagina
‘G Disco Discovery’ staan alle door
DJ Dylan Schiphorst gemaakte foto’s en filmpjes.
De G-Disco vindt iedere tweede
vrijdag van de maand plaats van
20.00 tot 22.00 uur. Vrijdag 13 de-

Informatiebijeenkomst:

Anders wonen en anders oud worden
IJmuiden - Woongroep WIJ biedt
de mogelijkheid om op een andere manier met elkaar te wonen
en leven. Met elkaar en voor elkaar, maar toch met ieder een eigen voordeur en volledig in zelfstandigheid. Anders wonen, anders leven en anders oud worden.
Hiervoor moet een nieuw appartementencomplex worden gerealiseerd.

zier hebben en elkaar activeren
op culinair, cultureel en maatschappelijk gebied en dat op sociaal stimulerende wijze tot uiting
brengen.’’ De vereniging wil een
appartementencomplex te laten bouwen met zowel koop- als
huurappartementen die levensbestendig zijn, dus aangepast op
de toekomst van mensen vanaf 50 jaar. Inmiddels is de vereniging in gesprek met de gemeenVoorzitter Carla Voogt: ,,Wij ma- te Velsen en is er al een projectken een positieve keuze voor ontwikkelaar gevonden die het
actief zijn en blijven. We willen pand wil neerzetten. Het is dus nu
een steun voor elkaar zijn, ple- tijd om mogelijke geïnteresseer-

den te informeren over de plannen. Dat gaat gebeuren op 21 november tijdens een informatieavond in brasserie Blauw aan het
Velserhof 103 te IJmuiden. Gerard Broeksteeg van de Landelijke Verenging Gemeenschappelijk Wonen (LVGO) en Danny Diemeer, projectontwikkelaar van
Belle Vue Wonen, zullen op deze
avond aanwezig zijn om vragen
te beantwoorden. Belangstellenden kunnen zich via info@woongroepijmuiden.nl voor deelname
aanmelden. De informatieavond
start om 19.30 uur.

Noord. Read Shop, Breestraat 77,
Beverwijk en Boekhandel Stumpel, Van Coevenhovenstraat 35,
Heemskerk.
Bestellen via de website www.
dorpvelsen-noord.nl is ook mogelijk.De auteur heeft de geplande 200 bladzijden ruim overschreden: het boek telt 320 bladzijden, verschijnt op groot formaat en bevat honderden foto’s.
De presentatie wordt van muziek
voorzien door het duo Gerbrand
Castricum en Hans Oldenburg
(zang en gitaar). Tekstschrijver en
componist Jan Schrama geeft aan
elke bezoeker een exemplaar van
zijn muziekcd’s Velsen-Noord èn
Velsen-Noord 2 cadeau.
Ook vindt de uitreiking plaats van
enkele exemplaren Velsens aardewerk aan een aantal intekenaars
die bij loting zijn vastgesteld. Het
aardewerk is begin vorige eeuw
gemaakt in Potterie Kennemerland, destijds gevestigd aan de
Wijkerstraatweg.
Het boek geeft vooral de eigentijdse geschiedenis van het dorp
weer. De verschillende buitenhuizen en boerderijen, buurten en
wijken, scholen, kerken, (sport)
verenigingen, sociale en culturele leven, bedrijven en middenstand komen aan bod. Bijzondere
aandacht is er voor het dorp in de
Tweede Wereldoorlog: het verzet,
de razzia op 16 april 1944, de evacuaties en bombardementen.
De auteur geeft interviews en ‘geschreven portretten’ weer van

bekende Velsen-Noorders, onder wie ondernemer Loek Scholten, huisarts Gert Fierstra, kapper
Jan Waagmeester, wethouders
Ko Meijer en Corstiaan Kleijwegt,
kunstschilder Cees Keeman, Dirk
Kat (De Kijkgrijp), sportvrouw Ingrid Haringa, sportarts John Rolink, sportjournalist Theo Reitsma,
musicus Jan Schrama, supervrijwilliger Jan Mellies en het echtpaar Hekman-Damstra, bekend
van de oudpapieracties. Aan zowel de Kibboets Beverwijk (Gildenlaan, Velsen-Noord) en Potterie Kennemerland is een hoofdstuk gewijd.
Op de foto’s de voorzijde van het
boek (ontwerp: Arie van Dongen)
en een portret van de auteur Wim
Spruit (foto: Jan Doetjes).
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nateur, maar als verlengstuk van
de redders op het water: Redder
aan de wal. Zij geven veelal aan
de KNRM vanwege het vrijwillige
karakter van het werk. Trouwe donateurs Op zaterdag 9 november,
twee dagen voor de 195e verjaardag van de KNRM, eren de vrijwilligers van de KNRM de ‘Redders aan de wal’ die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar
het reddingwerk financieel mogelijk maken door hen uit te nodigen op de reddingstations. November is van oudsher de maand
dat de reddingsstations de trouwe donateurs ontvangen, omdat
de KNRM op 11 november haar
oprichting in 1824 viert. De traditie om donateurs na een “dienstverband” van 25, 40, 50 en 60 jaar
(en soms 70 en een van 80 jaar)
een attentie toe te sturen en uit
te nodigen op de reddingstations om persoonlijk kennis te komen maken bestaat bij de KNRM
dingboot die door de branding al heel lang. (foto boven: Gert Jan
heen moest om mensen in nood Onderwater, foto onder: aangelete helpen. De KNRM is voor haar verd)
voortbestaan volledig afhankelijk
van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters en niet van de
overheid. Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs
en kosteloze hulpverlening zijn
sinds 1824 het fundament onder
de KNRM. Deze zuivere vorm van
vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden
op zee en het kameraadschap dat
redders bindt. Gelukkig weet de
KNRM nog steeds voldoende vrijwilligers aan zich te binden. De
KNRM heeft daarnaast een trouwe achterban. Bijna 100.000 betrokken donateurs, die ondanks
dat grote goede doelen snel de
steun van trouwe donateurs verliezen, zichzelf niet zien als do-

KNRM al 195 jaar een
zeewaardig goed doel
IJmuiden - Dit jaar viert de Koninklijke
Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM) op
11 november haar 195-jarig bestaan. Een mijlpaal die werd bereikt dankzij twee eeuwen vrijwilligersinzet, gesteund door
de vrijwillige bijdragen van bijna 100.000 betrokken donateurs.
Van een klein initiatief in 1824 is
de KNRM uitgegroeid tot een professionele organisatie, die 24 uur
per dag inzetbaar is voor het redden en helpen van mensen die
op of rond het water in de problemen komen. Met 1.300 vrijwilligers op 45 reddingstations en 80
reddingboten is de KNRM de belangrijkste partner voor de Kustwacht als het gaat om Search and
Rescue.
De KNRM roeit tegen de stroom
in. Dat begon al bij de roeired-

teur musici, oorspronkelijk oudleden van het Delftsch Studenten Muziek Gezelschap Apollo,
die sinds 1997 regelmatig optredens verzorgden. De huidige bezetting kent nog slechts drie oudDelftenaren.
Een nonet is in feite de kleinst
mogelijke vorm van een compleet symfonieorkest, waarvoor
tal van weinig bekende, maar
zeer welluidende werken zijn geschreven.
Vanwege het enthousiasme van
de leden deinst het Nonet er niet
voor terug de vrucht van haar inspanningen ook aan een kritisch
publiek te presenteren.

