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IJmuiden - Vijftig jaar lang
torende de Orionflat boven
Zeewijk uit, maar sinds
deze week rest alleen nog
een hoopje puin. Op de
plaats van de beeldbepalende twaalfhoogflat komen nieuwe appartementengebouwen.

Alida Lantinga is op de Facebookpagina ‘Je bent IJmuidenaar als’ vol lof over de wijze waarop de sloopwerkzaamheden in relatief korte tijd zijn uitgevoerd: ,,Deze
helden verdienen een dikke
kroon op hun werk. Als buren
zo weinig overlast gehad, alle

IJmuiden - Het nieuwe onderwijsprogramma EduKart is maandag
gelanceerd bij basisschool De Zefier. Dat gebeurde in het bijzijn van
Alida Oppers, Directeur Generaal
van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en coureur
Jan Lammers.
EduKart is een educatief programma
voor basisschoolleerlingen uit groep
8 waarbij er gebruik wordt gemaakt
van juniorkarts om kinderen kennis bij
te brengen over praktische technologie en bètavakken. Met de onthulling
van een juniorkart op het schoolplein
van De Zefier werd het programma op
symbolische wijze gelanceerd door de
basisschoolleerlingen.
Het onderwijsprogramma gaat direct
van start. Naast vier keer per schooljaar karten op het circuit van Kartcentrum Lelystad bevat het programma vooral veel lessen in de eigen klas
over onder andere elektriciteit en magnetisme, beweging, energie en machines, lucht- & ruimtevaart en robotica. Het programma is ontwikkeld door
Kartcentrum Lelystad, stichting Atlant,

troep werd direct schoongemaakt en geveegd. Het continue sproeien van het pand
en puin zodat het verwaaien van stof zeer beperkt was,
de wijze van slopen, rustig,
gestructureerd en goed gepland. Hulde aan de slopers!’’
(foto: Hans Lammers)

Pabo InHolland Haarlem, Techport
Campus en Jet-Net Junior. Het initiatief wordt ondersteund door Ecomaxx
Brandstoffen, staalbedrijf Tata Steel en
de Koninklijke Metaalunie.
,,Als ambassadeur van de Ecomaxx
Edukart Challenge deel ik mijn kennis
en ervaring met alle betrokkenen’’, aldus Jan Lammers. ,,Als geen ander ken
ik de aantrekkingskracht van karten en
autosport op jong en oud. Daarbij zijn
thema’s als duurzame energie en mobiliteit erg actueel: dit maakt de EduKart Challenge een inspirerende leeromgeving. Rijden op de kartbaan is
pure beleving voor de leerlingen. Dat
motiveert ze om in de klas extra hun
best te doen. Leerlingen vormen een
team met ouders en studenten van de
Pabo.
Het racen en winnen van anderen
staat dus niet centraal, maar het leren
samenwerken en leren onderzoeken.
Ze gaan werken aan hun eigen leerdoelen en het verbeteren van hun eigen prestaties. Zo doen ze vaardigheden op die ze de rest van hun leven
goed kunnen gebruiken. Een mooi initiatief!” (foto: Koen Suyk)

Klokkenhuis
leegverkoop van
Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

Klokkenhuis
in Haarlem.
blijft velen a
Om een toek
geven voeren

20%
- 70%
20%
- 70%
korting
korting
Profiteer snel van het geboden voordeel, want zo goedkoop
bent u nog nooit “bij de tijd” geweest.

Wij zijn geopend van
donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.
Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307
www.klokkenhuis.com
Wij zijn geopend van donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.

SPORTEN
IN VELSEN

Donkere S
www.klok
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Typisch IJ muiden

COLOFON

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

Velsen - Binnen PvdA Velsen zijn veranderingen op
komst. Drie personen nemen in 2018 afscheid. Verder krijgt de afdeling een
nieuwe voorzitter.
Met de raadsverkiezingen
in zicht hebben fractievoorzitter Marianne Poen, wethouder Ronald Vennik en
raadslid Karel Ockeloen te
kennen gegeven in 2018
niet aan een nieuwe periode te zullen beginnen.
Het bestuur van PvdA Velsen geeft aan hun inbreng
te gaan missen, maar respecteren hun persoonlijke
afweging. Het bestuur verwacht goede opvolgers voor

hen te kunnen vinden, onder wie de voorzitter van
de afdeling Velsen, Martijn
Mewe. Naast andere kandidaten heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de nieuwe
gemeenteraad. Hij zal daarom per 20 september aftreden als voorzitter. Bernard
Wittenberg wordt voorgedragen om hem hierin op te
volgen.
Op dit moment is een commissie bezig met gesprekken met de kandidaat
raadsleden. Het bestuur
verwacht in oktober de lijst
en dus ook de lijsttrekker
aan de leden ter vaststelling
te presenteren.

23 en 24 september in IJmuiden

Cultuur & Foodfestival

IJmuiden - Op zaterdag
23 en zondag 24 september organiseert het bestuur
van de Kuba Moskee samen met het bestuur van
het Cultureel Festival Velsen het Cultuur- & Foodfestival, dat plaatsvindt
op terrein achter de moskee aan de Radarstraat in
IJmuiden.
Het festival begint op beide dagen om 13.00 uur en
duurt op zaterdag tot 20.00
uur en zondag tot 18.00
uur. De toegang is gratis.
Gedurende deze twee dagen kunnen inwoners kennis maken met de diverse culturen in Velsen door
middel van zang, dans,
eten en drinken.
Het Cultureel Festival Velsen staat in het teken van
kunst, cultuur, entertainment en natuurlijk eten.
Verder vinden er optredens
plaats van verschillende groepen. Ook is er een
markt met verschillende
stands op het gebied van

verzorging, kleding, groente en fruit, huishoudelijke artikelen, oosterse producten, informatiestands
en nog veel meer. Verder
zijn er workshops waaraan
bezoekers kunnen deelnemen.
Drink gezellig een warm
kopje Turkse thee of koffie,
neem plaats aan een van
de picknicktafels en geniet
van mooie optredens onder
het genot van authentieke
heerlijke hapjes uit verre
streken, die ter plekke worden bereid. Naast de Turkse keuken zijn er gerechten te koop uit de OostTurkestaanse, Nederlandse, Indonesische en Surinaamse keuken.
Uiteraard zijn er leuke activiteiten voor kinderen zoals een springkussen en
schminken en zijn er ook
voor hen allerlei lekkernijen. Kortom, genoeg te zien
en te beleven dus kom allemaal en neem je vrienden
en familie mee!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
de IJmuider vletterlieden.
Al eeuwenlang worden zeeschepen in de buurt van ankerplaatsen en zeehavens geholpen bij het meren en ontmeren. Aanvankelijk zijn het vooral vissers die dit als bijverdienste doen. Vanaf de opening van
het Noordhollands Kanaal in
1825 verdienen haringvissers
uit Den Helder en Texel bij door
zeeschepen te assisteren met
hun sloepen. Deze ‘sloeplieden’ zijn de voorlopers van de
vletterlieden. Een aantal sloeplieden verenigt zich in de ‘Gouden Ploeg’ en sluit collectief
contracten met scheepsagenten. Als in 1876 het Noordzeekanaal is geopend, verhuist het
zeescheepvaartverkeer naar
IJmuiden. De Gouden Ploeg
wil de contracten voortzetten
en verhuist mee.
Maar in IJmuiden ligt de concurrentie op de loer. In 1876
wordt de Koperen Ploeg opgericht. Er ontstaat een felle concurrentiestrijd. Met vletten worden zeeschepen tegemoet gevaren om vooral als
eerste de diensten aan te bieden. Hieruit is de naam vletterman/vletterlieden ontstaan.
De vletterlieden meren de zeeschepen af in de sluis en bege-

leiden als stuurman de schepen door het dan nog smalle en ondiepe Noordzeekanaal
langs de Velser spoor- en voetbruggen naar Amsterdam. Tot
aan de Tweede Wereldoorlog
woedt een stevige strijd tussen
de Gouden, Koperen en andere ploegen en vrije vletterlieden, waarbij de vletterlieden in
elkaars vaarwater zitten en dikwijls op de vuist gaan. Tijdens
de oorlog is er geen klandizie.
Als na de oorlog de zeescheepvaart op gang komt,
staken de IJmuider vletterlieden de onderlinge strijd. Ze
richten in 1945 de Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden
(CVV) op. In de loop der jaren
stijgt het aantal leden.
In 1956 wordt het huidige gebouw bij de Zuidersluis geopend. De vletterlieden van de
CVV zijn onmisbaar bij het meren en ontmeren van zeeschepen in de sluizen, de IJmuider
buitenhavens en de binnenhavens tot en met Beverwijk.
Naast vier motorvletten bezit
de CVV drie tenders voor het
wisselen van bemanning en
bevoorrading van schepen op
de ankerplaatsen op zee.
Het afmeren van een zeeschip
is niet eenvoudig en zeker niet
ongevaarlijk. Na een opleiding
en het behalen van een ‘boatman’-diploma, koopt een vletterman zich in als aspirant-lid
van de CVV en groeit door tot
vol-lid.
De CVV telt tegenwoordig vijf
ploegen van elk tien man. Bij
dag, nacht en ontij staan de
vletterlieden paraat!
Op de foto zien we twee vletterlieden in actie bij het afmeren van een bulkcarrier aan de
IJpalen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.
Repair Café in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Van 13.30
tot 16.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.nl:
Arms and Sleepers en Sun Glitters. CD presentatie Milky WAy
Gas Station. Vunzige Deuntjes
‘All Haarlem Everything’.

7 SEPTEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30
tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’.
Geopend van donderdag tot en
met zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten in verband met opbouw nieuwe tentoonstelling
‘Tuin vol Geheimen’.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.
nl: Brat Farrar en Blackup. Def
Americans.

8 SEPTEMBER

Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten in verband met opbouw nieuwe tentoonstelling
‘Tuin vol Geheimen’.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Meditatieve en Verstilde
muziek in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoord-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Horror’ van Jakop Ahlbom.
Aanvang 20.15 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.
nl:Jules Deelders Deeldelirium.
023Techno.

9 SEPTEMBER

Open Monumentendag. Zie
ook www.openmonumentendag.nl

van Velsen de jaren ‘60 en ‘70..
En een live optreden van Cock 13 SEPTEMBER
Zwanenburg in de grote zaal OIG
tweedehandswinkel
van Paviljoen Noordzee. Aan- open aan Industriestraat, IJmuivang 15.00 uur. Toegang gratis. den. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Erasmus: Brieven aan Luther
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg Inloopspreekuur
Sociaal
29 Santpoort-Noord. Aanvang Wijkteam Santpoort, Driehuis
15.00 uur. Toegang gratis, bij- en Velsen-Zuid in Het Terras,
drage in de onkosten wenselijk. Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.nl:
Patro Quiz. Kovacs. Matteau:
Obsoletely Perfect.

11 SEPTEMBER

Carmen. Mezzosopraan Tania
Kross presenteert haar eigen
10 SEPTEMBER
versie van haar lievelingsopera
Open Monumentendag. Zie ‘Carmen’, waarin de muziek van
ook www.openmonumenten- Georges Bizet wordt gecombidag.nl
neerd met invloeden van de flamenco. In De Vest in Alkmaar,
Kust-en-kordagen. Zie www. aanvang 20.15 uur.
njn.nl
Stadswandeling Alkmaar. Op
Kofferbakmarkt van 8.00 tot maandag en vrijdag om 13.00
16.00 uur op de Dorpsweide uur onder begeleiding van een
van Wijk aan Zee. www.koffer- gids. Tot en met september.
bakmarktwijkaanzee.nl
Aanmelden info@vvvalkmaar.nl
of telefonisch 072-5114284.
Seizoensopening
Jeugdvoetbal op sportcomplex
Stormvogels, Zuiderkruisstraat
72 IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00
uur.

