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IJmuiden - Het eerste
weekend van Industriecultuur IJmuiden zat vol
met
theatervoorstellingen, boottochten en speciale rondleidingen. Wethouder ronald vennik
opende Industriecultuur
IJmuiden officieel door
twee industriële gebouwen in het licht te zetten.

door het beeldenpark Zee
van Staal, voor iedereen was
er iets te doen tijdens het
eerste weekend van Industriecultuur IJmuiden. Vishal
D vormde ook het bijzondere decor voor de theatervoorstelling ‘de Verhalenvisser van IJmuiden’.
Speciaal voor Industriecultuur IJmuiden zijn de watertoren aan de Dokweg en het
Met een snelle ribboot door torentje van het Zee- en Hade haven van IJmuiden of venmuseum tot 23 oktober
een poëtische rondleiding elke avond sfeervol verlicht.

Vanuit de toren van het museum is voor de echte kenner ook een bericht in morsecode te ontcijferen!
In het kader van Industriecultuur IJmuiden zullen op
21 en 22 oktober nog rondleidingen
plaatsvinden
bij TATA Steel en het bedrijfsmuseum van ENCI. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk. Reserveren kan
via www.industriecultuurijmuiden.nl. (foto: Erik Baalbergen)

‘Vaart in samenwerking’
IJmond - De vaart zit in de
samenwerking tussen de
IJmondgemeenten.
Dat
concludeert AEF, het adviesbureau dat op verzoek
van de raden van Heemskerk, velsen en Beverwijk
een evaluatie naar de samenwerking tussen de gemeenten heeft uitgevoerd.
Raadslid Maartje van Vliet,
voorzitter van de commissie
die de evaluatie heeft begeleid, vindt het rapport een belangrijke bouwsteen voor de
verdere samenwerking tussen
de drie gemeenten. ,,Er zitten
bruikbare aanbevelingen in
het rapport, waar we mee verder kunnen.’’
Tot het uitvoeren van een evaluatie van de samenwerking
tussen de drie gemeenten is in
2015 besloten. Aanleiding was

het besluit om te gaan samenwerken in 2013 en de Strategische agenda IJmond van 2015.
De vraag die door de drie raden is gesteld is in hoeverre
de IJmondiale samenwerking
daadwerkelijk tot stand is gekomen en welke obstakels en
verbeterpunten er zijn voor de
samenwerking in de toekomst.
AEF concludeert dat op alle terreinen van de Strategische Agenda IJmondiale Samenwerking voortgang is geboekt, in de vorm van concrete resultaten of zelfs in de
uitvoering. De IJmondcommissie wordt als positief voor
de samenwerking ervaren en
steeds belangrijker gevonden.
De steeds beter wordende
verhoudingen tussen raadsleden, wethouders en ambtenaren van de drie gemeenten
maken dat niemand zich meer

kan voorstellen in de toekomst
minder of niet meer te gaan
samenwerken.
Er zijn ook nog extra voordelen te behalen in de samenwerking. Zo is voor de IJmondcommissie de langetermijnplanning van belang en het
gelijktrekken van de procedures voor elke gemeente. AEF
vindt ook dat het tijd is om
de IJmondiale samenwerking
meer in de spotlights te zetten
bij inwoners en de media.
Van Vliet is tevreden over het
rapport. Zij hoopt dat de conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in het gesprek dat de colleges en de
raden nog gaan voeren. ,,En
uiteraard dat er in de toekomst
nog beter wordt samengewerkt, zodat we voor de inwoners en ondernemers er het
beste uit kunnen halen.’’

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

DEZE WEEK IN DE KRANT

Een goed leven,
ook met diabetes

zondag 16 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels

tegen

Kolping Boys

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Man mishandelt moeder
velsen-Zuid - De politie
heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 48-jarige
man uit Velsen-Zuid aangehouden wegens mishandeling van zijn 74-jarige moeder. Het slachtoffer is met

ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
De politie ging na de melding
met spoed naar de woning
van betrokkenen aan ’t Kaetie. Hier bleek de mishandeling nog gaande te zijn.
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COLOFON Nu ook hormoon-vrije
Verschijnt donderdag

anticonceptie

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Regio - Heb je al langer willen stoppen met de pil maar
niet geweten wat je dan moet
doen? Hier is het net zo betrouwbaar (99,3%) en volledig
natuurlijk alternatief: De LadyComp (LC). Na een dagelijkse
temperatuurmeting geeft deze
cycluscomputer met rood aan
wanneer je vruchtbaar bent,
of met groen wanneer je niet
vruchtbaar bent. Hij is makkelijk in het gebruik, houdt rekening met temperatuurafwijkingen en brengt ook je hele
hormoonhuishouding in kaart.
Daarom is de LC ook heel
goed geschikt voor echtparen met een kinderwens. Meer
weten: www.ladycomp.nl

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:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
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

Driehuis - Wethouder Floor
Bal heeft maandag kennisgemaakt met de nieuwe
‘look’ van het Pieter Vermeulen Museum. Aan de entreezijde van het gebouw, waar
het museum al vele jaren tijdelijk gehuisvest is, zijn over
de volle breedte van het pand
namelijk een viertal kunststof
doeken aangebracht, elk met
een afmeting van 7,5 bij 2,5
meter. Op deze doeken is een
groot aantal afbeeldingen
te zien van dieren die onder
meer ook in het museum als
collectiestukken zijn te bewonderen.
De wethouder bezocht het
museum in het kader van
de ‘Dag van de Duurzaamheid’, waarbij zijn werkdag
begon met een voorleesmoment voor de 20 kinderen van
groep 4 van Basisschool De
Origon uit IJmuiden. Het was
een verhaal uit de ‘Wereld
van Plastic’, de verhalenbun-

del voor de Dag van de Duurzaamheid.
Maar ook afgelopen zondagmiddag werd Hiske Brouwer,
beleidsmedewerkster van het
museum, verrast met het bezoek van een cameraploeg
voor het maken van opnames
in het kader van het
‘Best beoordeelde kindermuseum van Nederland’. Het
Pieter Vermeulen Museum is
door de jeugdige bezoekers
namelijk verkozen binnen de
top drie van de best beoordeelde musea.
Het Pieter Vermeulen Museum behoort met deze nominatie tot de drie leukste musea, voor Kinderen, van Nederland! De medewerkers en
de vrijwilligers van het museum gaan nog een spannende week tegemoet, want komende vrijdag wordt bekend
gemaakt welk museum zich
het leukste kindermuseum
van Nederland mag noemen.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf 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.
Vraag een IJmuidenaar waar
‘Ouwe Klootjes’ zit en je
wordt naar het Koningsplein
gedirigeerd. Komend vanaf
de Julianabrug naar het Koningsplein valt het bedoelde pand met de witte zijgevel met de tekst ‘Old Clothes
New’ ook direct op. Het pand
op de hoek met de President
Krügerstraat is in 1914 gebouwd als winkel met werkplaats en bovenwoning. De
oorspronkelijk
Jugendstilachtige winkelpui verdwijnt
in latere jaren.
Rond 1916 vestigt de oudste
apotheek van IJmuiden, de
IJmuider Apotheek, zich in
het pand. Tot aan de massale evacuatie van de Festung
IJmuiden heeft de zaak daar
gezeten. Veel IJmuidenaren
moeten IJmuiden eind 1942
verlaten. Onmisbaar geachte
personen mogen binnen de
gemeente blijven en komen
vooral in Santpoort terecht.
Omdat daar geen apotheek
is, mag mejuffrouw C. Ledeboer de IJmuider Apotheek
in een op bevel beschikbaar
gestelde woning voortzetten. Op 21 december 1942
sluit de apotheek aan het Koningsplein en in januari 1943
gaat deze open aan de Bloe-

mendaalsestraatweg. Na de
bevrijding gaat mej. Ledeboer
terug naar IJmuiden en zet
de IJmuider Apotheek voort,
eerst in een woonhuis totdat
zij de beschikking krijgt over
een winkelpand. Deze apotheek bestaat nog steeds als
de IJmuider Apotheek Ledeboer aan de Kennemerlaan.
Na de bevrijding komt chemische reiniging en perserij ‘Old Clothes New’ in het
pand. Voor en in de oorlog
zit de kledingreiniger in de
Frans Naereboutstraat. Deze zaak is de naamgever van
‘Ouwe Klootjes’. Het verhaal
gaat dat een vissersvrouw tijdens een gesprek (‘roepje’)
via Scheveningen Radio met
haar man op zee vermeldde
dat zijn pak gestoomd is bij
‘Ouwe Kloten Nieuw’. Omdat
iedereen de roepjes kan beluisteren, is de naam al snel
gevestigd.
De stomerij stopt in 2004.
Vanaf maart 2005 huisvest
het pand de fysiotherapiepraktijk van Ben Ebbeling. De
namen ‘Old Clothes New’ en
‘Ouwe Klootjes’ blijken uitstekende wegwijzers naar de
nieuwe praktijk! Per 1 januari 2016 is de praktijk gesloten. Sindsdien staat het pand
leeg, wachtend op de sloop.
Ten tijde van Ouwe Klootjes
zijn bij het kledingreinigingsproces zoveel oplosmiddelen
vrijgekomen, dat na de sloop
de onderliggende grond
moet worden gesaneerd.
Het typisch IJmuidense Ouwe Klootjes zal helaas zichtbaar verdwijnen, maar wel
voortleven in het collectieve
geheugen van IJmuiden.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Organisatie slaat handen ineen met Levensgenieters en KVSA