Het Apollo Nonet

Concert in de Dorpskerk
Velsen - Het Apollo Nonet, onder
leiding van Han Wispelweij, zal
zondag 24 november om 15.00
uur een concert verzorgen in de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan

De deur is open om 14.30 uur. Het
programma heeft een korte pauze en na afloop is er gelegenheid
om nog wat na te praten. Consumpties tegen een kleine vergoeding en een vrijwillige bijdrage voor het concert wordt op
prijs gesteld.

65, in Santpoort-Noord. Op het
programma staan werken van
Bohuslav Martinu, Kees Olthuis Het concert wordt gefaciliteerd
en Frans Coenen.
door de Stichting Cultuur in de
De leden van het Nonet zijn ama- Dorpskerk. (foto: aangeleverd)

Zondag 1 december
Open dag Kuba moskee

Eerste keer bunkeren met LNG in
haven van IJmuiden

IJmuiden - Gemeente Velsen,
Omgevingsdienst IJmond, Zeehaven IJmuiden, Titan LNG en Havenbedrijf Amsterdam hebben in
een gezamenlijk project het bunkeren, tanken, van LNG in de haven van IJmuiden mogelijk gemaakt. Op vrijdag 1 november
werd de eerste bunkering uitgevoerd.

Het kraanschip Werkendam, een
schip van Paans Van Oord, werd
door Titan LNG volgetankt. Margot Michielse van Omgevingsdienst IJmond coördineerde het
project samen met en in opdracht
van gemeente Velsen: ,,Vanwege
bestaande wet- en regelgeving
was het nodig om een ontheffing
door de gemeente Velsen te verlenen voor de bunkering. Door
samen te werken met de verschillende partijen zetten we een grote stap richting een duurzame haven.”
,,Dit is een primeur voor Zeehaven IJmuiden en een belangrijk-

ste stap in het bunkeren van LNG.
De haven ligt strategisch gunstig”, zegt Jippe van Eijnatten, directeur business development bij
Titan LNG.
,,Het toestaan van de bunkering
door verlenen van de ontheffing
is een mooie gezamenlijke actie
met Omgevingsdienst IJmond en
Zeehaven IJmuiden.”

De Werkendam draait geheel op
LNG. De tank op het dek kan genoeg LNG opslaan om veertien
dagen te varen en te werken zonder bij te hoeven tanken. Vergeleken met diesel stoot LNG 80%
minder fijnstof uit en 70% minder stikstof.
Ook wordt er 25% CO2 minder
uitgestoten. (foto: aangeleverd)

Fleur Peereboom speelt met ‘Nachtlicht’
Driehuis - Op zaterdag 16 November om 20.00 uur geeft het
Nachtlicht Ensemble een concert
in het gebouw de 3-klank, Driehuizerkerkweg 34a, Driehuis. Het
ensemble bestaat uit een mix van
conservatoriumstudenten die zowel aan de klassieke- als jazzafdelingen van de Nederlandse conservatoria studeren, en probeert
de kwaliteiten van beide muziekrichtingen, klassiek en jazz, samen te laten komen. De Santpoortse Fleur Peereboom is de
saxofoniste in dit ensemble.
Tijdens dit concert kan het pu-

bliek een divers programma verwachten. Er wordt bij dit optreden veel aandacht besteed aan
sfeer. De naam ‘Nachtlicht’ komt
terug in het het thema van dit
concert. Er wordt een stuk gespeeld geïnspireerd op schilderijen van Rembrandt, maar ook
wordt er bijvoorbeeld de jazz
standard ‘Round Midnight gespeeld.
De concertlocatie is niet geheel
toevallig. Fleur Peereboom heeft
haar saxofoonroots liggen bij muziekvereniging Soli en geeft saxofoonles in de 3-klank bij KOEL. Zij

studeert inmiddels bijna af aan
het Conservatorium van Amsterdam, waar zij met haar medeconservatoriumstudenten dit nieuwe
ensemble ‘Nachtlicht’ heeft opgericht. De toehoorders gaan luisteren naar de première van de concertreeks van dit nieuwe ensemble. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De andere concerten vinden
plaats op 13 november op de Hogeschool van de Kunsten Utrecht,
en 19 november op het Conservatorium van Amsterdam. (foto:
aangeleverd)

Teams van TVIJ behalen startbewijs
voor NK Clubteams

heeft als doel om elkaar in verVelsen - Zaterdag werd er volbondenheid te brengen.
op trampoline gesprongen in
Iedereen is van harte welkom tus- het Polderhuis in Velserbroek.
sen 12.00 en 17.00 uur in de Kuba De springers van TVIJ kwamen
moskee aan de Planetenweg 1 in in actie op de tweede plaatsingswedstrijd derde en vierde divisie
IJmuiden.
IJmuiden - Ieder jaar opent de geen ruimte is voor wantrouwen Zie ook: www.kubamoskee.nl. voor teams. Een thuiswedstrijd,
Kuba moskee de deuren voor al- en polarisatie. Deze open dag (foto: archief )
dus de tribunes zaten vol met de
le Velsenaren en andere belangfans van deze hoogvliegers. Het
stellenden om de moskee van
was nog even spannend of albinnen en buiten te bezichtigen.
le toestellen op tijd in de sportTijdens de open dagen wordt inhal aan zouden komen… de geformatie gegeven over het gehuurde aanhanger was namelijk
loof, maar ook over de (activiteite klein en het regende pijpenten van de) moskee zelf. De bestelen! Maar dankzij alle vrijwilzoekers kunnen tijdens de rondligers stond alles voor aanvang
leiding vragen stellen.
van de wedstrijd klaar. Dit was de
tweede en tevens laatste teamDe open dag is dit jaar op zondag
wedstrijd van het seizoen, span1 december. Vrijwilligers zullen
nend dus, of de teams zich zouzorg dragen voor presentaties,
den plaatsen voor het NK clubrondleidingen, leuke activiteiten,
teams dat wordt gehouden op
allerlei lekkernijen en meer. Het
18 januari 2020. Net als de voribelangrijkste doel hierbij is vooral
ge keer waren er weer individuele
dat een ieder kan aanschouwen
medailles: Goud was er voor Ruhoe de moskee er van binnen uitben Walkeuter. De zilveren plakziet, wat er binnen zoal gebeurt,
ken gingen naar Noa Spaan, Roen
maar ook informatie krijgt over
Salcedo en Naut Miedema. Rosa
wat het islamitische geloof werMak, Jeroen Vollaard en Lisanne
kelijk inhoudt. Daarnaast is het
Hak kregen de bronzen medailbelangrijk dat Velsenaren, mosle omgehangen. Goed gedaan
lims en niet-moslims, elkaar kuntoppers! Maar de grootste verrasnen ontmoeten op een plek waar
sing is toch wel dat het team be-

staande uit Ruben, Rosa en Noa
zich heeft geplaatst voor het NK,
net als het team van Naut, Jeroen,
Luca en Roen. Jullie mogen allemaal op het NK in actie komen,
TVIJ is trots op jullie!
Nu deze klasse klaar is met hun
teamwedstrijden is het nog
wachten op de laatste wedstrijd
van de 2e, 1e en eredivisie, welke
aankomend weekend plaatsvindt
in Heerenveen en Alkmaar. De

laatste wedstrijd in de inmiddels
bekende oranje trainingspakken,
want TVIJ krijgt nieuwe kleding!
Bovendien ligt er nog meer moois
in het verschiet: Over twee weken zal Romana Schuring afreizen
naar Tokio voor het WK trampolinespringen. Uiteraard volgen wij
haar prestaties en die van de rest
van het Nederlandse team op de
voet en wenst TVIJ Team NL alle
succes van de wereld! (foto: aangeleverd)
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Inwoners Driehuis bezorgd over
nieuwbouwplannen
Driehuis - Een plan voor het verplaatsen van RKVV Velsen en het
vervolgens neerzetten van tweehonderd tot driehonderd woningen op de huidige voetbalvelden
heeft voor onrust in het dorp gezorgd. Samen met andere plannen voor woningbouw in Driehuis en reeds lopende projecten
zouden er in totaal ruim zeshonderd nieuwe woningen bijkomen
in het dorp, dat is de helft van het
huidige aantal bestaande woningen.