Kerkproeverij. Verschillende
kerk in Driehuis, IJmuiden en
Velsen-Zuid openen hun deuren voor de zogenaamde kerkproeverij. Vieringen zijn om
10.00 uur (in Driehuis om 10.30
uur.)
Oscar Benton te gast in ‘SpiritualiTijd op RTV Seaport. 21.00
Startdienst ‘De zoekende uur.
mens’ in de Ichthuskerk, SnelArcheologische tentoonstel- liusstraat IJmuiden. Aanvang
ling in Bibliotheek Velsen, Du- 10.00 uur, kerk open 09.30 uur.
dokplein. Tentoonstellins is tot
12 SEPTEMBER
14 oktober te zien gedurende Lezing met als thema: Sjama- Kledingbeurs Het Kruispunt
de openingstijden van de bibli- nisme, religie, spiritualiteit. In van 10.00 tot 12.00 uur in Velotheek.
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe- serbroek. Elke dinsdagochtend.
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Kust-en-kordagen. Zie www.
Expositie schilderijen Max
njn.nl
Zee- en Havenmuseum Koker in ‘t Brederode Huys,
IJmuiden open van 13.00 tot Bloemendaalsestraatweg 201.
Jaarmarkt Lange Nieuw- 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Geopend op dinsdag van 13.30
straat IJmuiden. Van 10.00 tot Weerspiegeld’. 3 Speurtochten tot 16.00 uur (en op afspraak,
17.00 uur.
voor kinderen van kleuter tot 023-5381999). Te zien tot 13
puber.
oktober.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’. Pieter Vermeulen Museum: Alzheimer Treftpunt in BibliGeopend van donderdag tot en Gesloten in verband met op- otheek Velsen, Dudokplein 16.
met zondag van 11.00 tot 16.00 bouw nieuwe tentoonstelling Het onderwerp is: ‘Dementie en
uur. Open Monumentendag, ‘Tuin vol Geheimen’.
intimiteit’. Aanvang 19.30 uur
toegang gratis.
(ontvangst is vanaf 19.00 uur)
einde 21.00 uur.
Open repetitie operakoor Bel
Canto in de Abeel, Abelenstraat
1 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Open dag bij Vogelhospitaal
Haarlem, Vergierdeweg 292. ‘Herinnert u zich deze nog’
Van 12.00 tot 16.00 uur.
muziek uit de tijd van de Poort

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.nl:
Cosmonauts, Spirit Valley.

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Ijmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten in verband met opbouw nieuwe tentoonstelling
‘Tuin vol Geheimen’.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag voor 4-8
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten 6 euro per kind. Kan ook
als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla–schut@hotmail.nl of 06-26038252. Dit kan
tot dinsdag ervoor tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Purper: een theaterfeest van
puur vakmanschap. Aanvang
20.15 uur.

14 SEPTEMBER

Gieteling Open Gemengd bij
TC de Gieteling, Rooswijkerlaan 2-A in Velsen-Noord. Tot
en met 24 september.
Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten in verband met opbouw nieuwe tentoonstelling
‘Tuin vol Geheimen’.
Crea Inloopcafé Velsen, Stationsweg 95 Velsen-Zuid. Van
14.00 tot 16.30 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
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Kerkproeverij
Velsen - Op 10 september
zetten verschillende kerken in Driehuis, IJmuiden
en Velsen-Zuid hun deuren wijd open voor de zogenaamde kerkproeverij. Op
die dag kunnen kerkgangers buren, kennissen of
vrienden meenemen naar
de kerk om iets van de viering te laten proeven.
Veel mensen hebben jaren geleden de kerk verlaten, anderen hebben een
viering nog nooit meegemaakt. Deze zondag biedt
nieuwsgierigen de kans om
mee te maken hoe het er nu
aan toe gaat en de sfeer te
proeven.
De kerkproeverij is een
nieuw initiatief van deze
kerken. Iedere kerk geeft
een eigen invulling aan de
kerkproeverij. In sommige
kerken is er uitleg tijdens
de dienst, in andere kerken
na afloop.
Er is gelegenheid om vragen te stellen en de kerk
vanbinnen te bekijken. Er is
aandacht voor de muziek en
koffie na afloop. Iedereen is
van harte welkom! De vieringen beginnen om 10.00
uur (in Driehuis om 10.30
uur).

Kraam bij
Pinkenweekend
Santpoort-Noord -In het
kader van het Pinkenweekend 2017 wordt op zaterdag 14 oktober van 9.00 tot
14.00 uur rond de Naaldkerk de jaarlijkse markt gehouden. Voor deze markt
zijn marktkramen te huur.
De huur voor deze kramen
bedraagt 25 euro. Het Pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het Pinkenweekend voor de 84ste
keer.
Rond de kerk worden ongeveer dertig kramen neergezet. Bij de speciale ‘kerkkramen’ komt de opbrengst
rechtstreeks ten goede aan
het onderhoud van het
kerkgebouw .Er blijft altijd
geld nodig om de kerk in
goede staat te behouden
voor de komende generaties. Wie belangstelling
voor een kraam heeft, kan
zijn of haar naam, adres
en telefoonnummer doorgeven via het email-adres
kraam@olvab.nl (geef daar
bij aan wat je wilt gaan
verkopen) of door te bellen met Job Schoorl 0610891029.
De Naaldkerk is te vinden
aan de Frans Netscherlaan
12 te Santpoort-Noord.

Extra parkeerplaatsen
Zocherplantsoen
Velserbroek – Na meldingen over hoge parkeerdruk bij de toegang van het
L.Zocherplantsoen heeft de
gemeente in samenspraak
met bewoners aanpassingen bedacht. Men wilde het
beeld van de straat daarbij
niet te veel veranderen en de
bomen behouden. Daarom
worden bij de toegang van de
woonwijk de parkeervakken
aan de kant van het grasveld een kwart slag gedraaid,
Driehuis - Vanaf donderdag
14 september organiseert de
Oer-IJ Academie een cursus
in het Pieter Vermeulen Museum. Er zijn ook twee buitenexcursies gepland, die
vooral betrekking hebben
op het landschap. Mensen
die de cursus gevolgd hebben ontvangen een certificaat en kunnen zich aanmeldden om als gids voor
excursies te worden ingezet.
Coördinator van de opleiding
Jan Hormann benadrukt dat
het geen verplichting is om
te gaan gidsen. ,,Mensen die
dat leuk vinden mogen dat
gaan doen.
De cursussen zijn een initiatief van de Stichting Oer-IJ.
Dat is een groeiende enthousiaste groep burgers uit de
regio die meer aandacht wil
voor de kwaliteit en kwetsbaarheid van het buitengebied. Hier stroomde tot aan
het begin van de jaartelling
een noordelijke zijtak van
de Rijn, die bij Castricum in
zee uitmondde. Van dat getijdenlandschap is nog veel terug te zien. De natuur heeft
voor een belangrijk deel het

gebruik van het gebied door
mensen gedicteerd. Dat is
een van de leuke aspecten
waar de cursus op ingaat.’’
De lessen krijgen een informeel karakter, waarbij steeds
een deskundige een verhaal komt houden. Elke keer
rond een ander thema. Er
is veel ruimte voor het stellen van vragen. ,,Dat houdt
de bijeenkomsten levendig.
De onderwerpen zijn deze
keer vooral gericht op ZuidKennemerland; Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Van het Oer-IJ is feitelijk alleen het Noordzeekanaal nog over, dat voor een
belangrijk deel in de bedding
van de oude rivier is aangelegd. Ook het voormalige Wijkermeer heeft veel invloed gehad op de geschiedenis in dit deel van Holland.’’
De kosten voor de complete
cursus, inclusief lesboek en
koffie/thee bij de avonden
bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september
en wordt op 1 november afgerond. Zie ook www.oer-ij.
eu.

Workshop Allerzielen
Velsen Verlicht
Velsen - Voorafgaand aan
de viering van Allerzielen Velsen Verlicht op dinsdag 31 oktober op de Westerbegraafplaats in IJmuiden vinzdt op dinsdag 17
oktober van 19.30 uur tot
21.00 uur een inspiratieworkshop plaats. Iedereen
die een dierbare overledene
wil herdenken kan op deze avond onder begeleiding
een herinnering in mozaïek
maken.
Ook kinderen, onder begeleiding, zijn van harte welkom. Op de avond van de
Allerzielenviering
krijgen

de mozaïeken een speciale plek. Na afloop kan mozaïek door de makers mee
naar huis worden genomen.
De avond wordt begeleid
door Annemarie Sybrandy,
artistiek leider van de Allerzielenviering.
De workshop vindt plaats in
de gemeentelijke wijkpost,
Wijnoldy Danielslaan 53 in
Santpoort-Noord. Er kunnen maximaal 25 personen
deelnemen. Voor materialen wordt gezorgd. Entree is
3,50 euro. Opgeven via info@allerzielenvelsen.nl of
0255-523086.

dus van langsparkeren wordt
het dwarsparkeren. Om daar
ruimte voor te maken wordt
het trottoir naar achter verlegd en daardoor wordt het
grasperk iets smaller. Om de
boomwortels de ruimte te geven komen de parkeervakken
op dezelfde hoogte als het
trottoir. Een schuine geleideband maakt het makkerlijker
om de parkeervakken op te
rijden. In totaal komen er vijf
parkeerplaatsen bij.

Vellesan College is nu
Globe Science School
IJmuiden - Het Vellesan College ontvangt aan het begin van dit nieuwe schooljaar
het predicaat Globe Science
School. Daarmee behoort de
school tot de kleine groep van
vijf scholen in heel Nederland
die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het
lesprogramma.
Leerlingen
gaan vanaf de brugklas ieder jaar een onderzoek doen
samen met onderzoekers van
onder andere Nasa en Wageningen University.
Globe heeft het Globe Science School programma opgezet omdat driekwart van
de docenten in het voortgezet onderwijs het niveau van
onderzoeksvaardigheden bij
leerlingen te laag vindt. Leerlingen moeten in het eindexamenjaar havo en vwo voor
hun profielwerkstuk een groot
onderzoek uitvoeren. De docenten vinden de kwaliteit
van deze werkstukken op dit
moment te laag.
Door Globe gebruiken de docenten nu bij veel vakken dezelfde onderzoekscyclus. Dit
is zeg maar een stappenplan
voor het doen van goed onderzoek. Leerlingen zien nu
dat de stappen van het doen

van onderzoek bij alle vakken
het zelfde zijn. Als ze straks
in het laatste jaar toe zijn aan
hun profielwerkstuk dan hebben zij er zo uitentreuren mee
geoefend dat het gesneden
koek voor ze is.
Alle Havo en VWO leerlingen
zullen vanaf komend schooljaar ieder jaar een Globe-onderzoek doen. Deze onderzoeken gaan van een eenvoudig onderzoek naar esdoornzaadjes in de eerste klas tot
een ingewikkeld onderzoeksproject naar bijvoorbeeld fijnstof in het laatste jaar.
Het onderzoek op school is
niet alleen leerzaam voor de
leerlingen, maar draagt ook
bij aan wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappelijke instellingen waarmee
Globe samenwerkt. Internationaal is dat bijvoorbeeld
NASA en op nationaal niveau
wordt samengewerkt met o.a.
KNMI, RIVM en Wageningen
University. Door de samenwerking raken de leerlingen
meer betrokken en gemotiveerd en steken ze er daardoor meer van op. Het Vellesan College is trots dat het
vanaf nu het certificaat Globe Science School mag gebruiken.
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Velsen stelt voorwaarde
aan Golfbaanalternatief

Jaarmarkt op
Lange Nieuw
IJmuiden - Op de Lange
Nieuwstraat vindt zaterdag
een grote jaarmarkt plaats.
Tussen 10.00 en 17.00 uur
staat het winkelgebied vol
met kramen. Er zijn ook
verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig om zichzelf te presenteren, zoals de Zonnebloem en de wijkplaforms.