MijnKerstmarkt naar Cruise Terminal
Velsen - MijnKerstmarkt
heeft de handen ineengeslagen met Levensgenieters, het evenementenbureau van Bas Dortmundt,
en KVSA. Het kerstfeest
voor bedrijven vindt dit
jaar plaats in de Felison
Cruise Terminal, die van
16 tot en met 23 december
wordt omgedoopt tot Felison Christmas Terminal.
Na het succes van de eerste
editie kon een vervolg niet
uitblijven. ,,De bedrijven die
er vorig jaar bij waren hebben onze schouders stuk geslagen met complimenten’’,
aldus organisator Just Ritskes. ,,Ik schat dat 95 procent
alweer heeft geboekt voor de
komende editie.’’
MijnKerstmarkt stelt bedrijven in staat hun medewerkers de waardering te geven die ze verdienen. Ritskes: ,,Vaak ontvangen medewerkers een kerstpakket met
spullen die voor een groot
deel in de prullenbak belanden. Bij ons krijgt iedere bezoeker munten waarmee zij
cadeaus kunnen uitzoeken

die ze echt leuk vinden. In
het sfeervolle kerstdorp staan
kramen waar diverse lokale
ondernemers zich presenteren. Zij vertellen ook het verhaal achter de producten. Het
betrekken van lokale ondernemers is altijd een belangrijke doelstelling geweest van
MijnKerstmarkt. Daarom werken we samen met onder andere Slijterij & Wijnhuis Zeewijk, Drogisterij Ritskes, de
Gezellige Woonwinkel en verschillende lokale beauty- en
massagesalons.’’
Na het uitzoeken van de
kerstcadeaus gaat het horecaplein op de eerste verdieping open. Vanaf deze plek
hebben de bezoekers zicht
op de IJmond-haven en de
skyline van Tata Steel. Het diner wordt net als vorig jaar
verzorgd door Korf Catering.
Voor alle bedrijven is een eigen plekje gereserveerd.
MijnKerstmarkt wordt iedere avond feestelijk afgesloten
met live-muziek en een dj.
,,MijnKerstmarkt combineert
de kerstborrel, het kerstdiner, het kerstpakket en de
jaarlijkse feestavond’’, aldus

Bas Dortmundt. ,,Wij stellen
een arrangement samen dat
aansluit bij de wensen en het
budget. Veel is mogelijk: ieder bedrijf kan bepalen waar
de nadruk op wordt gelegd.
Het ene bedrijf wil uitpakken met een kerstcadeau op
maat; de ander vindt het samen zijn met de werknemers
belangrijker en pakt de borrel
groots aan.’’
Ritskes: ,,Wij bieden laagdrempelige gezelligheid in
combinatie met een hoge
kwaliteit cadeaus en catering.
Beleving en sfeer zijn daarbij
de toverwoorden. Ik weet zeker dat de bezoekers de Felison Cruise Terminal niet
meer zullen herkennen nadat
wij het in samenwerking met
KVSA en Kwekerij Loef onder
handen hebben genomen.’’
Inmiddels hebben tientallen bedrijven ingtekend voor
MijnKerstmarkt. Er is nog
ruimte in de week van 19 december (ook middagsessies).
Meer weten? Kijk op www.
mijnkerstmarkt.nl of bel met
Just Ritskes, telefoon 0651662135, of Bas Dortmundt,
telefoon 06-44684793.

Velsense kinderen gaan iedere maand op pad om zwerfvuil op te ruimen

Beestenbende is Duurzame Held
Velsen - Zaterdag is tijdens de de Dag van de
Duurzaamheid de BeestenBende van Velsen uitgeroepen tot Duurzame
Held. De taart smaakte
heerlijk. De 160 Velsense
kinderen die maandelijks
hun vrije tijd besteden aan
het opruimen van zwerfafval zijn dit jaar de grote
winnaar.
ben er allemaal plezier in.’’
Ook Niels, Tygo en Joël zijn
Het grote succes van de klasgenoten en met zijn drieBeestenBende wordt ver- en vormen zij een enthousiast
klaard door de kinderen zelf. groepje. Ze wonen alle drie
De 8-jarige Charissa uit Vel- in IJmuiden maar gaan naar
sen-Noord is sinds een half school op de Jan Campert
jaar lid en dolenthousiast. in Driehuis. ,,Wij vinden het
,,Iemand van BeestenBen- gewoon leuk om op te ruide Nederland kwam bij ons men’’, zegt Niels ernstig. ,,Wij
op de Plataan erover vertel- vinden het belangrijk dat er
len. Ik vind het leuk om te geen zwerfafval is, want diehelpen met opruimen in de ren kunnen er dood van gaan
buurt en ik heb nu ook nieu- en het komt in het water waar
we vrienden gemaakt.’’ Cha- het jaren blijft drijven.’’
rissa’s moeder vertelt dat zij BeestenBende Velsen wordt
vrijwilligster is bij het groepje. gecoördineerd door Petra
,,Een keer in de maand gaan Bodenstaff van de gemeenwe met een klein clubje op- te Velsen. Zij zorgt ervoor
ruimen in Velsen-Noord. Bij dat scholen worden bezocht
Charissa in het groepje zitten door BeestenBende. Nieuwe
wat klasgenootjes en ze heb- leden worden door haar op

het stadhuis verwelkomd en
voorzien van de mooie gele
hesjes, grijpers en vuilniszakken. Ook betrekt zij BeestenBende-groepjes bij wijkactiviteiten, waarbij soms ook in
groter verband wordt opgeruimd.
,,Ik vind het een mooi initiatief om basisschoolkinderen
te betrekken bij het opruimen
in hun wijk’’, aldus Bodenstaff. ,,Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat
kinderen op deze leeftijd heel
enthousiast bezig kunnen
zijn met opruimen en daarmee meteen een basis leggen die ze niet meer kwijtraken. Deze BeestenBende leden zullen nooit zomaar iets
op straat gooien, ook niet als
ze volwassen zijn. En dat is
grote winst. In hun enthousiasme trekken ze hun ouders,
familie en vrienden ook mee.
Zo zie je dat kinderen de toekomst zijn. Regelmatig krijgen de kinderen complimentjes en bedankjes van dankbare bewoners. Ook ouderen zijn blij als ze zien dat de
kinderen hun omgeving op-

ruimen. BeestenBende heeft
dus een heel groot effect.’’
De meeste kinderen worden
lid na een bezoekje van BeestenBende op school. Scholen proberen zo’n bezoekje in te passen bij de thema’s
die op school worden gehouden, dus soms duurt het wat
langer voor BeestenBende op
bezoek komt. Onlangs werden twee scholen in Velserbroek bezocht en dat leverde heel veel nieuwe leden op.