Fantastische feestmiddag OIG-IHD
IJmuiden - Eén van de dingen die
de stichting OIG-IHD doet met de
opbrengst van de kleding uit de
kleding containers is het organiseren van activiteiten voor ouderen. Zo organiseerde OIG-IHD
voor haar gasten op 9 november
haar jaarlijkse feestmiddag in het
Nautisch College. De gasten werden opgehaald in de bekende
OIG-IHD-busjes en ondanks het
slechte weer toch droog afgezet
bij de grote zaal van het Nautisch
College.
In het Nautisch College aan het
Sluisplein werden ze ontvangen
met koffie en appeltaart, waarna de show kon beginnen. Daar
wachtte de volle zaal na het welkomswoord een tweetal optredens van Ronnie Tober samen
met Willeke D’Estell.
Beide artiesten brachten een programma vol bekende liedjes van
veelal Nederlands repertoire.
De zaal kon lekker meezingen op
de vele oude Nederlandse hits
die werden vertolkt in een afwisselend programma van solozang
en duetten.

Met veel enthousiasme werd
meegezongen en zelfs de polonaise gelopen.
Men genoot van beide artiesten,
die daarna werden verrast met
een mooi boeket bloemen, waarna de voorzitter nog een paar

“strik”-vragen van Ronnie moest
beantwoorden.
Na de optredens was er een gezamenlijke maaltijd, voordat iedereen weer in de busjes naar huis
werd gebracht. (foto’s: aangeleverd)

WonenPlus Velsen ondersteunt
senioren in Velsen
Velsen - Mensen die op hoge
leeftijd nog zelfstandig wonen,
hebben vaak steeds meer moeite met het verrichten van relatief eenvoudige klusjes in en rond
huis, zoals het onderhouden van
de tuin of het ophangen van een
spiegel of schilderij. Ook het zelf
doen van de boodschappen is
niet altijd meer mogelijk. Voor iedereen vanaf 65 jaar en voor mensen met een beperking biedt WonenPlus Velsen de oplossing. Een
team van vrijwilligers staat klaar
om dergelijke klussen uit te voeren tegen zeer geringe kosten.

ment van 10 euro per jaar.
Astrid van der Werf is één van
de vrijwilligers in het meldpunt.
Ze neemt de telefoontjes van leden aan en zoekt voor elke klus
de juiste vrijwilliger erbij. Ze vertelt: ,,In het voorjaar krijgen we
veel aanvragen voor hulp bij de
belastingaangifte, van april tot
en met november doen we vooral veel tuinonderhoud en het hele
jaar door zijn er klusjes zoals het
instellen van computers, het ophangen van gordijnen, het doen
van boodschappen voor iemand,
enzovoort. Ik heb enorm veel bewondering voor de vijftig mensen
die deze klussen doen. Er zijn zelfs
mensen die iedere werkdag naar
een klus gaan, ik neem daar mijn
petje voor af!’’ Een klus wordt altijd nagebeld, om vast te stellen
of alles naar tevredenheid is verlopen. De leden betalen aan de

vrijwilliger 4,50 euro voorrijdkosten en vervolgens 4,50 euro per
gewerkt uur. Een klus mag echter nooit langer duren dan twee
uur. Voor grotere of meer specialistische werkzaamheden wordt
men altijd doorverwezen naar
een specialist. Van maandag tot
en met donderdag is WonenPlus tussen 10.00 en 13.00 uur via
nummer 0255 518888 bereikbaar.
Ook via www.wonenplus-velsen.
nl kunnen aanvragen worden ingediend.
Naast het koppelen van hobbyklussers aan leden van deze
dienst, verzorgt WonenPlus ook
maandelijks een gezellig uitstapje voor senioren. Met een kleine
personenbus wordt dan bijvoorbeeld naar een leuke stad gereden of een bezoek gebracht aan
bijvoorbeeld een tuincentrum.
(tekst en foto: Bos Media Services)

Ongeveer twintig jaar geleden
werd al gestart met een soortgelijke vrijwilligersdienst, die voorheen was ondergebracht bij een
andere organisatie. Sinds tien
jaar is WonenPlus Velsen onderdeel van Stichting Welzijn Velsen (SVW). Welzijnswerker Lydia Moreira en haar collega Ans
Keet coördineren het geheel, Lydia Moreira (links) en Astrid van der Werf
voor het overige deel draait WonenPlus Velsen geheel op vrijwilligers. Het meldpunt bevindt zich
in het pand aan het Plein 1945 op
nummer 10. Lydia Moreira: ,,Wij
zijn er om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Toch
merken we dat veel mensen nog
niet voldoende bekend zijn met
wat we precies doen. Soms denken mensen bijvoorbeeld dat ze
hier een huis kunnen krijgen of
dat we de klussendienst van een
woningcorporatie zijn.’’ WonenPlus Velsen is een onafhankelijk
opererende klussendienst, waarvan inwoners eerst lid moeten
worden. Dat kost 20 euro per jaar,
maar huurders van Woningbedrijf
Velsen, Woningbouwvereniging
Brederode en Velison Wonen krijgen een basisabonnement gratis
en kunnen dit eventueel aanvullen met een aanvullend abonne-