Witte Theater
in de verkoop
IJmuiden – Het monumentale gebouw waar het Witte
Theater was gevestigd gaat
in de verkoop. De huidige eigenaar is de gemeente Velsen. De gemeente heeft een
extern bureau opdracht gegeven om de kaders en randvoorwaarden voor verkoop
uit te werken. Daarbij wordt
openlijk aan marktpartijen
gevraagd om een visie voor
een financieel haalbare invulling op deze locatie. Op basis
daarvan worden pas de voorwaarden voor de verkoop geformuleerd. Daarbij is Velsen
vooral op zoek naar een toekomstbestendige oplossing
die past binnen de Visie op
Velsen. Er zijn al enkele partijen die hebben aangegeven plannen te hebben voor
het pand. Om de markt een
optimaal speelveld te bieden
wordt het pand leeg aangeboden. Dat houdt in dat alle huurders/ gebruikers van
het pand moeten verhuizen.
Het gaat om dertien organisaties die het Witte Theater
gebruiken, een groot aantal
daarvan gaat het alleen om
de opslagruimte. Dat geldt
echter niet voor bijvoorbeeld
het Decoratelier en RTV
Seaport. De huurprijzen zijn
doorgaans niet marktconform, ook gezien het feit dat
het gaat om amateurverenigingen zoals Unidos, De Jonge Stem en het Sint Nicolaas
Comité Ijmuiden. Hoewel de
gemeente juridisch niet verplicht is de huurders tegemoet te komen, wordt vanuit
het oogpunt van maatschappelijke meerwaarde wel in
gesprek gegaan met de
huurders om hen te ondersteunen in het zoeken naar
vervangende ruimte. In principe zal de gemeente geen financiële compensatie geven.
Alleen voor Amateurkunst is
juridisch een mogelijkheid
om bij uitzonderlijk hoge verhuiskosten een kleine subsidie te verlenen.

Bakker Ad Ketels Zeewijkplein weer open
IJmuiden - Afgelopen maandag opende bakker Ad Ketels
na een zeer grondige verbouwing de deuren van het spiksplinternieuwe filiaal Zeewijkplein. Het was de gehele
dag lekker druk. ,,Oh bakker,
wat is het mooi geworden”,
,,Ik ken het niet meer terug”
en zo ging het maar door.
De comfortabele koffiecorner vooraan in de nieuwe
zaak bleek meteen een schot
in de roos. Er zaten werkelijk
de gehele dag wel een aantal
mensen zodat het een gezellige boel was.
Met de complete verbouwing van het winkelcentrum
en een flink aantal nieuwe of vernieuwde winkels is
het een feest om in de Zee-

wijkpassage te winkelen en
er gezellig te vertoeven. Met
ruime gratis parkeergelegenheid kunt u gerust wat langer
blijven. En bij de bakker natuurlijk lekker vers brood en
banket halen en daarna nog
even koffie of thee met wat
lekkers erbij.
Uiteraard zijn er speciale
openingsaanbiedingen. In alle filialen geldt voor het overbekende 11-Granenbrood:
tweede brood halve prijs. En
alleen voor filiaal Zeewijkplein: de overbekende Bossche Bollen 3+1 gratis!
Ad Ketels en alle medewerkers staan voor u klaar.
Graag tot ziens in winkelcentrum Zeewijkplein of in één
van de andere filialen.

Regio – In een brief aan Provinciale Staten heeft de gemeente Velsen aangegeven
dat de voorkeur voor een
nieuwe verbinding tussen
de snelwegen A8 en A9 het
Golfbaanalternatief is. Velsen kiest hiervoor omdat in
hun ogen het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt
aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en
maatschappelijk
onrendabel is. Het Golfbaanalternatief scoort positiever op de
bereikbaarheid in de IJmond
dan het Heemskerkalternatief. Dat geldt vooral voor
de zuidelijke Ijmond. En het

Golfbaanalternatief zou circa
200 miljoen euro goedkoper
zijn dan het Heemskerkalternatief en is daarmee het enige alternatief met een positieve kosten-batenverhouding.
De gemeente Velsen stelt als
voorwaarde dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de leefbaarheid in
de wijk Broekpolder, waar de
aansluiting van het Golfbaanalternatief zou worden aangelegd. De uitkomsten van
het onderzoek moeten worden betrokken bij het besluit
over het definitieve voorkeursalternatief.

GroenLinks houdt
‘nieuwjaarsreceptie’
IJmuiden - Zaterdag 16 september van 14.00 tot 17.00
vindt de openbare ‘nieuwjaarsreceptie’ van GroenLinks plaats. Tijdens deze receptie, die de aftrap zal zijn
van zowel het nieuwe bestuursjaar als de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zullen
twee groene lintjes worden
uitgereikt door Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg.
De nieuwjaarsbijeenkomst,
voorafgaande aan Prinsjesdag, wordt gehouden in SHIP

op het Sluiseiland. Juist die
locatie, omringd door water
en land, industrie met aandacht voor onderwijs en verkeer en duurzaamheid, sluit
uitstekend aan bij het verkiezingsprogramma van GroenLinks Velsen voor de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018. Tijdens de bij- Regio - Zondag heeft IJmui- bij werden ze over het hele
eenkomst zal het concept- denaar Jan van Duijnen (foto) meer gesleept. Het duurde al
Kijk voor het actuele nieuws op
verkiezingsprogramma worwww.de vis van zijn leven gevangen:.nlmet al anderhalf uur voor ze
WWW.BEVERWIJKER.NL
den gepresenteerd. Meer
een meerval van 1,55 meter de meerval aan boord konden
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
weten? Mail naar groenlinks- en een geschat gewicht van trekken.
velsen@gmail.com of bel 06- 40 tot 50 kilo. En dat met een ,,De hele plas was in rep en
10744874.
30 grams spinhengeltje om roer’’, aldus Heeringa. ,,We
mee te snoeken. Van Duijnen kregen heel veel bekijks. Gewas met zijn vismaatjes Jaap lukkig hebben we het bewijs
Heeringa en Dick van der Plas op foto en film. We kregen te
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Alzheimer Trefpunt

Archeologische
tentoonstelling
IJmuiden - Een stroopkan
van een bewoner van Velsen-Zuid uit de 17e eeuw of
een sieraad van been van
vér voor Christus. Dat en nog
veel meer kunt u zien op de
tentoonstelling van de archeologische werkgroep Velsen. Kom tussen 9 september
tot 14 oktober naar de bibliotheek van Velsen. U ziet er
archeologische vondsten die
gevonden zijn bij de verbreding van het Noordzeekanaal, de restauratie van de
woningen en archeologisch
onderzoek in en rond de
eeuwenoude Engelmunduskerk in het dorp Velsen. Het
zijn gebruiksvoorwerpen van
de bewoners die hier woonden en dateren uit de periode van de 17e eeuw tot in de
20e eeuw, zoals een stroopkan. Soms zijn deze vondsten
nog te koppelen aan de bewoners van de woningen. De
vondsten in en rond de kerk
dateren van rond 1200 tot de
20e eeuw. Ook vondsten uit
de bewoningsperiode 18001600 voor Christus worden
tentoongesteld. De tentoonstelling wordt gehouden van
9 september tot en met 14
oktober en is te bezoeken tijdens de openingsuren van de
bibliotheek. De Stichting Archeologische Werkgroep Velsen organiseert de tentoonstelling in de bibliotheek van
Velsen aan het Dudokplein
in IJmuiden, in samenwerking met de bibliotheek van
Velsen, museum Kennemerland, het archeologisch depot Noord-Holland en de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente
Velsen. Dit past mooi bij de
Nationale Archeologiedagen
op 13, 14 en 15 oktober 2017
en sluit aan op de tentoonstelling over het 50-jarige
bestaan van de stichting het
dorp Velsen. Op zaterdag 14
oktober om 10.30 uur houdt
Jan Morren, amateur archeoloog- en historicus, een lezing over de opgravingen.

Velsen - Dinsdag 12 september is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen,
het onderwerp is: Dementie
en intimiteit.
Welke relatie je ook met elkaar hebt, deze zal onherroepelijk veranderen als er sprake is van dementie. De verbondenheid blijft bestaan
maar er zijn veel dingen
waarvan je beetje bij beetje afscheid moet nemen. Zijn
er tips om hier op een goede manier mee om te kunnen
gaan?
Gespreksleider Mick Flieringa gaat hierover uitgebreid in
gesprek met een deskundige
gastspreker. Hierna is er ge-

legenheid tot het stellen van
vragen.
Naast het thema zal er deze avond aandacht besteed
worden aan het 10-jarig bestaan van de Alzheimer Trefpunten in de regio MiddenKennemerland.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie? Kom dan
naar het Alzheimer Trefpunt
in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden, Dudokplein 16
(boven Albert Heijn), 1971
EP IJmuiden. De ontvangst is
vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en ein- IJmuiden - De loterij van
digt rond 21.00 uur.
het Zomerfestival .IJmuiden
is een echte traditie aan het
worden. Ook dit jaar waren er
weer veel prijzen gesponsord
door bedrijven. Zo ook de extra hoofdprijs: een minicruise
naar verrassend Newcastle,
aangeboden door DFDS Seaways. Woensdag 30 augustus mocht de winnaar Dave van der Vaart de prijs in
ontvangst nemen van Geeke

Loterij Zomerfestival
Hengst van DFDS Seaways.
Heeft u al de loten nagekeken? De uitslag is te vinden
op www.zomerfestivalijmuiden.nl en op de Facebookpagina van het Zomerfestival.
U kunt nog tot 31 oktober reageren via de mail naar stichtingkor tebaanijmuiden@
gmail.com. Binnenkort wordt
ook de hoofdprijs die aangeboden is door WinSys ICT uitgereikt.

Barbecue voor
medewerkers
Hospice De Heideberg
IJmuiden - Vanaf zaterdag
9 september is in het IJmuider Zee- en Havenmuseum een tentoonstelling te
zien met werken van kunstenaars van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (NVZ).
Zee en schepen zijn door de
eeuwen heen een grote inspiratiebron geweest voor
kunstenaars. Vooral in Nederland, zeevarende natie en sterk bewust van zee
en water, leefde en leeft dit
genre enorm; veel beeldende kunstenaars houden zich
met het maritieme genre bezig. Een aantal hiervan heeft
zich na een succesvolle gezamenlijke expositie in 1952
in het Stedelijk Museum te
Amsterdam verenigd in de
Vereniging van Zeeschilders. Dit initiatief is uitgegroeid tot een heden ten dage bloeiend kunstenaarscollectief van schilders, beeldhouwers, grafici, installatiemakers en conceptuelen.
Zie ook de website www.
zeeschilders.com.
Voor de expositie in het
IJmuider Zee- en Havenmuseum hebben tien kunstenaars van de NVZ wer-

ken gemaakt waarin een
aspect van IJmuiden wordt
weerspiegeld. Het gaat hier
om schilderijen en ruimtelijk werk. Uiteraard heeft iedere kunstenaar een eigen
interpretatie aan deze vraag
gegeven en is het resultaat
zeer verrassend en divers.
Het is aan de bezoeker om
te vinden hoe in deze werken ‘IJmuiden is weerspiegeld’.
De deelnemende kunstenaars zijn Winnifred Bastian,
Ingrid Dingjan, Geer Huybers, Maarten Groot, Marc
Langer, Edit Madou, Wim
Vaarzon Morel, Jaap Ploos
van Amstel, Peter de Rijcke
en Ludo van Well. Alle getoonde werken zijn te koop.
De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf zaterdag 9
september tot en met zondag 4 maart 2018. Het museum is geopend op de
woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur. In de
schoolvakanties Noord is
het museum extra geopend
op de dinsdag- donderdag
en vrijdagmiddag. Museumkaart geldig. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl.