Een van de juffen was zo enthousiast dat ze werd uitgenodigd om mee te doen in
een reclamespot voor BeestenBende.
Om de BeestenBende kinderen te bedanken worden af
en toe leuke uitstapjes gehouden. Volgend jaar mogen
alle actieve BeestenBendekinderen uit Velsen mee naar
het Dolfinarium in Harderwijk. Meer weten? Zie www.
mijnbeestenbende.nl.
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Lezing
Het Brede
Rode Lint

Activiteiten voor leden en klanten

Dialoog centraal in
RaboWeek IJmond

IJmond - Leden en klanten
van Rabobank IJmond zijn
van harte uitgenodigd voor
de activiteiten in de RaboWeek IJmond, die de bank
van 31 oktober tot en met 4
november organiseert.
Rabobank IJmond is een
maatschappelijk betrokken
bank die een positieve bijdrage levert aan wonen, werken en recreëren in de regio. De RaboWeek IJmond
is daar een mooi voorbeeld
van. In samenwerking met
lokale ondernemers, vrijwilligers en de ledenraad worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Het
delen van kennis staat centraal, maar er is ook volop
ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar te bespreken wat er in de regio en binnen de bank leeft. Het aangaan van de dialoog vormt
de rode draad.
De RaboWeek IJmond start
op maandag 31 oktober met
een Ledencafé. Deze avond
wordt het sociaal-maatschappelijke onderzoeksrapport van de Kracht van de
IJmond officieel gepresenteerd en wordt u bijgepraat

over de ontwikkelingen binnen de bank. Dinsdag 1 november staat in het teken van
het Fashion & Food Event.
Een heerlijke avond vol muziek, dans, fashion en diverse hapjes uit de regio.
Woensdag 2 november organiseert de bank, samen
met Tata Steel en OV IJmond,
een interactieve ondernemersbijeenkomst. Jort Kelder gaat dan in gesprek met
een aantal tafelgasten over
de economische ontwikkelingen en ondernemerskansen in de IJmond. Donderdag 3 november is het Fit &
Vitaal Event, een inspirerende avond over vitaliteit en
lifestyle met Richard de Leth, Vivian Reijsen en een lokale vitaliteitsmarkt.
Voorafgaand aan de RaboWeek vindt op donderdag 27
oktober het jongerenevent
Vlog You! plaats. De seniorenmiddag en -avond op 2
en 4 november zitten inmiddels vol.
Het volledige programma
vindt u op www.rabobank.
nl/ijmond. Hier kunt u zich
ook aanmelden voor de activiteiten. Hulp nodig? Bel dan
(023) 513 3500.

IJmuiden - Show- en accordeonorkest de Klavierschippers bestaat 35 jaar. Titel van
de jubileumshow is ‘Back in
time’. en staat onder leiding
van dirigent Wim Notenboom.
Locatie: Technisch College
Velsen. Aanvang zaterdag 22
oktober om 20.00 uur. Zondag 23 oktober begint de

show om 14.30 uur. Dit jaar
heeft de show een verrassend gastoptreden. Een zangeres en zanger dragen hun
muzikale stem bij. Het geheel
staat onder leiding van dirigent Wim Notenboom. Kaarten zijn voor 12,50 euro te bestellen via www.klavierschippers.nl of 06-45751073.

Velsen-Zuid - In het kader
van het Brederodejaar 2016
houdt de Engelmunduskerk,
Kerkplein 1 Oud Velsen op
dinsdagavond 18 oktober in
samenwerking met de Stichting Santpoort een lezing, getiteld: ‘Een illustere familie. De
Brederodes en hun monumenten en kunstschatten’. De lezing wordt gegeven door Carly Misset, historisch onderzoeker en publiciste met bijzondere belangstelling voor Noorden Zuid-Holland. Het middeleeuwse riddergeslacht Van
Brederode is nauw verbonden met Kennemerland. Hier
vind je ook de oudste Brederode- monumenten: de ruïne van
het stamslot in Santpoort en de
monumentale gebeeldhouwde
dekplaat in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk.
Van 20.00 tot circa 21.30 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. Kosten:
5 euro, inclusief koffie of thee
in de pauze. Aanmelden: gerdatruus@gmail.com of 0235380927. Zie ook www.stichtingsantpoort.nl en www.engelmunduskerkoudvelsen.nl.

Mishandeling
IJmuiden - Op de Willem
Barendszstraat heeft de politie zondagmiddag rond 16.00
uur twee mannen van 26 en
36 jaar aangehouden. De
36-jarige man, zonder vaste
woon- of verblijfplaats, was
kort daarvoor een woning
binnengedrongen en zou een
van de bewoners, een man
van 22 jaar, mishandeld hebben. De 22-jarige man is met
een voorwerp op zijn hoofd
geslagen door de 36-jarige
man. Het slachtoffer vluchtte
naar buiten, waarbij de voor
hem onbekende man achter hem aan kwam. De gewaarschuwde agenten kwamen op dat moment de straat
in en zagen de 36-jarige verdachte met een fles op hen af
komen lopen. Hierop werd de
verdachte aangehouden. Terwijl de agenten bezig waren
met de aanhouding, kwam
een derde man plotseling
de hoek om met een mes in
zijn hand. Vanwege de dreigende houding en het feit
dat de man slechts op enkele meters afstand stond, trok
de agent zijn vuurwapen. De
man, die later een medebewoner bleek te zijn, gaf zich
hierop snel over. Beide mannen zijn aangehouden en
meegenomen voor verhoor.
Het mes is in beslag genomen.

Sfeervolle Musical
Proms in Schouwburg
Velsen - In het programmaboekje stond het al: ,,Laat u
verrassen door de veelzijdigheid die wij u bieden.’’ Nou,
dat is zaterdagavond inderdaad gelukt. Wat een gloedvol concert heeft dit orkest
van de Muziekvereniging
IJmuider harmonie neergezet.
Onder muzikale leiding van
dirigent Theo Bleeker werd
een prachtig gevarieerd Musical Proms ten gehore gebracht. De opening Highlights from Annie zette het
orkest goed weg. De toon
was gezet in deze prachtige
schouwburg. Sfeervolle effecten in Miss Saigon (overvliegende helicopter) en perfect bezongen door Wouter
Wensink en Mieke van Hulst
ontroerde het publiek. Dit
geldt eigenlijk voor de gehele avond.
The Sound of Music met Lisanne Wensink en Musicalkids Eigenwijs deed de zaal
luid mee zingen. Een stuk-

je uit de musical Chess had
een prachtige trompetsolo
in zich. Evita, Elisabeth, Jezus Christ Superstar ze kwamen allemaal voorbij. The
Bues brothers vertegenwoordigd door Arjen Hinloopen
en Jeroen Alders deden letterlijk de zaal op zijn kop zetten. Dit ook zeker bij de nummers Proud Mary (Mieke) en
Disco inferno (Maarten Kat).
Opstaand publiek, en dansen
op het balkon, een geweldig
IJmuidens feestje is het geworden!
Het
IJHmusementsorkest
heeft naast het begeleiden
van de muzikanten zelf ook
goed van zich laten horen. De
muziekstukken die het orkest
zelf zonder vocale begeleiding speelde waren stuk voor
stuk prachtig neergezet, met
goed op elkaar ingespeelde
secties, en geweldige solisten. We mogen trots zijn dat
Velsen nog van deze prachtige orkesten in huis heeft. (foto: Stefan Ruijgrok)

Speeltuin Zeewijk
zoekt buurtgenoten
IJmuiden - Zoals bij veel
mensen inmiddels wel bekend is zijn oom Bert en tante Suus gestopt met het beheer van speeltuin Zeewijk.
Er gaan inmiddels nogal wat
geruchten rond dat de speeltuin voorgoed dicht is, maar
dat klopt niet. Uiteraard is de
speeltuin dicht in de wintermaanden, maar er is een club
betrokken mensen bezig zodat ze in het voorjaar van
2017 de speeltuin weer kunnen openen.
Enige tijd geleden is een
‘denk-tank’ opgericht waarin
Stichting Welzijn Velsen een
rol heeft. Wijkplatform Zeeen Duinwijk is aangehaakt en
inmiddels is er een groep enthousiaste wijkbewoners die