Het Wijkcomité Driehuis-West
maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen en vreest voor
verstedelijking van het gebied,
hetgeen de leefbaarheid ernstig
zou beïnvloeden. In het komende
weekeinde worden een acht pagina’s tellende nieuwsbrief huis
aan huis verspreid, daarin krijgen de inwoners uitleg over de
plannen en wordt aangegeven
dat men graag een gesprek met
de gemeente Velsen wil voeren
over de woningbouwplannen.
Eén van de locaties waar woningbouw volgens veel bewoners zeker niet gewenst is, is de kerktuin
van de Engelmunduskerk in het
hart van het dorp. De plannen
van het kerkbestuur om de grond
in de verkoop te zetten hebben
enige tijd stilgelegen, maar lijken
nu weer in een stroomversnelling
te komen. ,,Woningbouw in de
parochietuin, daar zijn we tegen’’,
aldus woordvoerder Loek Hieselaar van Wijkcomité DriehuisWest. Hij wijst erop dat dit ook in
strijd zou zijn met de gemeentelijke visie om de dorpskernen van
Velsen hun authentieke karakter
zo veel mogelijk te laten behouden. Bovendien voorziet het huidige bestemmingsplan niet in
woningbouw op deze locatie, dus
ziet het Wijkcomité Driehuis-West

goede kansen om dit plan tegen
te houden. ,,Hou het hart van
Driehuis groen, bijvoorbeeld met
een dorpsparkje, misschien wel
met een muziekkapel of iets dergelijks. Bovendien staan er monumentale bomen, die moet je
sowieso ontzien.’’ Met de realisatie van project Nieuw Velserduin
heeft Driehuis er al 96 nieuwe
woningen bij, waarvan de laatste
exemplaren eind dit jaar worden
opgeleverd. Het project Missiehuis is in voorbereiding en voorziet in de bouw van nog eens 90
woningen. Aan de zuidoostkant
van het dorp kunnen nog eens

maximaal 120 woningen worden
gerealiseerd, ook hiervoor zijn al
vergevorderde plannen. Al met al
betekent dit al een flinke toename van het aantal verkeersbewegingen in en rond Driehuis. ,,Alle
lege plekken volbouwen vinden
we met de botte bijl opereren’’,
zegt Loek Hieselaar. Hij vervolgt:
,,We willen zeker niet op alles ‘nee’
zeggen, maar wel als dorp op één
lijn komen.’’ De nieuwsbrief valt
in het komende weekeinde bij alle bewoners op de mat. Wie hem
na het weekeinde nog niet heeft
ontvangen, kan een mailtje naar
driehuiswest@gmail.com sturen.

FIJmuidense bereikt fnale Ouderen Songfestival

José van Waveren terug op het podium
IJmuiden - Voor José van Waveren is het grote aftellen begonnen. De in IJmuiden woonachtige
zangeres staat op 7 december in
de grande finale van het Ouderen
Songfestival. Na een zware burnout te hebben overwonnen, weet
ze sinds een half jaar weer te genieten van het optreden voor publiek. Ze zegt: ,,Als ik ergens gelukkig van word, dan is het optreden voor publiek en delen wat er
in mij leeft.’’
Dat de nu 63-jarige José van Waveren uiteindelijk op het podium zou belanden, was voor haar
omgeving in haar jonge jaren al
duidelijk. Toch sloeg ze het advies om te gaan studeren aan het
conservatorium aanvankelijk in
de wind. Ze koos voor een studie Frans, had aansluitend verschillende kantoorbanen en ging
daarna astrologie studeren. Jarenlang werkte de in Amsterdam
geboren en getogen José vervolgens als astrologe en gaf zelf ook
les in astrologie. In 1995 kwam
ze thuis te zitten door een burnout en ging ze nadenken over
wat ze het liefste zou willen doen.
,,Ik hoorde zangeres Denise Jannah in een interview vertellen dat
ze pas op 39-jarige leeftijd naar
het conservatorium was gegaan.
Toen ging bij mij het licht aan. Ik
ben zanglessen gaan volgen en
hier en daar gaan optreden voor
een boekenbon of een bos bloemen.’’
Na verloop van tijd kwam er
steeds meer vraag naar optredens. Ze verhuisde naar IJmuiden omdat haar man hier een
baan kreeg en ze kwam in contact met de beheerder van ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord.
Vijftien jaar lang trad ze hier elk
jaar op en bouwde zo aan een
vast publiek. Aanvankelijk bracht
ze Franse chansons van onder
meer Jacques Brel, Barbara, Yves
Duteil en Juliette Gréco ten geho-

re, maar uiteindelijk is ze zelf ook
Franstalige liedjes gaan schrijven.
In 2017 ging het echter opnieuw
mis met haar gezondheid. ,,Na
een concert stortte ik volledig in.
Ik heb toen geroepen dat ik nooit
meer zou zingen. Ik was er helemaal klaar mee.’’ Toch krabbelde
ze, met hulp van een homeopaat,
weer uit het dal. Ze onderging
meerdere therapieën en begin dit
jaar voelde ze zich weer sterk genoeg om deel te nemen aan een
open podium in Amsterdam.
Over dat moment vertelt ze: ,,Je
moet jezelf opnieuw uitvinden. Ik
nam deel aan dat open podium,
puur om mijn eigen plezier. Ik
kreeg zeer goede reacties uit het
publiek, toen ging mijn hart weer
helemaal open.’’ Niet lang daarna zag ze een oproep voor deelname aan het Ouderen Songfestival en besloot ze om zich voor deze wedstrijd in te schrijven. ,,Het
is een ongelofelijk warme club
mensen, zowel de organisatie als
de deelnemers. Ik heb me er volledig onbevangen ingestort, ook
nu weer alleen voor mijn eigen
plezier. Maar tijdens de grande finale in het DeLaMar theater optreden met een orkest, dat lijkt
me wel heel geweldig!’’ De voor-

ronde en de prefinale doorliep
ze moeiteloos en op 7 december
mag ze het chanson ‘Bref’, oorspronkelijk uitgebracht door de
Franse zangeres Barbara, nogmaals laten klinken.
Dat het publiek haar niet is vergeten, blijkt wel uit het feit dat er inmiddels weer aanvragen voor optredens binnenkomen. ,,Ja, het
balletje begint weer te rollen. Ik
ben gevraagd om een liedje van
Ramses Shaffy te komen zingen
in een programma over hem en
er komen ook weer wat andere
aanbiedingen binnen.’’ Tijdens eigen optredens begeleidt ze zichzelf op piano, maar net zo gemakkelijk zingt ze bij een live orkest.
Wat er twee jaar geleden fout
ging, heeft ze helder voor ogen:
,,Ik vergde te veel van mezelf. Alles moest perfect, maar ik had er
zelf geen plezier meer in. Nu doe
ik het juist alleen maar voor het
plezier.’’ Het Ouderen Songfestival wordt dit jaar voor de 28e keer
georganiseerd. Alle finalisten
worden begeleid door het orkest
onder leiding van artistiek leider
en pianist Kees van Zantwijk.
De grande finale wordt gepresenteerd door Dolly Bellefleur. (tekst
en foto: Bos Media Services)
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Donut Art in ’t
Brederode Huys

Herdenkingsdienst
gevallenen op zee
Velsen - Op 17 november worden
in de Nieuwe Kerk in IJmuiden de
gevallenen op zee herdacht. In
een speciale dienst wordt stil gestaan bij de mensen die zich in
hebben gezet voor de vrede, welvaart en veiligheid in Nederland
en daarbij het leven hebben verloren. De dienst begint om 15.30
uur, het adres is Kanaalstraat 250.

ongeval met de kotter Larissa
verloor opnieuw ie-mand uit deze vissersplaats zijn leven. In 2001
voer de Victory bij IJmuiden het
zeegat uit om nooit meer terug
te keren.
Traditiegetrouw worden de mannen in een kerkdienst herdacht
met woorden, muziek en stilte.
Om de eenheid van de kerken te
benadrukken zijn er verschillenHet zeevarende beroep is nog al- de voorgangers. Pastor Münch
tijd één van de gevaarlijkste ter vertegenwoordigt de Oud-Kawereld. Daarbij bestaat altijd de tholieke Kerk, dominee Haasnoot
mogelijkheid dat in tijden van de Protestantse Kerk in IJmuiden
oorlog de Nederlandse handels- en dominee Rasser het Zeemansen visserijvloot onder het gezag huis in Amsterdam. Het Zaans Invan de Koninklijke Marine komt ter-kerkelijk Mannenkoor zal toete vallen. In de tweede wereld- passelijke liederen ten gehore te
oorlog is gebleken hoe noodza- brengen en de Zaanse havenwetkelijk deze ingreep kan zijn. Nie- houder Gerard Slegers zal een
mand minder dan Winston Chur- herdenkingstoespraak houden.
chill, de premier van Engeland in
die tijd, heeft aangegeven dat de De Nieuwe Kerk is niet alleen een
bijdrage van de koopvaardij be- prachtig gebouw met mooie orslissend is geweest voor de over- gels, er is ook in ruime mate grawinning.
tis parkeergelegenheid voor hanDe zee eist zijn tol ook na de oor- den.
log. Zo zijn er 10 IJmuidenaren Iedereen die belangstelling heeft
omgekomen bij de ramp met de voor de zeevaart is van harte welCatharina Duyvis. Bij een tragisch kom.