Driehuis - De jaarlijkse barbecue voor alle medewerkers
van Hospice De Heideberg
was weer een groot succes.
Onder een stralend zonnetje
ontmoetten ruim vijfentachtig vrijwilligers met partners,
bestuursleden en verpleegkundigen elkaar op vrijdag
25 augustus op het terras
van hockeyclub Strawberries.
De populaire club draagt het
hospice, mede door de maatschappelijke functie in de
gemeente Velsen, een warm
hart toe en was zo gastvrij om
voor deze gelegenheid zijn
kantine en terras beschikbaar te stellen. Van het sma-

kelijke buffet, verzorgd door
slagerij van Theo van Haaster uit Velserbroek, werd flink
gesmuld.
Onder het genot van een glas
wijn, bier of frisdrank werden de banden onderling
weer even stevig aangehaald.
Nieuwe vrijwilligers werden
voorgesteld aan de oud-getrouwen en na de toost op
‘oud en nieuw’ en de gezondheid van allemaal bleef het
nog lang gezellig.
Ook vrijwilliger worden in
Hospice De Heideberg? Kijk
op www.hospicevelsen.nl of
mail naar info@hospicevelsen.nl.

14 7 september 2017

Engelmunduskerk open
voor bezichtiging

Open dag bij
Baptistengemeente
IJmuiden - Op zaterdag 16
september houdt de Baptistengemeente IJmuiden weer
haar jaarlijkse open dag. Die
dag wordt in de kerk informatie gegeven over de verschillende activiteiten die wekelijks in de kerk plaatsvinden.
Het belooft een feestelijke en
ontspannen dag te worden
met sport- en spelactiviteiten. Kinderen kunnen zich laten schminken, er zijn hamburgers te verkrijgen en er
is gratis koffie, thee en limonade. Het adres is Eemstraat
30 in IJmuiden. De open dag
duurt van 12.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.baptistenijmuiden.nl.

IJmuiden - Op Open Monumentendag is de oud-katholieke H. Engelmunduskerk geopend zijn voor bezichtiging. Iedereen is zaterdag van harte welkom
tussen 10.00 en 17.00 uur.
De H. Engelmunduskerk
is geen monument, maar
heeft wel een monumentale
uitstraling. Sinds de bouw in
1907 is de kerk een beeldbepalend gebouw in OudIJmuiden. Sinds januari van
dit jaar is de kerk iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur geopend voor iedereen die op zoek is naar
stilte of een plek om te bidden, die een kaars wil branden of even binnen wil kijken. Op Open Monumentendag is de kerk de ge-

hele zaterdag open. In het
weekend van 9 en 10 september zetten veel kerkgenootschappen de deur
open voor de Kerkproeverij,
waarmee kerken hun gastvrijheid willen tonen aan iedereen die op zoek is naar
een kerk of die gewoon
eens binnen wil kijken. De
H. Engelmunduskerk houdt
daarom op zondag 10 september om 10.00 uur een
viering waarbij aan gasten
extra aandacht zal worden
gegeven. Na afloop is iedereen van harte welkom op de
koffie.
U vindt de oud-katholieke H. Engelmunduskerk
aan de Koningin Wilhelminakade 119. Zie ook www.
ijmuiden.okkn.nl.

Wie heeft Max vermoord?

Verdachten
op heterdaad
aangehouden
Beverwijk - De politie van
basisteam IJmond heeft in
de nacht van woensdag op
donderdag twee verdachten uit IJmuiden aangehouden op heterdaad. Het tweetal hield zich verdacht op in
de omgeving van de Parallelweg en de politie nam positie in om te observeren wat
de mannen van plan waren.
Op het terrein van een bedrijf
aan de Parallelweg in Beverwijk werd al snel duidelijk dat de IJmuidenaren van
plan waren om een inbraak
te plegen; met inbrekerswerktuig probeerden zij een
betaalautomaat open te breken. Hierop werd het tweetal
op heterdaad rond 02.50 uur
door de politie aangehouden.
De IJmuidenaren, mannen in
de leeftijd van 25 en 32 jaar,
hadden de nodige inbrekerswerktuig bij zich. Zij zijn ingesloten voor nader onderzoek.

Woensdagmiddag 30 september is rond 17.00 op de
Zeeweg onze kater Max (5)
overleden na een aanrijding.
Dat gebeurde op de kruising
met de Beukenstraat en de
Fazantenlaan.
Naast het verdriet dat mijn
vriend en ik hebben vanwege het verlies, zijn wij op
zoek naar het precieze verhaal en mogelijke dader van
dit ongeval. Wij vinden het
oprecht asociaal en tevens
laf dat onze trouwe viervoeter het leven heeft moeten
geven voor iemand die zich
niet of nauwelijks heeft bekommerd om het welzijn van
het aangereden dier.
Tijdens het ongeval was de
aansluiting van de Zeeweg
met de Heerenduinweg afgesloten, wat al de kans op

een aanrijding fors verminderde. Ook omdat de Zeeweg best breed is, is de kans
op een aanrijding met een
beest zeer klein. Wij vernemen daarom ook dat roekeloos rijgedrag heeft plaatsgevonden en onze Max misschien opzettelijk vermoord
is.
Mocht u iets gezien, gehoord of vernomen hebben
op de kruising van de Zeeweg, Beukenstraat en Fazantenlaan op 30 september dat
te maken kan hebben met
het overlijden van onze kater
Max, gelieve dan contact op
te nemen via 06-57887458.
WhatsApp is ook mogelijk.
Hartelijk dank!
Naam en adres bekend bij
de redactie

Vestering en Roelofs
winnen
Kerst de Jong toernooi
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
mochten de leden van Damclub IJmuiden (DCIJ) na een
zomerstop van drie maanden
eindelijk weer beginnen. Als
eersten speelden zeven jeugdleden, aangevuld met jeugdleidster Nicole Schouten, een
sneldamtoernooi
vernoemd
naar de oud-voorzitter van
DCIJ.
Al snel werd duidelijk dat de
strijd om de eerste plaats zou
gaan tussen de gebroeders
Vestering. Uiteindelijk wist Abel
zijn broer Samuel één punt voor
te blijven. De strijd om de derde
plaats werd gestreden tussen
de broertjes Fico en Tibbe van
Beek, Lars van Eeken en Renée
Bal. Hierbij wist Lars van Eeken met een eindspurt van drie
overwinningen op rij de concurrentie nog te passeren. Tibbe van Beek wist als enige van
de jeugdleidster te winnen en
speelde ook remise tegen de
winnaar, maar pakte te weinig

punten in de overige duels.
Bij de senioren werden de zestien deelnemers in twee poules
van acht ingedeeld. In groep A
schoten Kees Pippel en Martin van Dijk uit de startblokken
met zes punten uit drie wedstrijden. Toen Pippel verrassend ten onder ging tegen Conall Sleutel, kon Van Dijk uitlopen. Met vijf overwinningen en
twee remises bleef hij Pippel
één punt voor. Bij groep B won
Albert Roelofs zes van de zeven wedstrijden en verloor hij
alleen van Max Doornbosch.
Op slechts één punt achterstand werd Koos de Vries
tweede.
Aangezien Roelofs en Van Dijk
evenveel punten hadden behaald, moest de winnaar van
het Kerst de Jong toernooi
aangewezen worden op basis van het aantal overwinningen. Roelofs had een wedstrijd
meer gewonnen dan Van Dijk
en werd hierdoor winnaar.

Ichthuskerk: startdienst en kliederkerk
IJmuiden - Zondag 10 september wordt in de Ichthuskerk de aftrap gegeven voor
het nieuwe seizoen. Het centrale thema van de startdienst
is ‘De zoekende mens’.
Als mensen zijn we vaak op
zoek naar dingen. Niet alleen
naar spullen maar we zoeken
ook naar diepere lagen in het
leven: noem het geluk, bezieling, inspiratie. Wee zoeken
naar God, maar wie is God en
hoe zoeken we God? Ds. Jeannet van Doorn neemt ons mee
in die zoektocht door naar Zacheüs te kijken en te zien hoe
en waarnaar hij zocht. Het
wordt een dienst met veel vrolijke liederen om mee te zingen
en ook zal een koor haar medewerking aan de dienst verlenen. De dienst begint om 10.00

uur, vanaf 9.30 uur staat achter in de kerk de koffie of thee
voor u klaar en bent u welkom
om in de Ichthuskerk aan de
Snelliusstraat.
Zondagmiddag is er dan weer
Kliederkerk! Een gezellige creatieve middag voor kinderen
en hun (groot)ouders. Samen
met elkaar gaan we kliederen,
rommel maken, spelen, vieren
en vooral heel veel ontdekken.
Er is een kliederig programma
bedacht rond een spannend
verhaal uit de Bijbel. Als afsluiten gaan we samen eten. Alle
kinderen zijn welkom met hun
vader, moeder, opa, oma, andere familieleden en vriendjes
en vriendinnetjes.
Aanmelden kan via dsjvandoorn@gmail.com of facebook.com/kliederkerkijmuiden.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Zondag 17 september
Open dag SWV
Zoals ieder jaar aan het begin
van het seizoen is er een Open
Dag in een aantal buurt- en
wijkcentra van Stichting Welzijn
Velsen. Dit jaar zijn ze allemaal
op dezelfde dag, op zondag 17
september 2017 van 13.00 tot
17.00 uur.
De Open Dagen zijn in Buurtcentrum de Dwarsligger, Buurthuis de Brulboei en Buurtcentrum de Spil in IJmuiden. Ook
in Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord en in Wijkcentrum
de Stek in Velsen-Noord is er
een Open Dag.
In deze 5 centra vindt ook het
muziekproject ‘Spring maar
Achterop’ plaats, hierover leest
u onder aan deze pagina meer.
Op de Open dag kunt u informatie krijgen over de activiteiten en u kunt zich inschrijven

voor de cursussen. Een aantal
docenten is op deze dag aanwezig. In de centra vinden naast

de informatie ook extra activiteiten plaats. U bent natuurlijk
van harte welkom!
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Extra activiteiten:
Buurthuis de Brulboei
In de Brulboei is een interessante fototentoonstelling over OudIJmuiden, met mooie plaatjes uit
het heden en het verleden. De kinderen kunnen zich uitleven op het
springkussen van de Brulboei.
Buurtcentrum de Dwarsligger
In de Dwarsligger is een rommelmarkt waarvan de opbrengst naar
onderhoud en inrichting van het
buurtcentrum gaat. Omwonenden
van het buurtcentrum kunnen komen praten over het plan voor het
naastgelegen veld waar de jongeren-ontmoetingsplek inmiddels
verdwenen is. Het ontwerp hangt
aan een muur. Ook nieuwe wijkbewoners/Nederlanders zullen iets
van hun moederland laten zien.
Buurtcentrum de Spil

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

In de Spil is een leuke Fancy Fair
georganiseerd door Kansen en
Zo, Buurtsport, OK-Velsen, Stichting de Linde, De Waerden, Maatjesproject en Taal Actief. Verder zijn
er ook activiteiten rondom de Fancy Fair zoals een rad van fortuin
waar leuke prijsjes gewonnen kunnen worden.
Dorpshuis het Terras
In het Terras zal een leuke miniworkshop Sushi maken plaatsvinden. Om 14.00, 15.00 en 16.00
uur kunnen enkele mensen hieraan meedoen. Ook zullen er lekkere hapjes gemaakt worden door de
vrijwilligers van de Open Tafel.
Wijkcentrum de Stek
In de Stek is er een gezellige buurtbarbecue voor de vaste bezoekers
en medewerkers van het centrum.
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Zondagmiddag
17 september 2017
1
4
2
3

De 1ste editie van Velsens
Muziekronde langs 5 locaties
door de gehele gemeente Velsen.