een rol willen gaan spelen. Er
zijn inmiddels enkele gegadigden voor bestuur, beheer
en vrijwilligers, maar nog niet
genoeg; er zijn echt meer
mensen nodig. Ook als men
bijvoorbeeld maar één middag per maand in de speeltuin actief kan zijn is dat niet
erg. Zo lang er een sluitend
rooster gemaakt kan worden
is dat prima.
Gezocht worden mensen met
hart voor de speeltuin en
zin in een nieuwe toekomst.
Spreekt dit u aan neem dan
alstublieft contact op met
Marjolijn Houwing van Stichting Welzijn Velsen. Zij is te
bereiken via marjolijnhouwing@welzijnvelsen.nl
of
0255 548549.
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Inspirerende Dag van Duurzaamheid
Velsen - Afgelopen zaterdag was alweer de tweede
Dag van de Duurzaamheid in
de gemeente Velsen op Plein
1945. Net als vorig jaar waren er weer veel enthousiaste standhouders met goede
plannen voor een mooie toekomst voor ons allemaal.
De dag werd geopend met
het naar binnen dragen van
wat meubilair voor de nieuwe
duurzaamheids pop-up store
op Plein 1945. De naam van
de winkel is Du-Dock, waarbij Du staat voor duurzaamheid. In de pop-up store kan
men vanaf deze week terecht voor allerlei vragen over
duurzaamheid, zoals zonnepanelen, isolatie enzovoorts.
De Dag van de Duurzaamheid was eigenlijk maandag
10 oktober maar de duurzame markt in Velsen was
op zaterdag 8 oktober. Onder auspiciën van Omgevingsdienst IJmond werd de
markt gehouden waarbij milieuwethouder Floor Bal vliegende keep was. Er waren
veel ondernemers met vernieuwende en interessante producten op velerlei gebied. Maar ook konden particulieren of ondernemers
met elkaar en de wethouder
speed-daten om tot nog iets
mooiers te komen. En er was
een Energy Battle met teams
over energie besparen. Over
de Duurzame Held Velsen
Award 2016 vindt u elders
in deze krant het artikel. Er
waren drie genomineerden,
waaronder het bedrijf Van
der Vlugt kozijnen uit Velserbroek, die veel aan recycling doet en in hun fabriek
in Zwaag kunststof maakt uit
gerecycled materiaal.
De andere genomineerde

was Elektrisch Vervoer Centrum uit Heemskerk, die de
mooiste elektrische fietsen,
scooters en zelfs automatisch
opvouwbare
scootmobielen op de markt brengt. Deze twee genomineerden werden echter verslagen door de
helden van Beestenbende.
De twee ondernemers stonden volledig achter de keuze
van het publiek. Die welwillendheid was tekenend voor
de ondernemers op de duurzaamheidsmarkt.
Heel interessant is het nieuwe bedrijf Zee Boerderij
IJmond met drie jonge ondernemers Nikki, Berthine
en Sjoerd Laarhoven, die op
de markt demonstreerden
hoe veelzijdig zeewier is. Je
kunt het namelijk eten en er
plastic van maken of natuurlijk isolatiemateriaal. Maar in
de IJmond willen zij met zeewier het vervuilde water in
het Noordzeekanaal filteren.
Van de afvalproducten kan
van alles worden gemaakt.
Dat klinkt als een prima plan.
Heel bijzonder was het verhaal van Donald Vermeulen

en zijn vrouw Ria die vorig
jaar de Duurzame Held van
Velsen was. Sinds hij is gestopt met werken staat zijn
leven in het teken van duurzaamheid en ze hebben daar
veel lol van.
‘s Morgens begint hij al met
opvangen van het nog koude
douchewater (voor de plantjes). Hij raapt bolussen van
oerrunderen op in het duin
(voor zijn kruiden) en maakt
van zijn oude hemd een
boodschappentasje en in lege aardappelzakken verzamelt hij zijn plastic afval. Met
zijn kruiden maakt hij heerlijke likeurtjes die hij regelmatig deelt met buren. Iedereen
blij dus.
Op de duurzaamheidsmarkt
waren ook veel blije mensen. Want terwijl de volwassenen informatie konden inwinnen over isolatie van het
huis of over een elektrische
fiets bij Donker, konden kinderen heerlijk knutselen met
afval of wat lekkers bakken
bij Wiawaha. Wat kan duurzaamheid toch leuk zijn. (Karin Dekkers)

Rabobank Vlog You
helpt vloggers op weg
IJmond - Vloggen kan zo simpel lijken als een ander het
doet. Maar om zelf succesvol
te vloggen heb je zeker wel wat
handvaten nodig. Om ‘vloggers
to be’ op weg te helpen houdt
Rabobank IJmond op donderdag 27 oktober van 19.00 tot
21.30 uur een avond speciaal
voor beginnende of aanstaande vloggers in het Rabobank
IJmond Stadion van Telstar.
Voor deze avond zijn drie bekende Nederlandse vloggers
uitgenodigd om te vertellen
over hun succes. Dat zijn vlogger Emma Wagemans, gamer
Yarasky en Youtuber Furtjuh,
die ieder een half uurtje zullen
vertellen over hun ervaringen
met vloggen.
Het maakt niet uit of je zelf al
aan het vloggen bent of er alleen nog over denkt. Misschien
wil je gewoon viral gaan voor
de lol. Maar het kan ook zijn
dat je serieus wilt gaan verdienen. Dan is het zeker zaak

om op deze avond aanwezig te
zijn. Niet alleen de genoemde
vloggers maar ook Rabobank
IJmond kan jonge vloggers als
geen ander adviseren als het
om ondernemen gaat.
Het mooie is dat na de presentaties een afterparty wordt gehouden met DJ Volta en daarbij is alle gelegenheid voor een
Meet & Greet met genoemde vloggers. Omdat de avond
is bedoeld voor jongeren kun
je rekenen op een alcoholvrije
borrel.
Nieuwsgierig geworden? Be
there! De inloop is vanaf 18.45
uur, om 19.00 uur begint het
serieuze werk en de after party duurt tot circa 21.30 uur. Alle tijd dus om daarna nog even
je bevindingen te delen op Facebook, YouTube of Instagram!
Het aantal plaatsen is beperkt
dus meld je snel aan via
www.rabobank.nl/IJmond. Het
is geen vrije inloop maar de
deelname is wel gratis.

Brandwondencentrum goede doel Velsertunnel Run
Velsen - Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis is
uitgeroepen tot het goede doel van de Velsertunnel Run op zondag 27
november. Deelnemers
kunnen familie, vrienden, collega’s en buren
vragen via een speciale
website geld te doneren.
Deze bedragen worden
samen met een eventueel batig saldo van
het hardloopevenement
overgemaakt naar het
brandwondencentrum in
Beverwijk.

worden 13.000 mensen
in het ziekenhuis behandeld. Ongeveer 600 mensen daarvan worden vanwege de ernst van hun letsel opgenomen en behandeld in een brandwondencentrum. Een kwart is jonger dan 5 jaar.
Artsen beschrijven brandwonden als de meest complexe wonden die er zijn.
De behandeling is extreem
pijnlijk. De littekens hebben vaak een grote invloed
op iemands leven. De opbrengst van de Velsertunnel Run wordt gebruikt
voor projecten om de pijn
Jaarlijks melden zich ruim van mensen met brand35.000 mensen met brand- wonden te verlichten en
wonden bij de huisarts en het verblijf in het brand-

wondencentrum te veraangenamen.
Deelnemers kunnen zich
via de website www.alvarum.com/brandwondenstichting
aanmelden
als fondsenwerver. Op de-

ze pagina kan ook gedoneerd worden. De eerste
hardlopers die zich inzetten voor het brandwondencentrum in Beverwijk
hebben zich inmiddels gemeld.
De Velsertunnel Run wordt
in opdracht van de gemeente Velsen en de gemeente Beverwijk in samenwerking met Rijkswaterstaat georganiseerd
door SportConnection en
SportSupport, die beide
veel ervaring hebben met
grote (sportieve) publieksevenementen.
De 6.000 toegangsbewijzen van de Velsertunnel
Run waren binnen 22 uur
uitverkocht. Ook de Busi-

ness Run met honderd
teams van 43 bedrijven/instellingen zit vol.
Het
hardloopevenement
begint in het Rabobank
IJmond Stadion in Velsen-Zuid en eindigt in de
sfeervolle Breestraat; het
winkelhart van Beverwijk.
Daar worden de hardlopers
na 7,68 kilometer feestelijk
onthaald. De lengte van
het parcours is een verwijzing naar het overdekte gedeelte van de gerenoveerde tunnel dat 768 meter lang is.
Kijk voor meer informatie
op www.velsertunnelrun.nl
of volg het evenement op
Facebook en Twitter.
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sen-Zuid zet de deuren open
voor geïnteresseerde. Ontvangst om 19.30 uur.

Dinsdag
18 oktober

Donderdag
13 oktober

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Verkooptentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’. Geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Vrijdag
14 oktober

Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen.
Buitenplaats
Beeckestijn: Verkooptentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’. Geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Archeologiedagen op Ruine van Brederode in Santpoort-Zuid. Open van 12.00
tot 17.00 uur.
Opening nieuwe Ponyclub
Mileda aan de Rijksweg 236.
Van 18.00 tot 20.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen: Opzwepende tapdans
Ragús. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Filmklassieker
‘Chinatown’. Aanvang 20.30
uur.

Zaterdag
15 okotber

Archeologiedagen op Ruine van Brederode in Santpoort-Zuid. Open van 10.00
tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw De Visserijschool. Kleine (verkoop)expositie ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.

Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Zondag
16 okotber

Kofferbakmarkt op het Velserduinplein (achter de Hema) in IJmuiden. Van 08.00
tot 15.00 uur.
Archeologiedagen op Ruine van Brederode in Santpoort-Zuid. Open van 10.00
tot 17.00 uur.
Lezing door drs. Flip Hammann met als thema: ‘Simon
Vestdijk en de religie’. De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur.
Spirituele familiebeurs in
het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 in Oudkarspel.
Geopend van 11.00 tot 17.00
uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Verkooptentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’. Geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Trotsmarkt van 11.00 tot
18.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: met tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen.
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie:
Bijen. Om 13.30 uur poppenkastvoorstelling ‘Wie zorgt er
voor ons bos?’
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw De Visserijschool. Kleine (verkoop)expositie ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Première Purper. Aanvang
15.00 uur.
Opera, aria’s en duetten
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Maandag
17 oktober

De Muntenclub houdt haar
maandelijkse clubavond in
Het Terras, Dinkgrevelaan 17
Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur, de toegangsdeur
sluit om 20.15 uur.
Vrijmetselarij De Hoeksteen, Torenstraat 2a in Vel-

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw De Visserijschool. Kleine (verkoop)expositie ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Skate-event op skatebaan
‘t Asfalt in Velserbroek. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: Bijen. Workshop bosknutsels maken.
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Kindervertelmiddag Buitenplaats Beeckestijn. Van
14.00 tot 16.00 uur. 6,- per
kind. Inschrijven via carla-schut@hotmail.nl of 0626038252
Engelmunduskerk VelsenZuid organiseert i.s.m. Stichting Santpoort een lezing
‘Een illustere familie. De Brederodes en hun monumenten en kunstschatten’ in het
kader van het Brederodejaar
2016. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
Proefles duiken bij Duikteam IJmond. Van 20.00 tot
21.00 uur. Zie ook www.dty.
nl
Stadsschouwburg Velsen:
Folkrockband Fairport Convention. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
19 oktober

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw De Visserijschool. Kleine (verkoop)expositie ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: Bijen. Workshop bosknutsels maken.
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Kindervertelmiddag Buitenplaats Beeckestijn. Van

14.00 tot 16.00 uur. 6,- per
kind. Inschrijven via carla-schut@hotmail.nl of 0626038252
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Captain
Fantastic’. Aanvang 20.30
uur.

Donderdag
20 oktober

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling ‘Portretten uit Kennemerland’. Geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl. Kindervertelmiddag Van 14.00
tot 16.00 uur. 6,- per kind. Inschrijven via carla-schut@
hotmail.nl of 06-26038252
Zee- en Havenmuseum IJmuiden: exposities
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar gebouw De Visserijschool. Kleine (verkoop)expositie ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.

Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop ‘(meer) grip op
emotie’ van 13.30 tot 15.30
uur, Leeghwaterweg 1a, kamer 2, Velsen-Noord.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: Bijen. Workshop bosknutsels maken.
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De nieuwe kleren van de
keizer’. Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bloeiende
Maagd Minou Bosua gaat
solo. Aanvang 20.30 uur.

Kijkt u ook op
www.rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Vrijmetselarij zet weer
de deuren open
Velsen-Zuid - De Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap en een begrip
waar bijna iedereen weleens
van gehoord heeft, maar waar
menigeen vragen bij stelt. Er
hangt een waas van geheimzinnigheid om de Vrijmetselarij, voor een groot deel verklaarbaar, maar voor een groter deel is het een onterechte associatie. De Vrijmetselarij wil mensen bewuster in het
leven laten staan, een streven
waarin iedereen zich wel zal
kunnen herkennen. Voor geinteresseerden organiseert
loge De Hoeksteen daarom
een avond voor belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Je leert jezelf
hierdoor beter kennen, iets
waar je wat aan hebt in werk,
relatie en vriendenkring. En
dit alles onder het motto ‘verbeter de wereld; begin bij jezelf’. De vrijmetselaar is een
vrijdenker, heeft respect voor
de mening van de ander zonder zijn eigen mening te verloochenen.
Vrijmetselaren geloven, ieder
op eigen wijze, dat er meer
is tussen hemel en aarde dat
de mensheid beweegt. Iedere
vrijmetselaar staat het daarbij uiteraard vrij dit naar eigen
inzicht verder in te vullen. De

één gelooft in een god, een
ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende
in het hogere in zichzelf of in
zijn geweten. Vrijmetselarij is
geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk. Geïnteresseerd
in de vrijmetselarij? De deuren van loge De Hoeksteen
staan maandag 17 oktober
voor u en natuurlijk uw partner open. Om 19.30 uur verwelkomen wij u graag met
een kopje koffie op ons adres
Torenstraat 2a te Velsen-Zuid.
Vanaf 20.00 uur wordt u het
een en ander verteld over de
Vrijmetselarij in het algemeen
en Loge de Hoeksteen in het
bijzonder. Ook zult u kennismaken met een kort formeel
bijeenzijn in de tempelruimte, als voorbeeld van de open
loge. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en wordt afgesloten met een hapje en een
drankje.
Het zou fijn zijn als u vooraf
laat weten dat u komt. Belt u
voor aanmelden met de heer
Close via 0251-833494, de
heer de Lange 023-5353012
of de heer Elkerbout via 0235260583. Zie ook www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen of
de advertentie elders in deze krant.
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Allerzielen Velsen
Verlicht gaat niet door

Volleyballers
zoeken trainer
Velserbroek - Bij Volleybalvereniging Smashing Velsen zijn vier recreantengroepen actief. Voor één groep
is de club per direct op zoek
naar een trainer die het leuk
vindt een recreatief maar pittig spelende groep training
te geven. Deze recreantengroep bestaat uit circa twaalf
dames en heren in de leeftijd
van 40 tot 60 jaar. De groep
traint op donderdag van
20.30 tot 22.00 uur in het Polderhuis te Velserbroek. Meer
weten? Mail naar recreanten@smashingvelsen.nl of
bel 06-22466111.

Snuffelmarkt
IJmuiden - De Laurentiuskerk aan het Fidelishof 30
in IJmuiden-Oost wordt op
15 november gesloten. De
Werkgroep Tanzania heeft
vanaf 1991 met veel enthousiaste medewerk(st)ers in
deze kerk grote snuffelmarkten gehouden voor onderwijsprojecten in Tanzania. Nu
willen zij op 29 oktober nog
één maal een markt houden
met het rad van avontuur. De
opbrengst gaat naar Shule Ya
Watoto Visiwi in Tabora voor
dove kinderen van de lagere school en de tieners van
het vervolgonderwijs. Door
teruglopende
staatssubsidie kan de directeur de eindjes nog maar moeilijk aan elkaar knopen. Leerkrachten
zijn vertrokken, maar de leerlingen krijgen nu les van bekwame (dove) oud-leerlingen. Zij leren de kinderen
beter naaien, timmeren, het
land bewerken, de dieren op
de boerderij verzorgen en de
taal! Het onderwijs op deze
grote school met internaat is
dus niet voor niets geweest.
De markt is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Nieuwe prijzen
voor het rad van avontuur zijn
zeer welkom. Voor meer informatie: N. Heijdenrijk, telefoon 0255-513891.

IJmuiden - Op woensdagavond 26 oktober zou de viering van Allerzielen Velsen
Verlicht voor het eerst op de
Wester Begraafplaats worden georganiseerd.
Het afgelopen jaar is door de
projectgroep, de vrijwilligers,
het bestuur van de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht in samenwerking met
de gemeente en kunstenares Ida van der Lee hard gewerkt aan een mooie viering
in een nieuw jasje op een
nieuwe, bijzondere en uitdagende plek.
De
Westerbegraafplaats
vormde vanwege haar unieke ligging een uitdaging
voor het concept Allerzielen.
Er is veel verlichting en ach-