Lezing in De Kapel
Regio - Op 17 november zal Kick
Bras een lezing verzorgen in De
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal, met als thema Het bezielde landschap. Spiritualiteit in
de schilderkunst.
Eeuwenlang werd het landschap
geschilderd als spiegel van de
ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Dr. Kick Bras schreef
er een boek over, een rijk kijk- en
overdenkboek, met veel grote
kleurafbeeldingen. De schrijver
toont en becommentarieert land-

schappen van Caspar David Friedrich tot William Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer.
Het boek is recent verschenen.
Kick Bras houdt hierover een lezing, waarbij hij veel van de
schilderijen zal projecteren. Aan
de orde komen thema’s als het
verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef, de berg als
manifestatie van het goddelijke.
Het boek zal ook (met korting) te
koop zijn.
De lezing begint om 10.30 uur.

Lezing over ijsvogels
door Jelle Harder
Regio - Voor veel mensen zijn ijsvogels de mooiste vogels in ons
land. Daarom heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
ijsvogelkenner Jelle Harder uitgenodigd voor een lezing op 18
november. IJsvogels hebben opvallend kobalt blauwe vleugels,
rug en kop. IJsvogels vliegen razendsnel over het water en hebben bijnamen als ’blauwe schicht’
of ‘vliegende edelsteen’. De Vogelwerkgroep gebruikt de avond
ook om nieuwe vrijwilligers te
vinden.
Behalve over het uiterlijk van ijsvogels vertelt Jelle over het leefgebied, het broeden met opmerkelijke resultaten en voedsel zoeken. In de Gooi en Vechtstreek is gebleken dat je door het
maken van broedwanden de vogels goed kan helpen. Dat heeft
er voor gezorgd dat hier opvallend veel ijsvogels tot broeden
komen. In 2017 zelfs 104 paar!
Ook in Zuid-Kennemerland worden broedwanden gemaakt en
broedt de soort in redelijke aantallen.

In de presentatie krijgt men een
beeld van ijsvogels in de omgeving van Haarlem, Noord-Holland
en Nederland. Daarna wordt met
wat voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens de soort kan
helpen aan meer broedgelegenheid. De lezing is doorspekt met
foto’s van Nederlandse topfotografen en enkele korte video’s. Na
de pauze volgt een prachtige film
van Cees van Kempen over ijsvogels in een stadse omgeving.
Jelle Harder is oprichter van
de IJsvogelwerkgroep Gooi en
Vechtstreek. Het onderzoek aan
ijsvogels doet hij al vanaf begin
jaren negentig. Voor zijn natuurbeschermingsactiviteiten
ontving Jelle een aantal prijzen en
werd hij Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Datum: maandag 18 november
2019. Aanvang: 20.00 uur, zaal
open om 19.45 uur. Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9,
2023 JC Haarlem. Toegang gratis. (foto: Do van Dijck) (foto: Joke
Huijser)

Klootschieters Full
Speed trotseren regen
Velsen-Zuid - De weerberichten
gaven voor zaterdag 9 november nou niet bepaald een duidelijk beeld van de situatie in deze regio en de beelden van overdrijvende wolkenvelden toonden
ook niet duidelijk of er nu wel of
niet neerslag uit zou komen. Toch
waren er acht diehards van Full
Speed , die besloten het er op te
wagen en eventueel een beetje regen maar voor lief te nemen.
Tot een uur of twaalf zou het volgens enkele “wolkenlezers” wel
droog blijven, dus werd er voor
een korte route door park Beeckestijn gekozen.
Nou, dat droog blijven viel be-

hoorlijk tegen, want tussen 10 en
12 uur viel bijna constant regen.
Ondanks de tapijten van bladeren, takjes en flinke plassen water,
werd er toch goed gegooid, alleen de schrijvers hadden moeite
om de standen bij te houden op
de steeds natter wordende scorelijsten. Uiteindelijk werd de finish
toch nog ruim voor 12 uur bereikt
met als resultaat 63 schoten voor
het team van Albert, Dries, Nico en Willem en 73 schoten voor
Raymond, Ineke, Peter en Lia.
Ga voor meer informatie over
klootschieten bij Full Speed naar
www.fullspeedsport.club of bel
06-24973470.

Santpoort-Zuid - Van 10 november tot 15 december zijn er bijzondere werken te zien van Els
Elders. Na haar pensionering als
arts heeft zij bij docent Natasja
Rietdijk (Vereniging Santpoorts
Belang) de cursus ‘Collages maken’ gevolgd en zich daarin verder ontwikkeld.
Elders betitelt haar kunst als Donut Art, een trendy kunstuiting in
de vorm van collages en installaties opgebouwd uit gerecycled
materiaal, ondermeer krantenpapier, textiel, cocktailprikkers,
uiennetjes, enz. De gebruikte
lichtbronnen voor de installaties
zijn afkomstig uit kerstversieringen; deze worden technisch verder uitgewerkt door haar partner
Hans de Jonge.
Aanvankelijk waren haar inspiratiebronnen bekende kunstenaars
uit de 19e, 20e en 21e eeuw, later
ook onderwerpen uit haar eigen

omgeving, zoals strand, vakantieherinneringen en kleinkinderen. Elders’ collages zijn vaak dromerig en mysterieus van kleur en
vorm en bepalen zo haar eigen
signatuur.
Bezichtiging:
Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.
Tijd: dinsdag 13.30-16.00 uur en
op afspraak, tel. 023-5381999.