1. De Stek
Heinweg 2, Velsen Noord

GRATIS
ENTREE..!

2. De Spil
Frans Halsstraat 29, IJmuiden
3. De Dwarsligger
Planetenweg 338, IJmuiden
4. De Brulboei
Kanaalstraat 166, IJmuiden
5. Het Terras
Dinkgrevelaan 17, Santpoort Noord
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Taal Actief
Velsen

Klimaat Techniek Santpoort

Warm in de winter,
koel in de zomer

Santpoort-Noord - Klimaat
Techniek Santpoort is sinds
vier jaar gevestigd aan de
Kweekerslaan 1 te SantpoortNoord. Het gecertificeerde bedrijf is sindsdien aan het groeien omdat er veel vraag is naar
deskundigheid.
Inmiddels bestaat Klimaat
Techniek uit negen mannen en
een vrouw, Karin Hazeleger, zij
is de vriendelijke stem achter
de telefoon. De directie bestaat uit Johan Veldman, Paul
Maas en Nils Eelman. Ook zij
staan regelmatig bij de klanten op de stoep als het gaat
om advies, storingen, installatie of deskundige service.
Klimaat Techniek Santpoort
heeft een uitgebreid klantenbestand en is bekend bij veel
bedrijven,
projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, Tata Steel en natuurlijk
ook bij particulieren.
Veel ervaring en kennis is aanwezig, zij leveren het hele tra-

ject, van advies en aankoop,
via service en onderhoud naar
vervanging van installaties.
Het betreft hier c.v.-installaties, airconditioning, luchtbehandeling en met name duurzame energie, waaronder
warmtepompen en warmteen koude-opslag.
Van ontwerp tot vakbekwaam
installeren van de kleinere c.v.-installaties tot en met
complete werktuigbouwkundige installaties voor scholen, flats, appartementencomplexen, kantoren en villa’s.
Voor een goede werking van
de installaties is preventief onderhoud van groot belang, dat
scheelt op termijn kosten en is
beter voor het milieu. De servicedienst van Klimaat Techniek Santpoort is 24 uur per
dag bereikbaar. Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen 023-8887878, zie ook
www.klimaattechnieksantpoort.nl.

Biljart Kadercompetitie
2017-2018 van start
Santpoort-Noord - Het biljartteam Warme Bakker Ad
Ketels / BV Velsen speelt vrijdag 8 september in het mooie
clubhuis van Biljartvereniging
Velsen aan de Wüstelaan in
Santpoort de eerste wedstrijd
van het nieuwe seizoen 20172018. Aanvang 19.30 uur.
Er wordt gespeeld tegen het
sterke team van Horna-De
Vries Juweliers uit Hoorn met
enkele sterke 57/2 kaderspelers. Ook team Warme Bakker
Ad Ketels heeft zich weten te
versterken met Mike Hofland,
een sterke 57/2 kaderspeler
die 190 caramboles moet zien
te maken. Ook is Hans Koolen aan het team toegevoegd,
Hans speelt kader 38/2. De

overige spelers zijn Peter Oskam, Rob Overdijk, Jaap Ripke, Jeroen Heeremans en natuurlijk Ad Ketels.
In het afgelopen seizoen wist
het team door te dringen tot
de halve finale van het landskampioenschap, waar helaas
een verliespartij teveel de uitschakeling betekende. Het
team gaat komend seizoen uiteraard met frisse moed weer
proberen zo ver mogelijk te
komen. De volgende thuiswedstrijd is pas vrijdag 29
september tegen O.G.B. uit
Bussum. Iedereen is bij alle
wedstrijden van harte welkom
en de toegang is gratis bij Biljartvereniging Velsen aan de
Wüstelaan 79 in Santpoort.

Velsen - De Nederlandse lessen in Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, gaan binnenkort weer beginnen. Er zijn twee groepen
op de dinsdag; voor beginners en voor licht gevorderden.
Op de donderdag zijn er ook
twee groepen; voor beginners
en een groep voor gevorderden. De lessen zijn zowel op
de dinsdag als op de donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
U kunt zich alvast inschrijven
op maandag 4 en 11 september tussen 9.00 en 10.00 uur.
Vraag bij binnenkomst naar
de heer Nieboer. Meer info:
Nurcan Arslan, 0255-510186/
06.83231300 nurcanarslan@
welzijnvelsen.nl.

Kust-enKordagen
IJmuiden - Komend weekend
worden de jaarlijkse Kust-enKordagen van de NJN weer georganiseerd. In IJmuiden vindt
een korexcursie plaats om al
het zeeleven voor onze kust te
bekijken. Een kor is een soort
sleepnet aan een touw dat vanaf het strand word voortgetrokken door onze deelnemers. Na
een tijdje getrokken te hebben
gooien we het net leeg in een
bak water waar al onze coole
vissen, krabben en garnalen te
bezichtigen zijn (deze worden
na determinatie weer vrijgelaten). Wie wil nou niet de zomer
op zo’n fantastische manier afsluiten op het strand. Vertrek
op zaterdag 9 september om
12.45 voor strandpaviljoen Zeezicht. Deelname aan de excursies is gratis. Aanmelden kan
via daankapitein@hotmail.com
of www.njn.nl.

Oscar Benton te
gast op Seaport
Velsen - Maandagavond
11 september is Oscar Benton te gast in de uitzending van ‘SpiritualiTijd’ op
RTV Seaport. De zanger, bekend van zijn hit ‘Bensonhurst Blues’, treedt na lange
tijd weer op met zijn Oscar
Benton Blues band. Presentator Mark Metselaar praat
met hem over zijn leven: wat
inspireert en bezielt hem en
waar haalt hij de kracht vandaan om weer zo intensief op
te treden? De uitzending is
op 11 september en 13 november (in de herhaling)
vanaf 21.00 uur te horen via
www.rtvseaport.nl/live-radio
of 107.8 FM.

Local Hero Daan Pas wint
Pro-Am Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Daan Pas is
na een spannende shootout winnaar geworden van
de Pro-Am ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum van
Golfclub Spaarnwoude.
Pas werd daarmee een bijzondere winnaar omdat hij in
de shootout de sterkste bleek
in ene veld van 23 professionals. Bovendien werd hij op
het laatste moment aan de
deelnemerslijst toegevoegd
omdat een deelnemende
professional zich had verslapen. Vervolgens werd Daan
Pas een van de beste amateurs uit het ledenbestand

van de Golfclub Spaarnwoude verzocht in te vallen.
Daarom had niemand gerekend op een finaleplaats
van de jonge amateur die in
een veld van 23 professionals
en 72 amateurs na de eerste ronde op de vierde plaats
eindigde.
In de finale hield Daan Pas
het hoofd koel. Met riskante keuzes, local knowledge
en vooral loepzuivere putts
wist hij Ronald Stokman, de
huizenhoge favoriet en exSpaarnwoude prominent, op
de vierde shootout hole achter zich te houden.

Velsen – De gemeente Velsen werkt samen met Beverwijk en Heemskerk aan
nieuw, versterkt jeugdbeleid.
Daarvoor is breed onderzoek gedaan naar bevindingen van gebruikers en partners over alle jeugdbeleid. In
Velsen wonen bijna 19.000
jeugdigen, van 0 tot 24 jaar.
De drie gemeenten werken
nauw samen om jeugdigen
op te kunnen laten groeien
in een goed opvoed- en opgroeiklimaat, met een gezonde leefstijl, mogelijkheden
om hun talent te ontplooien,
in een veilige omgeving en
om te zorgen voor toegang
tot passende jeugdhulp.
Daarbij is preventie en vroegsignalering van groot belang.
Er wordt daarom ook nauw
samengewerkt met scholen,
wijk en gezin.
Problemen in de IJmond zijn
onder meer de echtscheidingsproblematiek in verband met jeugdige kinderen.
Kinderen in eenoudergezinnen hebben twee keer zoveel
kans op problemen. Daarom
wordt ingezet op signaleren
en inzetten van preventieve
ondersteuning en voorlichting voor deze ouders.
Ook voor jonge mantelzorgers is er extra steun, want
jongeren die opgroeien met
een zieke, verslaafde of verstandelijk beperkte ouder
hebben een grotere kans om

sociaal geïsoleerd te raken of
zelf ziek of depressief te worden. In de IJmond gaat het
om zo’n 5.000 jonge mantelzorgers, die hulp, ondersteuning en waardering kunnen krijgen.Ook armoede in
het gezin is een belangrijke
oorzaak van problemen voor
jeugdigen. Ouders met stress
hebben minder oog voor hun
kinderen. Armoede kan een
negatief effect hebben op
leerprestaties. Ook is er vaak
geen geld voor schoolreisjes of sporten. Landelijk heeft
13 procent van de kinderen
hiermee te maken. Velsen
heeft een minimabeleid om
gezinnen te ondersteunen
dat meer bekend zal worden
gemaakt bij de doelgroepen.
Andere problemen die zijn
gesignaleerd zijn cyberpesten, wat steeds meer voorkomt. Het zou landelijk gaan
om 8 procent van de jongeren. De gemeente werkt samen met scholen, en sportclubs en dergelijke aan bewustwording.
Ook speelt er een probleem
dat de Buitenschoolse Opvang (BSO) vaker te maken
krijgt met jeugdigen met gedragsproblemen, mede omdat op het speciaal onderwijs
niet de verplichting heeft buitenschoolse opvang te realiseren. Daarom worden extra
professionals bij het BSO ingezet.
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IJmuiden-teams spelen
eerste bekerwedstrijden
Het vorig seizoen speelde Stormvogels-zaterdag
in de reguliere competitie twee wedstrijden tegen buurman SVIJ en beide duels werden in de reguliere competitie met 1-0
verloren van het team van
trainer Peter Barzilay. Afgelopen week kwamen
beide teams elkaar tweemaal tegen: in Velsenoord
bij een toernooi van de
plaatselijke FC en vier dagen later thuis bij SVIJ; nu
werden beide wedstrijden
ruim gewonnen door een
zeer vernieuwd Stormvogels dat duidelijk in een
opbouwfase zit.
Op dinsdag 29 augustus jl.
deden SVIJ en Stormvogels
mee aan het door FC Velsenoord georganiseerd toernooi en het lot besliste dat
de twee Zeewijk-buren de
strijd tegen elkaar moesten
aangaan. Stormvogels had
niet zoveel moeite met SVIJ
en door doelpunten van Joey
Wolthuis (2x), Danny Blok,
Thomas Scholten en Brian
Ezeoke werd een 5-1-overwinning geboekt. Bij een
4-0-tussenstand schoot Joel