tergrondlawaai rond de begraafplaats en deze ligt, in tegenstelling tot De Biezen en
Duinhof, midden tussen de
woonbebouwing.
Ondanks het vele werk en de
creatieve ideeën is het niet
gelukt tijdig tot een mooie
viering te komen waar bezoekers op een intieme en
waardige manier hun dierbaren kunnen herdenken. Het
bestuur heeft daarom besloten de viering niet door te laten gaan.
Het bestuur van de Stichting
Allerzielen Velsen Verlicht zal
zich samen met de projectgroep en de gemeente beramen op de viering van 2017.
Zie ook www.allerzielenvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Zondag werd
bij Hippisch Centrum Velsen
een dressuurwedstrijd verreden voor leerlingen van de
manege, te weten de FNRS
Proevendag laag.
Een dertigtal kinderen had
zich voor deze wedstrijd ingeschreven. De proeven die
op deze dag worden gereden zijn door de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra ontwikkeld om
ruiters zonder eigen paard of
pony proeven te laten rijden.
De proeven worden door een
speciaal opgeleide FNRS-jury beoordeeld. In de proeven
wordt de nadruk gelegd op
de ruiter en dus niet op het
paard. Het maakt dus niet uit
als je een keer op een paard
rijdt dat wat moeilijker is.
Jouw houding, zit en hulpen
zijn doorslaggevend. Ook ruiters met een eigen paard of
pony mogen meedoen aan
de proeven. Natuurlijk moet
iedereen in bezit zijn van een
geldig FNRS Ruiterpaspoort.
In de rubriek F3 t/m F4 werd
eerste Maaike Staal in de F3

met de leuke pony Penotti
met 232 punten. Het rode rozet ging naar Madelief Sjoerdsma met de pony Leo met
226 punten op stijl en Yasmin Pool en de pony Zorro werd knap derde met 226
punten. Tot slot ging de vierde prijs naar Sterre Kamphuis
en Flo met 221 punten.
Daarna volgde de F1 t/m
F2 rubriek. Een fraaie eerste prijs ging naar Quinty van Doornspeek en Dazer
met 237 punten. Zij mocht
het oranje rozet en een beker mee naar huis nemen.
Indi Huta Galung en Penotti
behaalde de tweede prijs met
232 punten en Kaylee van Erp
werd derde met 230 punten.
Een fraaie vierde prijs ging
naar Maddy Bijlenga en Penotti met 229 punten. Zondag 16 oktober organiseert
Hippisch Centrum Velsen een
cursus ponyverzorging deel 1
voor haar leden. Daarna is er
ponyrijden voor deelnemers
aan de JeugdSportPas. Zie
ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

Competitienieuws
Badmintonclub IJmond
IJmuiden - De badmintoncompetitie ligt even stil vanwege het Dutch Open dat deze week wordt gespeeld in Almere. Er zijn vier speelrondes
gespeeld. De zes teams van
BC IJmond hebben drie, vier
of vijf wedstrijden gespeeld.
Het eerste team, uitkomend
in de eerste klasse, versloeg
vorige week Heemskerk met
7-1 en staat na drie wedstrijden op een 4e plaats met Top
Flight boven zich dat één punt
meer heeft en één wedstrijd
meer gespeeld.
Team 2 (2e klasse) verloor afgelopen zondag met 5-3 van
De Kwakel en bevindt zich met
15 punten ook in de middenmoot. Het derde team gaat na
vijf overwinningen ruim aan

de leiding in de derde klasse.
Het andere derde klasseteam,
team 4, heeft nog maar drie
wedstrijden gespeeld, maar
won deze met 8-0, 6-2 en 6-2.
Zij staan tweede, maar Gaasperdam heeft met 11 punten
voorsprong wel twee wedstrijden meer gespeeld. Team 5
(vierde klasse) heeft nog niet
kunnen winnen, maar speelde
wel twee keer gelijk, en staat
op een vierde plaats, één punt
achter Olympia Haarlem.
Dit seizoen heeft BC IJmond
voor het eerst een herenteam,
dat uitkomt in de derde klasse. Het team verloor nog niet
en staat na vier wedstrijden
ruim bovenaan. Zie ook www.
bc-ijmond.nl. (foto: Paul van
der Keer)

DKV D1 op weg
naar kampioenschap
Velsen-Zuid - DKV D1 speelde deze week thuis tegen ZKV
D2. Het team kwam langzaam
op gang, en ging aan het begin van de eerste helft voortdurend gelijk op met de tegenstander. Later in de eerste
helft kwam de vaart er echter
in, en nam de D2 een enorme
voorsprong. In de rust was de
stand dan ook 8-1 voor DKV.
In de tweede helft kreeg ZKV
meer grip op de wedstrijd,
maar de thuisploeg bleef goed
verdedigen en zorgde er zo
voor dat ze het veld kon verlaten met een eindstand van
11-2 in het voordeel van DKV.
De andere teams van DKV
ging het wat minder goed
af. DKV B2 begon de wedstrijd goed, maar door diverse afstandsschoten van tegenstander Furore gingen de
teams met een stand van 2-8
de rust in. DKV wist nog wel
heel goed terug te komen,
maar verloor uiteindelijk he-

laas de wedstrijd met de kleine achterstand van 6-8.
Ook DKV 1 zat het deze week
niet mee in de thuiswedstrijd
tegen de nummer twee De
Vinken. Hoewel DKV goed begon en al snel uitliep naar een
voorsprong van vier punten,
maakte het team niet altijd de
juiste keuzes en was de ruststand 9-8. In de tweede helft
gingen de twee partijen gelijk op, en met nog drie minuten op de klok was de stand
16-17. DKV bleef echter gefocust en maakte een minuut
voor tijd de gelijkmaker. Eindstand: 17-17.
De grote korfbaltraining van
basisscholieren op 3 oktober
en 6 oktober een groot succes. Zo’n 60 kinderen hebben een leuke training meegemaakt. Na de herfstvakantie kunnen kinderen die verder willen in het korfbal instromen in de jeugdteams van
DKV.
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Spirituele familiebeurs
in Oudkarspel
Oudkarspel - Het Behouden
Huis in Oudkarspel is een zojuist gerenoveerde locatie,
aan Dorpsstraat 850 in de
gemeente Langedijk, slechts
15 minuutjes boven Alkmaar. De spirituele familiebeurs is op zondag 16 oktober, open van 11.00 tot 17.00
uur. De toegang bedraagt 6
euro. Kennismakingsconsulten kosten maximaal 15 euro voor 20 minuten.
Kijk voor de volledige lijst met
deelnemers op www.nickysplace.nl/beurs, of bel voor informatie naar Nicole van Olderen via 06-41041509.
De deelnemers van de beurs
komen voornamelijk uit de
HAL regio, Heerhugowaard,
Alkmaar en Langedijk. Het
is fijn om deze met elkaar te
verbinden en de bezoekers
de gelegenheid te geven om
kennis te maken met wat er
te vinden is in de regio. Ga
het zien en ervaren en laat
je inspireren, kom ontmoeten
en laat je informeren.
Nicole van Olderen organiseert sinds 1999 in Haarlem
de spirituele beurs. De beurs
in Haarlem staat bekend om
de ontspannen sfeer en de
kwaliteit van de deelnemers.

Dick Schoenmaker, de vriend
van Nicole, woont in Oudkarspel. Nicole: ,,Tijdens een bezoek aan het Behouden Huis
voelde dit gebouw als een
passende jas, en was de beslissing snel genomen om
daar een spirituele familiebeurs te organiseren, en nu
komen wij hier alweer voor
de vijfde keer!’’
Er zijn verschillende mediums aanwezig (neem een foto of voorwerp mee) en ook
tarotkaartenleggers. Ook zijn
er diverse mogelijkheden
voor ontspanningsmassage,
voetmassage en verschillende magnetiseurs die ieder op
hun eigen wijze aan het werk
zijn. U kunt ook terecht voor
een irisdiagnose of een auratekening. Er is een baby- en
kinderfluisteraar en kinderconsulten zijn dus mogelijk.
Voor de kinderen is deze keer
een knutseltafel met Aagje
en Elfje op de beurs.
Er zijn ook winkeltjes aanwezig met sieraden, boeken,
cd’s, wierook en verschillende tarotkaartendecks. Natuurlijk is er een bar met koffie en thee en een zitje om alles eerst even te bekijken. Zie
ook www.nickysplace.nl.