Rode Kruis IJmond en
Uitgeest samen verder
Regio - De Rode Kruis afdeling
Uitgeest en IJmond gaan verder als één afdeling. De afgelopen tijd zet het Rode Kruis vooral in op hulpverlening en mensen
voorbereiden op een noodsituatie. De afdeling in Uitgeest had
vooral veel sociale activiteiten en
dat past niet meer in het hedendaagse beleid van het Rode Kruis.
Daarom heeft de afdeling Uitgeest de afdeling IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) benaderd om samen verder te gaan.
De afdeling IJmond heeft meer
dan 60 vrijwilligers en doet incidenteel al hulpverlening bij evenementen in Uitgeest en dat
wordt verder uitgebreid met activiteiten als Rode Kruis aan Huis
en EHBO op scholen.
IJmond staat op www.rodekruis.
Meer informatie over Rode Kruis nl/ijmond . (foto: aangeleverd)

Billy Joel Experience in
Het Patronaat
Regio - De populaire Sunday Sessions op zondagmiddagen in het
Patronaat gedijen goed. De eerstvolgende editie is op zondag 17
november met de wereldhits van
Billy Joel. En omdat hij zelf niet
naar Nederland komt, zorgt The
Billy Joel Experience ervoor dat
iedereen kan genieten van zijn
wereldhits.
Billy Joel behoort tot de meest
succesvolle artiesten uit de moderne popgeschiedenis en heeft
vooral tussen de zeventiger jaren
en de negentiger jaren vele top
tien hits gescoord. Van het sfeervolle ‘She’s always a woman’, via
de nummer één hit ‘Goodnight
Saigon’, het swingende ‘Uptown
Girl’ tot de klassieke meezinger
‘The Pianoman’. Stuk voor stuk
nummers die live misschien nog
wel meer indruk maken dan op
de plaat.
Hoewel Billy Joel (69) nog steeds
optreedt, is de kans erg klein dat
hij nog in Nederland zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd
voor een mooi eerbetoon. The
Billy Joel Experience, met zanger Alexander Broussard achter

de vleugel, is bezig met een landelijke tournee. 17 november is
het Haarlemse Patronaat aan de
beurt.
Nog meer Sunday Sessions in
Haarlem
De Sunday Sessions zijn in het leven geroepen om tributebands
met hits van populaire artiesten
een podium te geven op zondagmiddagen in het Haarlemse Patronaat. Dé gelegenheid om tijdens een feest der herkenning
weer eens terug in de tijd te gaan.
Tributebands met de muziek van
ABBA, Queen en U2 zijn het afgelopen jaar al langsgekomen. Nu
The Billy Joel Experience. En volgend jaar is het mogelijk te genieten van de muziek van David Bowie (2 februari) en Neil Diamond
(24 mei) in Patronaat.
Sunday Sessions – The Billy Joel
Experience op zondagmiddag 17
november 2019 in Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem. Aanvang 15.30
uur (zaal open 15.00 uur). Meer
info en kaarten via www.patronaat.nl. (foto: Charles Groeneveld)

DuikTeam IJmond start
nieuwe duikopleiding
Lezing Biomimicry:

Spieken bij de natuur
Velsen-Zuid - Op zondag 17 november kunnen bezoekers van
Informatieboerderij Zorgvrij in
Velsen-zuid zich verwonderen
door de lezing ‘Spieken’ bij te wonen.
De lezing gaat over Biomimicry,
een nieuwe wetenschap over
wat we van de natuur kunnen leren, simpelweg door te spieken
bij de natuur. In deze lezing worden deelnemers getrakteerd op
een andere kijk op de natuur als
het gaat om duurzaamheid en innovatie en wordt er vertelt over
de fijnste snufjes uit de natuur en
wat de mens daarvan kan leren.

Aansluitend aan de lezing kunnen bezoekers de expositie bezoeken. De expositie komt uit het
Natuurhistorisch Museum Maastricht en staat sinds augustus bij
Zorgvrij. De expositie gaat over
Biomimicry. Mede dankzij de samenwerking tussen Zorgvrij, het
Natuurhistorisch Museum Maastricht en BiomimicryNL is de expositie aangevuld met voorbeelden van de boerderij.
Inschrijven kan via zorgvrij@
spaarnwoude.nl of via 0235202828. De kosten voor de lezing bedragen €7,50 per persoon
inclusief koffie en thee.

Regio - DuikTeam IJmond start
een duikopleiding die special bedoeld is voor mensen die geen
enkele duikervaring hebben en
willen starten met het sportduiken als hobby. De duikopleiding
is laagdrempelig en modulair zodat het eenvoudig is om module
voor module het duiken onder de
knie te krijgen. De opleiding start
in zwembad de Heerenduinen en
eindigt uiteindelijk in het buitenwater. Omdat de opleiding per
module gegeven wordt duurt de
opleiding wat langer maar is het
slagingspercentage 100%.
Sportduiken is geen prestatiesport. In principe kan iedereen
gaan sportduiken. De minimale leeftijd is 16 jaar en de maximale leeftijd wordt bepaald door
een medische keuring. Sportduiken is een zeer leuke hobby voor
zowel mannen als vrouwen. Vaak

wordt sportduiken geassocieerd
met een extreme sport. Dit is zeker niet het geval. Bij DuikTeam
IJmond heeft men de overtuiging dat ieder normaal gezond
mens op een veilige manier kan
sportduiken. Ook de Nederlandse duikwateren maken sportduiken in Nederland een leuke hobby vindt de vereniging. Ieder jaar
stijgt de waterkwaliteit en nu al
kan er met 10 tot 15 meter zicht
gedoken worden met een groot
assortiment aan onderwaterleven. Ook de Noordzee is een
mooi duikgebied met een enorm
aantal scheepswrakken. Heb je
interesse in een sportduikopleiding bij DuikTeam IJmond, meld
je dan aan op www.dty.nl en je
kunt direct beginnen. De eerste
4 weken van de opleiding is kosteloos te proberen. (foto: aangeleverd)
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De kraker komt steeds dichterbij. Woensdag 18 december 18.30
uur, in het Rabobank IJmond Stadion ontvangt Telstar landskampioen Ajax. De afgelopen dagen
zijn er bij de club veel aanvragen voor kaarten binnengekomen. Er is gekozen voor een schema waarin de meest trouwe supporters voorrang krijgen voor het
aankopen van kaarten voor de
wedstrijd Telstar - Ajax. Onderstaand schema zal worden gehanteerd om iedereen een gelijke kans te geven op kaarten. Let
op: sponsoren en andere houders
van seizoenkaarten van vak B,C,D
en E worden separaat benaderd.
Tijdens de wedstrijd Telstar - Ajax
zal er een extra tribune geplaatst
worden aan de noordzijde van
het Rabobank IJmond Stadion.
Momenteel wordt er berekend
en bekeken hoeveel toeschouwers de Noord-tribune kwijt kan.
Hier komt men zo spoedig mogelijk op terug. Let op: de Noord-tribune beschikt niet over een dak!
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Clinic voor kwetsbare kinderen

door Nike gesponsorde voetbalschoenen. Zo konden ze als een
echte speler mee het veld op
met de selectiespelers. Na de clinic werden de kinderen rondgeleid door het stadion en de dag
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land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van
de Week van Het Vergeten Kind
is het belang van kleine gebaren
van echte aandacht. Kleine gebaren, zoals het bieden van een
luisterend oor of het sturen van ten Kind Filmfestival en de voeteen lief berichtje zorgen ervoor balclinics. Zie ook www.hetverdat een kind zich gezien en ge- getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Tamerus nieuwe assistenttrainer
van de Witte Leeuwen