Stange in eigen doel. Twee
dagen later verloor Stormvogels de finale tegen VSVzaterdag met maar liefst 4-0
en opnieuw met een op de
meeste plaatsen gewijzigd
team.
Afgelopen zaterdag speelde
Stormvogels op het terrein
van SVIJ en de eerste twintig minuten had SVIJ een optisch overwicht en creëerde
zich vele kansen, maar door
goed keeperswerk van doelman Ebbeling kwam SVIJ
niet tot scoren. Na 17 minuten nam SVIJ de leiding. Op
het middenveld ontving Mita
Wesseling de bal en in sneltreinvaart passeerde hij een
aantal spelers om vervolgens
doelman Ebbeling het nakijken te geven, 1-0.
Drie minuten later liet SVIJdoelman De Jong de bal los
en daardoor was het voor
Tom van Mierlo een koud
kunstje de gelijkmaker aan
te tekenen, 1-1. In de 23ste
minuut bracht Van Mierlo
Stormvogels aan de leiding
omdat De Jong opnieuw in
de fout ging, 1-2. Vier minuten later belandde vanaf
links een voorzet van verdediger Aksu over de grabbe-

lende handen van doelman
De Jong op de lat om vervolgens voor de voeten van Wago Matitashvilli te belanden,
1-3. Dit was tevens de ruststand.
Bijna een half uur lang in
de tweede helft controleerde Stormvogels de bekerderby en in de 73ste minuut was
het opnieuw Ton van Mierlo die zijn hattrick maakte.
Met nog een kwartier op de
klok werd Stormvogels-aanvaller Joey Wolthuis binnen
de beruchte lijnen door Jeffrey Heine neergelegd; vanaf
11 meter scoorde Van Mierlo
zijn vierde treffer. Nadat SVIJ
opnieuw een paar reële kansen had gemist, wist Stormvogels in blessuretijd nog
tweemaal tot scoren te komen: invaller Mitchell Bruinink kon zijn eerste doelpunt
voor Stormvogels maken en
een minuut later bepaalde
Joey Wolthuis met een mooi
afstandsschot de eindstand
op 1-7.
Zaterdag speelt Stormvogels
om 14.30 uur thuis tegen
AFC’34-zaterdag haar tweede bekerduel; een week later
is Alcmaria Victrix-zaterdag
in Alkmaar de tegenstander.

De competitie start op 23
september, maar afgelopen zaterdag stonden er
twee bekerwedstrijden
op de thuisvelden gepland. Onder het genot
van een stralende zon
klonk om 12.00 uur het
fluitsignaal voor de vrouwen van IJmuiden en om
14.30 trad het eerste elftal van de heren aan.
De vrouwen troffen het
eerste elftal van BOL, direct een sterke tegenstander. De elf onder leiding
van trainer Wietze de Jong
begonnen sterk en fel aan
de wedstijd. Helaas gingen
de vrouwen toch met een
1-4 achterstand de rust in.
De tweede helft was beter,
maar helaas kon het tij niet
gekeerd worden en wist de
bezoekende ploeg nog drie
keer te scoren. De einduitslag was ietwat geflatteerd;
2-7. Voor IJmuiden scoorden
de nieuwkomers Sophie de
Heer en Romi de Leest.

Een beste dag was het ook
niet voor de elf van Anthony
Correia. De mannen kwamen niet verder dan een
gelijkspel (2-2) en dat had
niet nodig geweest. IJmuiden kreeg zat kansen in de
eerste helft, maar verzuimde het af te maken. Ook
bleek het merendeel van
het elftal van de Alkmaarse tegenstander Flamingo’s
64 de veteranenleeftijd gepasseerd te hebben. Fysiek
gezien had IJmuiden haar
mindere tegenstander dus
ook moeten kunnen kloppen. IJmuiden moest vervolgens in de tweede helft met
tien man verder nadat Kay
Brouwer tegen zijn tweede gele kaart aanliep. De
doelpunten van de zijde van
IJmuiden kwamen op rekening van Milan van Essen
en Iw Stoianov.
Goed was het dus allerminst, maar IJmuiden heeft
nog enkele weken om zich
voor te bereiden op het start
van het nieuwe seizoen.

Kandidatenlijst D66
Velsen krijgt vorm
Velsen - D66 is in Velsen
bezig met de vorming van
de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na de
verkiezing van lijsttrekker
Annette Baerveldt is inmiddels de kandidaatstelling voor de rest van de
lijst gesloten. ,,Het is buitengewoon
verheugend
dat het merendeel van de
fractie zich weer kandidaat heeft gesteld aangevuld met nieuw talent.”
Naar goed gebruik zal eind
september de interne verkiezing starten over de
volgorde van de lijst waarbij elk D66 Velsen lid een
stem heeft.
Helaas heeft Hülya Kat
aangegeven in 2018 niet
voor een nieuwe raadsperiode verkiesbaar te zijn.
,,De afgelopen jaren heb

ik mij mogen inzetten voor
D66 en de gemeente Velsen. Samen met een fantastische en stabiele D66fractie. Terugkijkend heb ik
veel politieke ervaring opgedaan en ben daarvoor
de kiezer en D66 zeer erkentelijk Het is nu echter
tijd voor andere keuze’s. Ik
zal mij blijven inzetten voor
D66. Met mijn aanstaande verhuizing naar Amsterdam wil ik blijven zorgen dat sociale ongelijkheid wordt bestreden en
geïnvesteerd wordt in gelijke kansen.’’
Hülya Kat zette zich sinds
2010 in de raad onder andere in op beleidsterreinen openbare orde & veiligheid, sociale zaken en
regionale samenwerking.
Ook was zij voorzitter van

het John van Dijk Fonds.
Daarnaast was zij voorzitter van de IJmondcommissie en sessievoorzitter van
de raadscarrousel vergaderingen van de gemeenteraad van Velsen. Buiten Velsen is ze lid van het
D66-regiobestuur NoordHolland en stond zij dit jaar
kandidaat voor het kamerlidmaatschap.
D66Velsen-lijsttrekker Annette Baerveldt betreurt
het besluit: ,,Wij zullen volgend jaar afscheid gaan
nemen van een sociaal bewogen raadslid. Gelukkig
is zij voor de partij niet verloren en gaat zij haar talenten inzetten in Amsterdam. Ik weet zeker dat de
ervaring die zij in Velsen
heeft opgedaan daar van
grote waarde zullen zijn.’’

De Jonge Stem dit
najaar in schouwburg
Velsen - Op 10 en 11 november voert De Jonge Stem
de musical ‘How to succeed
in business without really trying’ uit. Het is een musical met een knipoog naar
het bedrijfsleven, de jaren ‘60
en de toenmalige heersende
dubbele moraal. Kaarten zijn
te koop bij de leden en via de
Stadsschouwburg Velsen.
Een eenvoudige glazenwasser probeert via de aanwijzingen uit een boek ongemerkt
en zonder veel moeite op te

klimmen naar de top van de
bedrijfsladder. En dat lijkt ook
nog te lukken. Of toch niet?
Laat je verrassen door een
musical met humor, liefde en
aanstekelijke nummers!
Afgelopen zondag zijn de repetities van De Jonge Stem
begonnen. De groep maakt
de laatste spurt richting de
uitvoering in november. De
rolverdeling is bekend. De
komende weken wordt er
nog flink gestudeerd op de
dansen en de zangnummers.
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Klootschieten
Wijkplatform IJmuiden-Noord
Uitnodiging vergadering op 13 september 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 13 september aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis De
Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen, of problemen
uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Op de agenda staat naast andere
onderwerpen het bestemmingsplan IJmuiden-Oost, het horeca convenant Kennemerlaan, overlast koffieshop
Snelliusstraat en ondersteunen bewoners Van Poptaplantsoen bij herinrichting. Iedereen uit IJmuiden-Noord is welkom.
Meer informatie en de rest van de agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u
vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, stuur dan een e-mail naar
johan.zwakman@kpnplanet.nl, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Inschrijving Schoolkorfbal 2017 begonnen
Velsen - De inschrijving
voor het Schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 28
oktober2017 in sporthal
Zeewijk is geopend. Kinderen van de groepen 3 t/m
6 van de basisschool worden van harte uitgenodigd
om met één of meer teams
mee te doen aan het Quatrokorfbaltoernooi.
Quatrokorfbal wordt gespeeld met teams bestaand
uit 4 kinderen, jongens en/
of meisjes (een gelijke verdeling van jongens en
meisjes is wenselijk maar
niet noodzakelijk). Daarbij is het verstandig om per
team 1 of 2 extra kinderen
te hebben als wissel.
De inschrijving verloopt

IJmuiden - De IJmuidense
redders van de KNRM zijn
vorige week vrijdagmiddag
gealarmeerd voor een zeiljacht met motorproblemen.
Het 12 meter lange jacht lag
weliswaar onder zeil, maar
vanwege de windkracht 1
uit variabele richtingen dreef
het schip voornamelijk op de
vloedstroom.
Toen het jacht steeds meer
in de richting van de drukke vaargeul van de IJmuidense haven verdaagde, besloot
de schipper van het jacht beroep te doen op hulp van de
KNRM.
De noodoproep werd ook opgevangen door de KNRMreddingboot ’t Span. Deze
reddingboot van KNRM Andijk voer voor een proefvaart

via www.sportloketvelsen.
nl, opgeven voor 1 oktober. Alle basisscholen zijn
hier inmiddels over geïnformeerd.
Voorafgaand aan het toernooi worden in de maand
september door korfbalvereniging DKV op een aantal scholen tijdens de gymles korfbalclinics gegeven.
Scholen die hiervan gebruik willen maken kunnen
dit aangeven via nbrouwer@sportsupport.nl. Voor
de kinderen die zich opgeven voor het toernooi zijn
er ook nog twee clinics in
Sporthal Zeewijk op 5 oktober van 18:00 tot 20:00
uur (voor groep 3-4 en voor Driehuis - Zaterdag 2 sepgroep 5-6).
tember was een belangrijke
dag voor het Waterloo G1team, want er moest een bekerwedstrijd gespeeld worden.
Iedereen was mooi op tijd
voor de reis naar Koedijk.
De wedstrijd begon met een
mooie pass van Toni, het eervoor de IJmuidense kust. ’t ste punt voor Waterloo was
Span nam alvast poolshoog- een feit. Na de rust ging Wate bij de zes opvarenden van terloo wat beter voetballen
het zeiljacht dat van Scheveningen onderweg was naar
IJmuiden. Toen reddingboot
Nh1816 ter plaatse was is er
een redder aan boord van het
zeiljacht gezet om de situatie
op nemen en de sleepverbinding te maken.
Rustig is het jacht naar de IJmuiden - Operakoor Bel
haven gesleept en afgemeerd Canto geeft enthousiasin Seaport Marina. De red- te zangers en zangeressen
ders hoefden niet te vragen nog één kans voor deelname
of de schipper donateur van aan de opera Macbeth van
de KNRM wilde worden naar Giuseppe Verdi die in april
aanleiding van de geboden 2018 in de Stadsschouwburg
hulp. De jachteigenaar was wordt opgevoerd. Op dinsreeds ‘Redder aan de wal’. dag 12 september is er een
Om 16.00 uur lag de Nh1816 open repetitie in de Abeel,
weer gereed aan de steiger Abelenstraat 1 in IJmuiden.
voor het reddingstation.
Er is die avond gelegenheid

en zo maakte Michael Stegeman het tweede en het derde doelpunt. Er volgde zelfs
nog een vierde doelpunt, gescoord door Toni. Het Waterloo G1-team kon dus heel blij
met dikke winst naar huis.
Inmiddels maken zij zich alweer op voor de volgende bekerwedstrijd: zaterdag
speelt Waterloo G1 thuis tegen KGB G1, om 13.00 uur.
Publiek is heel welkom.