Nieuwe verkeersstructuur IJmuiden
IJmuiden – Belangstellen- autoverkeer bij het Oosterden kunnen in het stad- duinplein op te heffen en
huis het inspraakdocument om de Merwede- en SpaarVerkeersstructuur
IJmui- nestraat deels tweerichtingden centrum inkijken. Als de verkeer te maken zodat hier
herinrichting van de Lange extra verkeer kan worden
Nieuwstraat klaar is, is het aangetrokken.
de beurt aan de omgeving Het voorstel voor de plannen
zoals het Van Poptaplant- komt niet uit de lucht vallen.
soen, het Kennemerplein, Bewoners uit het centrum
de Kennemerlaan, Ooster- en andere belangstellenden
duinplein, Oosterduinweg zijn betrokken bij de planen de Merwede- en Spaar- nen, net als de wijkplatforms
nestraat. Ook voor deze lo- en het wijkteam. Op 14 jucaties is het nodig dat de ni 2016 hebben 100 aanweriolering wordt vervangen, zigen tijdens een informagelijktijdig zal de weg wor- tieavond hun mening gegeden heringericht. Het is een ven. Deze zijn verwoord in
wens van het college om het het inspraakdocument. Over
verkeer op bepaalde loca- de keuzes kan worden inties aan te trekken zodat de gesproken in de periode tot
Lange Nieuwstraat wat rus- 18 november. Hiervan wordt
tiger en veiliger wordt. Maar een rapport gemaakt, waarwat is daarvoor nodig en na het college het definitiewat zou er kunnen verande- ve voorstel voorlegt aan de
voor het actueledie
nieuws
ren? Daarover gaat het in-Kijk
gemeenteraad,
de op
kaspraakdocument Verkeers- ders zal stellen.
structuur IJmuiden centrum.www.jutter.nl
De herinrichtingsvoorstelHet voorstel is om het Vanwww.hofgeest.nl
len zullen nog worden voorPoptaplansoen onderdeel gelegd aan direct betrokte maken van een ring om kenen. Ook dan is nog inhet centrum van IJmuiden, spraak op bepaalde details
de bestaande blokkade voor mogelijk.

Meer buurtsportcoaches
Velsen – De gemeente Velsen gaat nog twee buurtsportcoaches inzetten om
het sport- en beweegaanbod in de wijk te versterken. Een buurtsportcoach
legt ook een verbinding tussen bestaande sportverenigingen en de sector zorg en
welzijn. De twee extra sportcoaches zullen worden ingezet om volwassenen in beweging te krijgen, want daar ziet
de gemeente nog veel te winnen op het gebied van een
gezonde en actieve leefstijl.
De nieuwe coaches kunnen
worden betaald vanuit extra
subsidie van het rijk.
IJmond - Zes zorgaanbieders gaan per 1 januari 2017
hulp bij het huishouden leveren aan de inwoners van de
IJmond. Dit is het resultaat
van de gemeenschappelijke
inkoopprocedure door de gemeenten Heemskerk, Velsen
en Beverwijk.
Voor mensen die hulp bij het
huishouden nodig hebben
wordt de hulp op maat verzorgd. De drie IJmondgemeenten blijven samenwerken met de huidige zorgaanbieders. Indicaties voor ondersteuning op maat gaan
straks nog steeds via keukentafelgesprekken met de
consulenten van de betrokken gemeenten. Voor cliënten is de keuze in zorgaanbieders wel breder geworden. Het zijn De Zorgspecialist, Flexicura, Tzorg, ThuiszorgInHolland, Viva! Zorggroep en Zorgbalans.
Vandaag 6 oktober hebben
de zorgaanbieders en gemeenten de officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Die is in nauwe
samenwerking met de zorgaanbieders opgesteld. Verder
zullen gemeenten en zorgaanbieders intensiever samen werken en verbinding
gaan zoeken met de voorzieningen in de wijk. Inwoners kunnen op die manier
zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen en deelnemen aan de activiteiten in
de samenleving.
Gemeenten hebben gekozen
voor een vorm van aanbesteding waarin de samenwerking met de aanbieders cen-

traal staat. In gezamenlijkheid met de aanbieders zijn
afspraken tot stand gekomen over de kwaliteit en de
prijs. Hierbij is uitgegaan van
elementen uit de Code Verantwoordelijke Marktgedrag
Thuisondersteuning. Dat wil
zeggen dat de IJmondgemeenten en zorgaanbieders
staan voor een gezonde arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulpen. ,,We willen als
gemeente graag een goed
opdrachtgever zijn. Daarom hebben we in de aanbesteding erg ons best gedaan
voor een passend tarief voor
de zorgaanbieders. Dit zodat
werkgevers op hun beurt de
werknemers een loon kunnen betalen, dat past in hun
cao. Want zowel aanbieders
als de gemeenten vinden
het belangrijk dat gecontracteerde aanbieders hun
werknemers goede arbeidsvoorwaarden bieden en voldoende perspectief op scholing. Daarmee houden we
de kwaliteit van hulp bij het
huishouden op een goed niveau. Deze insteek is een solide basis voor duurzame samenwerking en voor goede
zorg en ondersteuning in onze regio.’’
Uit recent onderzoek van de
FNV Zorg en Welzijn blijkt dat
de IJmondgemeenten tot die
33% behoren van gemeenten die juridisch goed en verantwoord beleid voeren ten
aanzien van de huishoudelijke hulp. De gemeenten willen dit dan ook graag voor de
toekomst duurzaam voortzetten.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Schildergroep
exposeert
bij Zorgvrij
IJmuiden - De deelnemers
van de schildergroep Kijk
op kunst die elke woensdagavond samen schilderen
in de Brulboei onder leiding
van Adrie Hoekstra exposeren hun schilderijen tot eind
november bij Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid.
Het thema van de tentoonstelling is dier en natuur.

Jeugdfilm
Santpoort-Zuid - Op vrijdag
21 oktober om 14.00 uur wordt
er voor (klein)kinderen, ouders
en grootouders in ’t Brederode Huys de film Kauwboy getoond. Hierin neemt de 10-jarige Jojo op een dag een jonge
kauw mee naar huis. Hij houdt
‘m voor zijn vader Ronald verborgen want die wil geen dieren in huis. Jojo is bang voor
zijn agressieve buien en komt
klem te zitten tussen de zorg
voor de kauw en de loyaliteit jegens zijn vader. Totdat
de bom barst. Door de bijzondere vriendschap die Jojo met
de kauw heeft, is hij in staat de
problemen met zijn vader op te
lossen. De toegang is gratis. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.
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Rabokidsweek in Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - Tijdens de herfstvakantie is het Rabo-Museum-Kids-Week en dan is de
doe- en ontdek-tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen’ te
bezoeken in het Pieter Vermeulen Museum.
De tentoonstelling Bos vol
geheimen is geschikt voor
kinderen van 4 tot 7 jaar.
Wandelend onder het bladerdek kun je uitzoeken
welk dier bij de dierensporen hoort. In het groeibomenspel leer je waardoor
een boom groeit én je kunt
de boom echt laten groeien.
In het blad-puzzelspel komen een aantal verschillende bladeren en vruchten aan
bod. Er zijn diverse kabouterspelletjes zoals: paddenstoel-springen, eikel-kegelen, paddenstoelen sjoelen
en zijn er leerzame voeldozen. En niet te vergeten: een
boom met allerlei geheimzinnige deurtjes! Wie goed
oplet komt misschien kabouters of elfjes tegen maar
helaas ook dingen die niet
in een bos thuishoren, zoals
zwerfvuil.
Op dinsdag-, woensdag- en
vrijdagmiddag van 13.30 tot
15.30 kun je meedoen aan
de workshop bosknutsels
maken: maak een collage
met boskabouter, een slak
van klei met een echt huisje
of een herfst-mobile. Kosten

1,50 en de entreeprijs voor
het museum. Op donderdagmiddag is er van 13.30
tot 15.30 de workshop ‘bijenhotel maken’: kosten 3,50 en
de entreeprijs voor het museum. Meld je aan als je zeker wilt zijn van een plekje.
Op zondag 16 en zondag 23
oktober om 13.30 uur is er
de (gratis) poppenkast-voorstelling ‘Wie zorgt er voor
ons Bos vol Geheimen?’ voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Speciaal voor deze tweede
editie van de Rabomuseumkidsweek is er een landelijke
winactie door de Rabobank
samengesteld.
Tijdens de Museumkidsweek kunnen kinderen in
hun Pieter Vermeulen Museum zelf op zoek naar de
Museumkids-mascotte Tikkit. Ze kunnen een mooie foto maken van zichzelf samen
met Tikkit en deze uiterlijk 3
november op Museumkidsweek.nl plaatsen. Uit alle inzendingen worden vijf landelijke winnaars gekozen. Zij
mogen met het hele gezin op
VIP-bezoek in het natuurhistorisch museum Natura Docet Wonderryck Twente.
Meer informatie en het volledige aanbod van musea is
te vinden op www.museumkidsweek.nl. Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis.