Haarlem, NAC en Heracles Almelo
en huidig trainer van Koninklijke
HFC. Tamerus is daarmee de opvolger van Arvid Smit die als assistent-trainer bij de Oranje Leeuwinnen aan de gang gegaan is.
Tamerus tekent een contract voor
anderhalf seizoen bij de Witte
Santpoort-Zuid
- Zaterdag 10 feLeeuwen.
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Tamerus zal, naast zijn werkzaamheden bij Telstar, actief blijven als
trainer van tweede divisionist Koninklijke HFC. Tamerus sluit deze
week al aan bij Telstar. (foto: aangeleverd)
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Wrange nederlaag Stormvogels tegen koploper Olympia Haarlem
Het is altijd heel makkelijk
een nederlaag te wijten aan
het slechte optreden van een
scheidsrechter, maar in het duel in Haarlem tussen koploper
Olympia Haarlem en Stormvogels maakte de 22-jarig
scheidsrechter Devino Juninck
vier kapitale blunders in het
nadeel van de IJmuidenaren en
deze foute beslissingen werden
de nekslag voor het team van
trainer Sjaak Lettinga.
Van te voren wist Stormvogels,
dat het tegen koploper Olympia
Haarlem niets te verliezen had
en met fris-van-de-levervoetbal maakten de IJmuidenaren
het eerste half uur haar tegenstander behoorlijk lastig. Olym-

pia had heel veel moeite met het
aanvallend spel van de IJmuidenaren, met centrumverdediger
Van Nieuwkoop voor zijn defensie voetballend.
Na een paar kansjes aan IJmuidense kant kon de Haarlemse
doelman Ronald van der Giezen
in de elfde minuut pas in tweede
instantie redding brengen op een
keihard schot van Patrick Krop.
Drie minuten later moest Van der
Giezen vissen: uit een hoekschop
van Brian Ezeoke kopte Joshua
Jansen de bal voor de voeten van
Krop, die vernietigend uithaalde,
0-1.
Stormvogels bleef na de openingstreffer het betere van het
spel houden, maar moest met lede ogen toezien dat de scheids-

rechter de enige op het veld was,
die had gezien dat de bal op de
hand cq. arm van Dennis Klepper
was gekomen. Hij zat helemaal
mis met zijn beslissing, want de
bal kwam in het gezicht van Klepper. Jeffrey van den Berg mocht
derhalve vanaf elf meter de stand
op gelijke hoogte brengen, 1-1.
Na ruim een half uur moest Krop
zich laten behandelen aan zijn
hamstring, maar na twee minuten besloot hij het strijdtoneel
te verlaten. Met nog acht minuten te gaan, kreeg het team van
trainer Barry Teertjes opnieuw
hulp aangeboden, nu van doelman Florian Serné: na een harde inzet van Arjen Boelens, dat
twee meter naast had gegaan,
tikte hij de bal met zijn vingertop-

pen tot hoekschop en uit deze
hoekschop schoot dezelfde Boelens de bal in de touwen, 2-1. Op
slag van rust kreeg Yilmaz nog de
kans zijn ploeg op gelijke hoogte
te brengen met Olympia toen hij
alleen voor doelman Van der Giezen verscheen, die redding met
zijn voet bracht.
In de tweede minuut van de
tweede helft kon Olympia haar
marge vergroten tot twee doelpunten: Van den Berg legde de
bal mooi terug op Daniël Opoku
die onhoudbaar voor Serné de
bal keihard in de kruising schoot,
3-1. Twee minuten later werd de
bal hard tegen de arm van een
Olympia-verdediger geschoten,
maar opnieuw was de scheidsrechter niet thuis, maar gaf wel

de tweede gele kaart aan Berry
Willemse vanwege praten. Stormvogels moest dus bijna 40 minuten met tien man verder en gaf
daardoor het initiatief aan Olympia weg met als gevolg een aantal kansen voor O.ympia. Gelukkig voor Stormvogels was doelman Serné de reddende engel in
vele gevaarlijke situaties.
Met 10 man kon Stormvogels zich
halverwege de tweede helft herstellen en kreeg een aantal kansen: zo kwam Joachim Aukes
een paar centimeters te kort de
bal in het doel te werken en had
een kopbal van Jansen meer verdiend.
In de 80ste minuut passeerde
Yilmaz bij de achterlijn twee tegenstanders en juist op het mo-

ment dat hij het strafschopgebied binnenkwam, werd hij door
De Wit onreglementair onderuit
gehaald en tot ieders verbazing
gaf de arbiter geel aan Yilmaz
voor een Schwalbe.
Met 10 tegen 10 ging Stormvogels op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg die vijf minuten
voor tijd door Van Nieuwkoop,
3-2. Hierna volgde nog een slotoffensief van Stormvogels, maar
kansen konden niet meer genoteerd worden. Stormvogels had
meer verdiend, maar kreeg dat
niet.
Zaterdag kan Stormvogels haar
wonden likken en een week later
komt HCSC uit Den Helder naar
sportpark Zeewijk.

VSV wel en niet tevreden met 1 punt
De zaterdag 1 van VSV trad uit tegen mede-concurrent Atletico
Club Amsterdam aan en voldeed
aan de opdracht om daar niet te
verliezen. Het team sleepte er een
1-1 gelijk spel uit waardoor de
koppositie in zicht blijft. Na twee
nederlagen op rij was het voor
de zondag 1 zaak om weer eens
in de derby tegen VVH thuis punten te gaan pakken. VSV had wel
het beste van het spel maar was
ongelukkig in de afwerking waardoor de punten uiteindelijk werden gedeeld (0-0).
Op de ranglijst in de 4e klasse
valt af te lezen dat er vier kandidaten zijn die in aanmerking voor
het kampioenschap komen. Het
tot nu toe nog ongeslagen VSV is
daar één van. Atletico is één van
de andere kandidaten, dus was
trainer Paul Meinders er niet helemaal op gerust dat daar uit een
positief resultaat kon worden behaald. Dat bleek in de 1e helft dan
wel ook, want Atletico was de bovenliggende partij en het team
van VSV mocht blij zijn dat het

maar 1-0 achter stond bij rust. Na
de rust trok VSV het initiatief meer
naar haar toe en kon Wesley van
der Wal de gelijkmaker noteren,
wat uiteindelijk tevens de eindstand was. VSV was hier tevreden
mee en kan, i.v.m. het bekerweekend, nu wel een weekje rust gebruiken om daarna weer op jacht
voor de titel te gaan.
Na twee nederlagen op rij was de
zondag 1 van VSV wel weer aan
een overwinning toe en de thuiswedstrijd tegen het goed presterende VVH was daarvoor een
mooi affiche. Na een regenachtige zaterdag liet de zon zich zondag van haar beste kant zien en
de publieke opkomst was mede
daardoor groot. VSV startte voortvaren den na een paar minuten
wist Moreno Blom, na een voorzet
van Daan Tervoort, al het net te
vinden. De scheidsrechter keurde de goal, na vermeend buitenspel van Blom, op advies van de
grensrechter echter af. VSV ging
echter onverdroten voort maar
kon tot de rust de verdediging
van VVH niet slechten. Na de rust

ging VSV door waar het gebleven
was en moest VVH, op een paar
spaarzame aanvallen na, zich beperken tot het verdedigen. Daan
Tervoort leek uiteindelijk de bevrijdende 1-0 te scoren, maar de
scheidsrechter accepteerde weer
het (onterechte) vlagsignaal van
de grensrechter waardoor de
brilstand op het scorebord bleef
staan. Daarna had Moreno Blom
tot tweemaal aan toe de kans
om de overwinning veilig te stellen maar zijn eerste inzet werd
fraai door keeper van den Boogaard gepareerd en zijn tweede
inzet belande vol op de paal. Dit
was daarmee het laatste wapenfeit van VSV. Ook hier werden de
punten dus gedeeld en barstte er
daarna een gigantisch feest in de
kantine van VSV los. Enige smet
op de wedstrijd waren de vele gele kaarten die de scheidsrechter
trok want daar was het zeker niet
de wedstrijd naar.
Zondag staat in het teken van de
bekerwedstrijden en dan komt
om 14.00 uur Roda 23 op bezoek.