Laatste kans meezingen
opera Macbeth
om te luisteren of wellicht al
mee te zingen met de prachtige melodieën van deze wereldberoemde opera. Er is
bladmuziek aanwezig. U bent
van harte welkom.
De avond begint om 20.00
uur maar komt u iets eerder
zodat wij voor aanvang een
kopje koffie met elkaar kunnen drinken. Bel Canto kijkt
naar u uit!

IJmuiden - Zaterdag 2 september zijn de klootschieters
van s.v. Full Speed uit VelsenZuid weer van start gegaan
met hun wekelijkse partijtje
klootschieten. De vakantie is
weer achter de rug dus zijn
ze goed uitgerust om de strijd
aan te gaan om weekwinnaar
te worden. 12 leden waren
aanwezig en omdat er te weinig auto’s waren besloten zij
om de eerste wedstrijd maar
in Beeckestijn te houden. De
vier teams werden ingedeeld
door loting. Het was lekker
weer dus de jassen konden
binnen blijven. Alle begin is
weer even wennen, zodat de
eerste ballen niet zo goed uit
de handen rolden. Maar verder in het spel kwam het gevoel terug en vlogen de ballen over de fietspaden en
bospaden heen. Korte maar
ook zeer verre ballen werden
er gegooid. Uiteindelijk kwam
het team van Harm met Willen en Jan Stiemer als winnaar uit de bus met 82 schoten en 17 meter. Op de voet
gevolgd door team 3 met Jan
Granneman, Lia en Nico met
83 schoten en 1 meter. Team
4 met Ard Rob en Joke werd
derde met 106 schoten en 21
meter en team 1 met Gerda
Sonja en Bertie werd vierde
met 115 schoten en 30 meter.
Wilt u ook meedoen met dit
leuke spel ga dan naar het
clubhuis op zaterdagmorgen
om 09.45 uur en sluit u aan.
Of bel voor informatie naar
Nico Prins via 0255 – 518648.
Zie ook www.fullspeedsport.
club.

Klaverjassen
bij Stormvogels
IJmuiden - Op 8 september
begint de klaverjasvereniging van IJVV Stormvogels
weer met haar activiteiten.
De avond start om 20.00 uur
en de kantine is open vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom om deel te nemen
aan deze gezellige vrijdagavonden gedurende het gehele seizoen. Elke week leuke
prijzen en veel sfeer en aan
het eind van het seizoen zijn
er uiteraard mooie seizoensprijzen te winnen. U kunt zich
ter plekke aanmelden op vrijdag of even bellen met Gerard Rommers 0255-535400.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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Fred Dictus beëdigd
als tweede strandvonder
Donderdag 31 augustus jl. heeft
Johan Remkes, commissaris van
de Koning van Noord-Holland,
Fred Dictus beëdigd tot tweede
hulpstrandvonder van het strand
in IJmuiden. Dit betekent dat hij
voortaan met David Koks waakt
over het stuk strand vanaf de zuidpier tot aan Bloemendaal. Hoofdstrandvonder is Frank Dales, de
burgemeester van Velsen.

De heer Dictus kijkt uit naar zijn
nieuwe functie. “Ik woon al 52 jaar
zomers op het grote strand, ben gek
op de zee, strand en de duinen. Bovendien voel ik me geroepen om reddingswerk te verrichten”. Niet voor
niets werkt hij 56 jaar bij de reddingsbrigade.
Als strandvonder kan hij ook de helpende hand bieden. Zo is hij nu gemachtigd om aangespoelde goederen in bewaring te nemen zodat deze uit handen blijven van de jutters.
Wanneer spullen aanspoelen begint

er vaak een spannende race tussen
de strandvonders en de jutters. Zij
verbergen hun vondst vaak in de duinen en halen dit later weer op. Dat
kan variëren tussen teakhout, palmolie of olievaten. Maar ook gifzakjes
of zeehonden kunnen aanspoelen.
(foto: privécollectie)

Veilig naar school
Het is belangrijk om gezien te
worden in het verkeer. Zeker
uw schoolgaande kinderen, die
door hun beperkte lengte minder zichtbaar zijn en zich nog wel
eens in het verkeer onvoorspelbaar kunnen gedragen. Laat uw
kind opvallend gekleed gaan naar
school. Of zorg er in ieder geval
voor, dat hun fiets en tas opvallen.

Gezien worden
Straks komt de tijd dat we weer donkere kleding gaan dragen voor de

koudere dagen. Maar dan vallen we
nauwelijks op in het verkeer. Alleen
bij mist overdag vallen donkere kleren beter op. Het is raadzaam om uw
kinderen in een felgekleurde jas op
pad te sturen en hun ﬁets te voorzien van goede verlichting en reﬂecterende banden. Wil uw kind geen
lichte of felgekleurde kleren dragen?
Probeer de kleding dan toch opvallend te maken, bijvoorbeeld door reﬂecterende strepen/vlakken. Lichte
gympen helpen ook al. Evenals een
opvallend gekleurde rugtas. (foto:
Fietsersbond)

Rondleiding door het
gemeentehuis van Velsen
Zaterdag 9 september a.s. is het Open Monumentendag, maar ook de Dag
van de Democratie. Op deze dag is het gemeentehuis open van 11.00 uur
tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen of met
bestuurders in gesprek te gaan ( zie verder op de Infopagina ). Maar er
zijn ook rondleidingen. De heer Pieter Rings geeft drie rondleidingen; om
11.00, 13.30 uur en 15.30 uur. Hiervoor dient u zich wel aan te melden op
www.velsen.nl/opengemeentehuis

Uit het college

• Ontwikkelaar
KondorWessels
Vastgoed B.V, erfpachter Kennemerstrand N.V., ondererfpachters
Kennemermeer B.V. en Seaport
IJmuiden Onroerend Goed B.V. en
de gemeente Velsen sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor
de ontwikkeling van Kustplaats
IJmuiden aan Zee.
• De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een geactualiseerd gebieds-

programma vastgesteld dat ‘Made in IJmond 2017’ heet. Het programma geeft richting aan het gezamenlijke economisch beleid van
de IJmond, en is samen met het lokale bedrijfsleven en onderwijs tot
stand gekomen.
Informatie over collegeberichten
aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Doe mee met Burgernet!
Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met dit telefonische netwerk helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of bijvoorbeeld vermiste personen terug te vinden.

Wat is Burgernet?
Bij dringende zaken zoals diefstal,
overval, geweld, doorrijden na aanrijding of vermiste personen kan u
de politie helpen. Via het telefonisch
netwerk krijgen personen die zich
hebben aangemeld een oproep als de
politie een zoekactie begint. Uiteraard kunt u ook op basis van het bericht de politie een tip doorgeven.
Burgernet wordt ingezet bij urgente
zaken, waarvan een duidelijk signalement bestaat.
Wie kan zich aanmelden als deelnemer?
Elke inwoner vanaf 16 jaar kan zich
aanmelden. Ook als u niet in de gemeente woont, maar er wel werkt,
kunt u zich aanmelden.

Hoe werkt het precies?
• Ontvangt de politie een melding?
Dan kan de centralist van de meldkamer besluiten een oproep te verspreiden onder de mensen die wonen of werken in een bepaald gebied en zich hebben opgegeven
voor Burgernet.
• Via uw vaste of mobiele telefoon
ontvangt u een ingesproken bericht. Of u ontvangt per sms een
tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een
voertuig of vermist kind.
• Hebt u op basis van het bericht een
tip voor de politie? Bel dan met het
speciale Burgernetnummer: 08000011. Dit nummer is gratis.
• Alle ingeschakelde deelnemers
krijgen een bericht over de aﬂoop
van een actie. Uiteraard zijn aan
deze berichten geen kosten verbonden.
Meer informatie
Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of download de app.

Cadeau voor mantelzorgers
De IJmondgemeenten laten hun
waardering blijken voor mantelzorgers. Dat doen ze via een cadeaubon van € 25,- die de mantelzorgers kunnen aanvragen.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat kan een familielid zijn, maar
ook een buurvrouw of een vriend.
Deze zorg lijkt vanzelfsprekend,
maar gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg is onmisbaar naast professionele zorg.
Voor iemand met een beperking is
het heel waardevol als een ander
even een boodschap kan doen, wil
oppassen, vervoer regelt naar de
dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u meer dan
vier uur per week en langer dan drie
maanden voor een ander zonder dat
u daar voor wordt betaald? Dan kunt
u een cadeaubon aanvragen.

Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie?
Dinsdag 12 september a.s. is er in
de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden weer een Alzheimer Trefpunt. De bijeenkomst
biedt openheid, goede informatie en contact met lotgenoten. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Het onderwerp is ‘dementie
en intimiteit’. Aanvang: 19.30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie
neemt de komende jaren toe. Dat betekent voor de toekomst meer mantelzorgers en organisaties, die met deze
ziekte te maken krijgen. Alzheimerpa-

tiënten willen zo lang mogelijk thuis
wonen. Daarbij is hulp van hun omgeving en gemeente nodig. De gemeente
Velsen heeft in 2015 een intentieverklaring getekend om zich samen met
de regio en de netwerkpartners in te
zetten voor een dementievriendelijke
omgeving.
Stichting Alzheimer Nederland regio
Midden-Kennemerland heeft Trefpunten in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de volledige agenda op www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland.

De gemeente verstuurt begin september een huis-aan-huis brief met
meer informatie over de mantelzorgwaardering. Bij deze brief zit
een antwoordkaart. U kunt de cadeaubon ook aanvragen via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering. Om in aanmerking te
komen voor de cadeaubon stelt de
gemeente een paar voorwaarden.
Deze voorwaarden kunt u terugvinden in de brief en op de website.
Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook
graag helpen met informatie, ondersteuning en advies. Daarvoor kunt u
contact opnemen met de consulenten van Socius Centrum Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten van Socius kunnen u informatie
geven over praktische zaken, zoals
vergoedingen en toeslagen. Ook weten zij de weg naar ondersteuning
als de zorg te zwaar wordt.

Bieb woensdagavond open
Vanaf 4 september heeft de bibliotheek haar openingstijden gewijzigd. Voortaan is de vestiging IJmuiden ook op woensdagavond
open! Ook kun je alle dagen en 24 uur per dag voor informatie en reserveringen terecht op de website www.bibliotheekvelsen.nl.

Centrale Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
tel: 0255-525353

Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
1991 RH Velserbroek
tel: 023-5381901

Ma/Di/Do/Vr
selfservice
Woensdag
Zaterdag

Ma/Di/Do/Vr
selfservice
Woensdag
Zaterdag

10:00-17:00
10:00-13:00
13:00-21:00
10:00-14:00

10:00-17:00
10:00-13:00
13:00-17:00
10:00-14:00
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Open Monumentendag

Dag van de democratie

Velsen viert de Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017.
Deze dag staat in het teken van het
landelijke thema ‘Boeren, Burgers en
Buitenlui’. Diverse monumenten in
Velsen zijn open en gratis toegankelijk. Komt dat zien!

Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. De dag waarop we stilstaan hoe belangrijk het is om in vrijheid je stem te laten horen.
Mooie gelegenheid om politiek Velsen dichter bij de inwoners te brengen. Kom langs voor een rondleiding of een praatje met de gemeente!