VV IJmuiden wint ruim van Flamingo’s
IJmuiden heeft zaterdag ruim weten te winnen van Flamingo’s. De
mannen van Tom Jacob speelden
de hele wedstrijd in een goed
tempo, de veldbezetting was
goed en de inzet top. Als je negentig minuten lang de bovenliggende ploeg bent, valt er weinig
over de uitslag uit te leggen. Het
was Delano Post die de score wist
te openen. Dat de 1-0 tevens de
ruststand was, is best wel mager
gezien het aantal kansen. Na de

rust was het Milan van Essen die
de 2-0 wist te maken. Door het
goede en snelle spel was het Joshua Dominiques die de 3-0 kon
binnenschieten en de 4-0 kwam
van Iw Stoianov. Het was de
IJmuiden-spits Milan van Essen
die de 5-0 binnen schoot. Flamingo’s deed ook nog een duit in het
zakje en maakte de 5-1. Dat Milan van Essen, de grote man van
de wedstrijd, ook nog een derde doelpunt maakte, zorgde voor

een mooie uitslag en met het leuke en frisse spel kan het nog wel
even door zo. Dat eerder op de
dag IJmuiden 2 won van concurrent Stormvogels 2 met 3-1
was natuurlijk al een lekkere uitslag om de dag mee te beginnen.
De goals kwamen van Daan Gravemaker, Nick Ebbeling en Yassir Bouhamou. De bekerwedstrijd
tegen Purmersteijn is verzet naar
dinsdagavond 19 november om
20.00 uur.

Jaarvergadering Stormvogels
IJ.V.V. Stormvogels houdt op dinsdag 19 november, aanvang 19.30
uur, in haar kantine, gelegen aan
de Zuiderkruisstraat 72, haar jaar-

vergadering.
Op de agenda staan 14 punten en
de meeste zijn hamerstukken, behalve punt 11 en 12, want dat zijn

namelijk de onderwerpen ‘benoeming bestuursleden’ en ‘benoeming ere-leden en leden van
verdienste’.

Velsen verliest van JOS/Watergraafsmeer
- Zowel Velsen als JOS/Watergraafsmeer streden vorig seizoen
om het kampioenschap van de
Eerste Klasse. JOS stond lange tijd
bovenaan en werd tegen het eind
van het seizoen door Velsen voorbijgestreefd. Ook JOS promoveerde uiteindelijk via de nacompetitie. Bij voorbaat dus ook nu een
interessante wedstrijd.

Vooral in de kleine ruimte wisten
de Amsterdammers elkaar makkelijk te vinden. Zo ook in de elfde
minuut. Malcolm en Hanne Hagary combineerden zich gemakkelijk door de defensie, maar Nino
Pels redde. De aanvallen bleven
komen en Velsen kon daar maar
weinig tegenover stellen. De achterste linie van Velsen maakte
overuren, maar kon tot vlak voor
JOS startte in de hoogste ver- rust stand houden. Tussendoor
snelling en Nino Pels moest bij was Velsen nog even gevaarlijk
de eerste paal redding brengen met een prima voorzet van Remop een inzet van Kobina Plange. co van Dam op de meegelopen
Even later was het raak: een voor- Ritchie Agyapong. De kopbal was
zet van Reggie Schaap bereikte echter te zacht om de doelman
Richmond Bossman die JOS op van JOS in de problemen te brenvoorsprong schoot: 1-0. Een mi- gen. Op slag van rust een snelle
nuut later een corner voor Velsen aanval van Reggie Schaap over de
genomen door Guillermo Pengel. linkerkant die binnendoor voorbij
Bij de tweede paal sprong Marc Bryan Dijkhuizen glipte. Nino Pels
Kloosterboer hoger dan Jorik Hol- reageerde niet zoals we van hem
lewand en kopte de 1-1 achter gewend zijn: 2-1. Meteen daardoelman René de Jong. Velsen na nog een hoekschop voor JOS.
had het duidelijk moeilijk tegen Richmond Bossman bediende de
de zeer beweeglijke thuisploeg. mee opgekomen centrale verde-

Wouters maken het spel bij Rugbyclub The Smugglers
Velserbroek - Je zal ze maar in
huis hebben: Wouter Kersbergen
en Wouter Prast. Ze werden zondag beide gekroond tot man of
the match.
The Smugglers moesten hun positie veiligstellen om in de tweede seizoenshelft mee te kunnen
spelen in de promotiepoule. De
grasmat lag er fantastisch bij en
het zonnetje scheen vol op het
veld. Tegenstander ASRV Ascrum
uit Amsterdam begint sterk aan
de wedstrijd en verrast door binnen enkele minuten op een 7-0
voorsprong te komen. Maar The

Smugglers herstelde zich snel:
was het eerst Steve Bakker die
gelijk maakte 7-7, en in de loop
van de wedstrijd als fullback nog
twee keer tot scoren kwam, waren het daarna beide Wouters
uit het team die er voor de rust
voor zorgden dat de stand 31-7
werd. Eerst Wouter Kersbergen
met twee try’s en daarna Wouter
Prast met twee try’s, die daarna
in de tweede helft nog twee try’s
scoorde.
Na rust walste The Smugglers
met snelle passes over Ascrum
heen. Met veel power was het

eerst Jeffrey van Norden die de
38-7 noteerde en direct daarna Jelle Koolen 45-7. Even viel
het spel van The Smugglers stil
maar na wat instructies van trainer Mel dendeerde de trein weer
door en waren het Edgar Verweij
en Gerrit Boudewijn die de eindscore op 79-7 zetten. De conversies werden voor 80% gescoord
door good old Luke Roberts. The
Smugglers kunnen zich nu al
gaan opmaken voor de promotiepoule die begin 2020 begint. Voor
meer informatie zie thesmugglers.nl. (foto Ad van Dijk).

diger Jorik Hollewand. Ook deze bal vloog te gemakkelijk binnen: 3-1.
Na rust hetzelfde spelbeeld met
een beter spelend JOS. De snelle achterstand net voor de rust
knakte het zelfvertrouwen bij
de bezoekers. Toch stroopte Velsen de mouwen op. Een voorzet
van Ritchie Agyapong werd door
Marc Kloosterboer over gekopt.
Ook een vrije trap van Angelo
Beck wist Marc net niet voldoende richting te geven. JOS drong
niet echt meer aan. Zo bleven er
mogelijkheden voor Velsen maar
steeds miste men de juiste richting. Aan de andere kant redde
Nino Pels na een schot van Randill Verwey. Vlak voor tijd bracht
Richmond Bossman de eindstand
op het bord (4-1) waarna Bastiaan
Scholten nog een goede kans liet
liggen. Zo eindigde deze wedstrijd met een verdiende overwinning voor de Amsterdammers. (foto: Frans van der Horst)