Thema
Het thema is ontleend aan de eeuwenoude uitroep waarmee de stads- of dorpsomroeper de aandacht van de bewoners
van stad en land trok; ‘Boeren, Burgers
en Buitenlui’. Zaterdag 9 september is
ook de dag van de Democratie. Vandaar
dat het oude raadhuis in Velsen-Zuid,
maar ook het huidige gemeentehuis in
IJmuiden op deze dag open zijn. U kunt
er een rondleiding krijgen en met de politiek in gesprek gaan. Het thema is eveneens verweven met monumenten zoals korenmolen De Zandhaas, (vroegere) melkfabrieken en veel buitenplaatsen. Kortom: allemaal
prachtige monumenten, die graag bekeken willen worden.
Welke monumenten zijn open/ wat valt er te doen?
Gemeentehuis Velsen: Geopend van 11.00-16.30 uur. Om 11.00, 13.30 en
15.30 uur geeft de heer Pieter Rings een rondleiding door het gemeentehuis, dat is ontworpen door de befaamde architect Dudok. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier in
te vullen op de website www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.
Dorp Oud-Velsen: Rondleiding door het dorp om 12.00 en 15.00 uur,
start bij de Engelmunduskerk.

Rondleiding
Onder de noemer ‘Open politiek in Velsen’ kunnen bezoekers een rondleiding
krijgen in het oorspronkelijke gemeentehuis, dat ontworpen is door architect
Dudok. Het is tenslotte ook Monumentendag, de dag waarop onze monumenten de aandacht krijgen die ze verdienen.
Kom gewoon langs!
Verder is het mogelijk om met de gemeenteraad in de raadszaal in debat te
gaan of in de burgerzaal met raadsleden te ‘speeddaten’. Wilt u alleen even een
kijkje nemen of een praatje maken met collegeleden, raadsleden en ambtenaren van Velsen? Dat kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, ingang Plein 1945.
Programma
11.00 – 11.30 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
11.30 – 12.30 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
12.30 – 13.00 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
13.30 – 14.00 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
14.00 – 15.00 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
15.00 – 15.30 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
15.30 – 16.00 uur Rondleiding het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
16.00 – 16.30 uur Afsluiting met een drankje
Aanmelden
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier in te vullen op de website: www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de
rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend
van 10.00-16.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid: Geopend van
12.00-17.00 uur. Expositie ‘Slechte tijden, goede tijden’: de veranderingen
in Oud Velsen vanaf de jaren ’60 tot nu.
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, VelsenZuid: Geopend van 12.00-17.00 uur.
Landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid: Geopend van 11.0016.00 uur. Tentoonstelling ‘Dubbelportret’.
Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83, Santpoort-Noord: Geopend van
10.00-17.00 uur. Bezoek de molen en de molenwinkel.
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, SantpoortNoord; Rondleiding door het hoofdhuis elk uur tussen 11.00-16.00 uur,
start in de lobby.
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend van
10.00-17.00 uur.
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, IJmuiden: Geopend van 10.0014.00 uur. Tentoonstelling ‘Archeologische vondsten uit Oud-Velsen’.
T/m 14 oktober te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Meer informatie
In de brochure ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ staan de activiteiten en de
openstellingen vermeld. Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero
in Santpoort-Noord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Ook vindt u meer informatie
op www.openmonumentendag.nl.

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen 2018 vóór
15 oktober aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen
en in de regio Kennemerland.
Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en
politie) wil de gemeente daar op
tijd een overzicht van hebben:
een evenementenkalender.

Evenementen die in 2018 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 ok-

tober 2017 worden aangemeld. Op
www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe u dat kunt doen; daar
is ook het aanmeldingsformulier
te downloaden. Dit kunt u mailen
naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Moeite met lezen,
schrijven of rekenen?
Ongeveer een op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft
grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het merendeel daarvan is van Nederlandse
afkomst. Dat beperkt hun digitale vaardigheden en hun mogelijkheden om volwaardig te kunnen
functioneren in de maatschappij. Daarom zet Velsen deze week
de spotlight op de mogelijkheden om laaggeletterdheid tegen
te gaan.

In deze week van de Alfabetisering,
die nog tot 10 september duurt, zijn
er verschillende activiteiten. Zo was
er afgelopen maandag een bijeenkomst voor vrijwilligers die meehelpen om taalachterstanden weg te
werken. Er zijn workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen bij laaggeletterdheid’ en vandaag is er een ‘Letterlunch met broodje Boekenbal’ in
buurtcentrum De Spil.
Hoe kunnen we helpen?
Kent u misschien mensen in uw omgeving die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? We horen
graag of u ideeën heeft waarmee we
hen kunnen helpen. U kunt uw suggesties mailen naar ddrenth@velsen.nl of tot einde van deze week in
de ideeënbus gooien. Deze staan op
de volgende drie locaties: ontvangsthal gemeentehuis Velsen aan Dudokplein te IJmuiden, bij de balie
van het Servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen aan Plein 45 nr 10
te IJmuiden en in de Openbare Bi-

bliotheek Velsen aan Dudokplein
16 te IJmuiden. Op basis van de reacties, kijken we of ons aanbod aan
scholing voldoende aansluit bij de
wensen.
Scholing
Er zijn namelijk al veel mogelijkheden om mensen die moeite hebben
met rekenen of lezen of schrijven te
helpen. Bijvoorbeeld door een taaltraining te volgen of een individuele
taal- en rekenprogramma. Deze worden 1 op 1 gegeven of in groepsvorm
op locaties als buurthuizen, bibliotheken en scholen of bij een Regionaal Opleiding Centrum(ROC).
Voor informatie over training en/of
begeleiding in taal-/reken- en digitale vaardigheden, over doorverwijzing van en ondersteuning voor docenten, vrijwilligers en geïnteresseerde nieuwe deelnemers, kan men
terecht bij de Bibliotheek Velsen. In
de nabije toekomst komt er een Taalhuis.
Vrijwilligers zijn welkom!
De deelnemende organisaties aan
deze week, zoals de bibliotheek en
stichting Welzijn hopen ook dat aandacht voor laaggeletterdheid extra vrijwilligers oplevert om alle activiteiten blijvend mogelijk te maken. Wie zelf interesse heeft om een
taaltraining of begeleiding te geven
op vrijwillige basis, kan contact opnemen met Stichting Welzijn Velsen, nurcanarslan@velsen.nl of met
Vluchtelingenwerk: arnautovich@
vluchtelingenwerk.nl.

Gratis aanhangwagen
Inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen voortaan gratis een aanhangwagen
gebruiken om grof afval naar
het afvalbrengstation in Velsen
of Beverwijk te brengen. Dinsdag 5 september hebben de
wethouders Jaqueline Dorenbos (Beverwijk), Frank Frowijn
(Heemskerk) en milieuwethouder Floor Bal van de gemeente Velsen het startsein gegeven.

Heemskerk of Velsen. U betaalt
wel eerst huur en een borg van 75
euro. De borg krijgt u terug als u de
aanhangwagen terugbrengt. Het
huurbedrag wordt binnen zeven
werkdagen weer teruggestort als
u voldoet aan twee voorwaarden: u
heeft de boedelbak niet langer dan
3 uur geleend en u heeft een ondertekend huurformulier met een
stempel van het HVC afvalbrengstation.

Gratis aanhangwagen
U kunt drie uur lang gratis gebruik
maken van een aanhangwagen van
Boedelbak om grof afval naar het
afvalbrengstation te brengen. De
service is uitsluitend voor particulieren. U kunt de aanhangwagen reserveren via www.boedelbak.nl of bij een ophaallocatie
van Boedelbak binnen Beverwijk,

Formulier
Het gestempelde huurformulier
mailt u naar info@boedelbak.nl
of stuurt u naar Boedelbak, antwoordnummer 10503, 2130 VC
Hoofddorp. De aanhangwagen kan
in Velsen worden opgehaald bij BP
IJmuiderstraatweg 120 IJmuiden
en Total De Kamp Velserbroek.
(foto: HVC)

Week van de vrede: vredesloop in IJmuiden
Van 18 tot en met 24 september is het de week van
de Vrede. In Velsen wordt hier volop aandacht aan
geschonken. Zo zal burgemeester Frank Dales in
Velsen-Noord een vredespaal onthullen en wordt er
in IJmuiden een Walk of Peace georganiseerd. Voor
de fietsers onder ons is er een fietstocht van 40 kilometer!

Meldt u aan voor de vredesloop!
Op 23 september is er een Walk of Peace in IJmuiden.
Deze vredeswandeling is ongeveer 3 kilometer lang en
staat in het teken van ontmoeting, bezinning en nadenken over wat vrede voor u betekent. De wandeltocht is
geschikt voor mensen met een scootmobiel en rolstoel.
De tocht start om op Plein 1945 om 13.30 uur en is gratis. Onderweg is er een hapje en een drankje. Daarom is
het van belang, dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per
mail: walkofpeacevelsen@gmail.com of bel naar 0641512876.

Onthulling vredespaal
Op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, onthult burgemeester Dales van Velsen om 16.00 uur een
vredespaal aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.
Vredesfietstocht 22 september
Bent u meer een ﬁetser? Vrouwen voor Vrede IJmond
bestaat dit jaar 35 jaar en organiseert daarom op 22 september een ﬁetstocht van ongeveer 40 km. Onderweg
wordt op verschillende locaties stil gestaan bij de betekenis van vrede. De start is op 22 september om 9.00 uur
bij de vredesboom aan het Cnossenpad achter het gemeentehuis van Heemskerk. Rond 13.00 uur: lunchpauze bij molen De Knegt in Akersloot. De tocht eindigt rond
17.00 uur bij de Doopsgezinde Gemeente aan het Meerplein te Beverwijk. Geïnteresseerd? Vraag het routeboekje aan via nesham@casema.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken en
nog veel meer.

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

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

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 werk-

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
augustus 2017 tot en met 1 september 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemermeer 25, organiseren
sportevenement
(30/08/2017)
23198-2017;
Kalverstraat 28, plaatsen dakopbouw (01/09/2017) 23293-2017.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 15D, kappen 28
bomen (31/08/2017) 23368-2017;
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel
(01/09/2017) 23384-2017.
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat
23,
aanpassen
brandcompartimentering
(31/08/2017) 23272-2017;
Wijkerstraatweg 57, plaatsen dakkapel (01/09/2017) 23370-2017.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 1, kappen boom
(28/08/2017) 22933-2017;
Hoofdstraat 191, verbouwen woning
(30/08/2017) 23223-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen

showroom tot twee woningen met
bedrijfsruimte (01/09/2017) 173952017.
Santpoort-Noord
St. Martinstraat 2, plaatsen uitbouw
(30/08/2017) 18075-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (04/09/2017) 149012017.
Velserbroek
Tureluur 24, plaatsen erfafscheiding (30/08/2017) 19107-2017.

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 voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Nachtegaallaan 13, plaatsen dakopbouw (31/08/2017) 17519-2017;
Dokweg 16, uitbreiden bedrijfsgebouw (31/082017) 15640-2017.

Velsen-Noord
Gildenlaan 68, legaliseren dakkapel, erfafscheiding, wijzigen gevel
(29/08/2017) 20115-2017;
Heirweg 2A-2F, splitsen schoollokaal
(31/08/2017) 20401-2017;
Reyndersweg 1, plaatsen rioolput (bij
de seizoensgebonden sanitaire unit)
nabij de noordpier (04/09/2017)
19998-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 69, plaatsen dakkapel (29/08/2017) 20118-2017;
Crijnssenstraat 4, plaatsen erker
(29/08/2017) 19154-2017;
Rijksweg 336,plaatsen dakopbouw
(31/08/2017) 17974-2017.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen
boom (01/09/2017) 21842-2017
Papenburghlaan 26, kappen boom
(04/09/2017) 21718-2017
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 2 0001 / 0002 /
0003, wijzigen van 3 penthouses(twee
dakterrassen, gevel) ten opzichte van
verleende vergunning (24690-2016)
(30/08/2017) 19231-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Voetbalwedstrijden Jupiler league
2017-2018, Locatie:
Rabobank
IJmond Stadion (01/09/2017) 205272017.