Strawberries
ruim langs
Leeuwarden

Velserbroek - In Wijksteunpunt de Hofstede is in september een biljarttoernooi gehouden waarvan vooraf was bepaald dat het batig saldo ten
goede zou komen aan een
goed doel. Als doel was gekozen voor het Inloophuis Kennemerland voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in Santpoort-Noord. Aan het toernooi
werd door 44 enthousiaste
65-plussers deelgenomen.
In de afgelopen week is door
een delegatie van de biljartclub
waaronder de initiator van het
toernooi (Henk de Bouvré) een
bezoek gebracht aan het Inloophuis om de opbrengst van
het toernooi ter waarde van
800 euro te overhandigen.
Mevrouw Eline Wielinga, leidinggevende van het Inloophuis, was blij verrast met deze geste en sprak haar grote
waardering uit voor het door
de biljartclub genomen initi-

atief. Ook had ze direct al een
idee waaraan ze dit bedrag zou
gaan besteden; namelijk iets
extra’s te doen aan de aanstaande kerstviering voor de
bezoekers van het Inloophuis.
Voorts sprak ze de wens uit
dat er in de toekomst meer van
dit soort initiatieven ten behoeve van het Inloophuis zouden worden ontplooid. Dit omdat de financiële steun aan het
Inloophuis vooralsnog louter
moet komen van sponsoren en
donateurs.
Op een vraag of het Inloophuis
aanspraak zou kunnen maken
op gemeentelijke subsidie in
het kader van bijvoorbeeld de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd geantwoord dat
dit thans niet het geval is, maar
dat gesprekken hierover met
de verschillende gemeentes lopen omdat het Inloophuis zeker
aan de wettelijke voorwaarden
voor WMO-subsidie voldoet.

AHA-productions
speelt Niemandslied
Driehuis - Met veel enthousiasme werkt een kleine
groep spelers aan de laatste
voorbereidingen van het door
Rebecca Bakker geschreven
en geregisseerde muziektheaterstuk Niemandslied. De
muziek is geschreven door
Bas Jongsma. Op zaterdag 29
oktober (20.30 uur) en zondag 30 oktober (15.00 uur)
vindt het premièreweekend
plaats in het Kraaktheater
in Driehuis. Hierna zal Niemandslied te zien zijn in verschillende kleine theaters in
Nederland.
‘Als iemand van niemand heb
ik je lief’. In Niemandslied zijn
zes mensen op elkaar aangewezen in een wachtkamer
die op slot zit. Een stem confronteert ze met de redenen
van deze bizarre situatie en
na anderhalf uur wordt duidelijk waarom het voor een
ieder zo hard nodig was. Nie-

mandslied is een mix van humor en tragiek, poëzie en
nuchterheid, scherp spel en
vertellende muziek.
Naast Alma Wolfs, Baris Kirik, Mieke Koers, Arjan Odijk
en de in het Velsense nog onbekende Quinten Nobbe verlenen Judy Kesnar en Elbert
Kooij hun medewerking aan
dit project. De laatste twee
spelers zijn door de stichting
Amateur Musical Awards genomineerd voor beste vrouwelijke en mannelijke hoofdrol. Met de musical Merrily
We Roll Along sleepte AHAproductions hiernaast nog
een nominatie in de wacht in
de categorie ‘Beste Musical’.
Tijdens de tweede editie van
het Amateur Musical Awards
Gala op 24 oktober worden
de awards uitgereikt.
Kaarten voor ‘Niemandslied’
zijn te reserveren via www.
aha-productions.nl.

Unimogs
veroveren strand
IJmuiden aan Zee – Unimogs zijn volgens het woordenboek universele voertuigen, volgens een concept dat
sinds 1951 bestaat en dat in
1954 door Mercedes Benz is
ingelijfd. Unimog staat voor
UNIversal MOtor Gerät.
Met zo’n concept kan je natuurlijk nog alle kanten op.
Maar wat Unimogs echt
zijn kon je afgelopen week-

end beleven op het IJmuider
strand waar enkele tientallen
van die monsters hun kunnen demonstreerden in het
mulle zand.
Met veel motorgeraas beklommen de Unimogs zandheuvels en wie mazzel had
mocht zelfs een ritje meemaken in zo’n kilometervreter met veel pk’s. (foto: Erik
Baalbergen)

Driehuis - Strawberries Heren 1 heeft afgelopen zondag
met grote cijfers gewonnen
van Leeuwarden. De ploeg
uit Driehuis versloeg de hekkensluiter met 6-2.
Vanaf het eerste fluitsignaal
had Strawberries het overwicht. Het percentage balbezit lag ruim boven de tachtig procent in het voordeel
van de aardbeien. Het duurde wel lang tot er echt rendement werd gehaald uit
dit vele balbezit. Een van de
twee strafcorners in de eerste helft werd eerst gestopt
door de keeper van Leeuwarden, maar Sander Joustra
was er als de kippen bij om
de rebound in het doel te
slaan. Tot aan de rust regende het kansen voor Strawberries, maar doelpunten
vielen niet meer. In de tweede helft schakelde de ploeg
van coach Axel Wessels een
tandje bij en creëerde het
opnieuw veel kansen. Nu beloonde de ploeg zichzelf wél
en wist het de score verder
uit te bouwen. Het tweede
doelpunt van de wedstrijd
kwam ook op naam van aanvaller Joustra en het derde doelpunt werd gemaakt
door
strafcornerspecialist
Erik van den Berg. Na het
derde goal viel Strawberries
wat terug en liet het Leeuwarden komen. De rode lantaarndrager scoorde zelfs de
3-1. De ploeg uit Friesland
was echter niet sterk genoeg
om de wedstrijd nog spannend te maken. Jelle Groeneveld scoorde niet veel later bovendien de 4-1. Sander
Joustra bekroonde tien minuten later een goede wedstrijd met zijn derde doelpunt.
Opvallend was dat doelman Wouter Rempt zeven
minuten voor het einde zijn
plek onder de lat afstond
aan tweede keeper Reinier
Kuijt. Leeuwarden scoorde vlak daarna een strafcorner. Van den Berg pikte
vlak voor tijd nog een tweede doelpunt mee en bepaalde daarmee de eindstand op
6-2. Strawberries staat nu in
de middenmoot en gaat komende zondag op bezoek bij
het nog puntloze Maarssen.
(Finn van Leeuwen)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 14 oktober 20.00 uur Telstar - NAC Breda

Han Brussel zit vol ideeën over samenwerking

Stadion als full connected
experience center
Een belangrijke pijler in het
commercieel beleid van
Telstar is de implementatie van het businesspartnermodel. Het creëren van
leads staat hierbij centraal. De samenwerking
met Bluetrace toont aan
dat er op dit gebied volop
mogelijkheden zijn.
Vorig jaar was het groot
nieuws dat Telstar als eerste club in de Jupiler League
een full connected stadion had met gratis wifi op alle tribunes en in elke ruimte. Deze investering werd gedaan door Bluetrace van de
Velsense ondernemer Han
Brussel, die in ruil daarvoor
vijf jaar lang businesspartner van Telstar werd met zijn
bedrijvenkoepel
Moreless
Group.
,,Ik woon sinds een paar jaar
samen met mijn vrouw Angelique naast het stadion, maar
eigenlijk had ik niet zo veel
met Telstar’’, vertelt Brussel.
,,Dat kwam pas toen wij via
mijn dochters in aanraking
kwamen met Steef Hammerstein, die verderop in de straat
woont. Hij vroeg of ik geen
shirtsponsor wilde worden.
Dat wilde ik alleen als ik elke
wedstrijd het laatste kwartier
in de spits mocht staan, haha. Zo’n anderhalf jaar geleden zijn wij met 3V Pre Paid
Visa Cards, een andere bedrijfsactiviteit van de Moreless Group, toch een paar
keer balsponsor geworden.
Uit dat contact is het businesspartnerschap met Bluetrace voortgekomen, omdat ik
denk dat er voldoende kansen liggen op commercieel
gebied. Voor ons, maar ze-

ker ook voor de club.’’ De samenwerking tussen Bluetrace en Telstar is gericht op
het aanbrengen van leads op
het gebied van full connected
voetbalstadions. Dit kan Telstar duizenden euro’s per afgesloten deal opleveren. Cor
Varkevisser, de oud-keeper
die deze zomer aan de slag is
gegaan als commercieel medewerker van de Witte Leeuwen, wordt ingezet om deuren te openen die voor anderen gesloten blijven.
Brussel: ,,Cor is een bekend
persoon in de voetbalwereld.
Bij veel mensen gaat er een
belletje rinkelen als hij contact op neemt. Hij kan er dus
makkelijker voor zorgen dat
wij aan tafel komen bij andere betaald voetbalorganisaties. De meerwaarde van
Cor, die twee dagen per week
voor ons werkt, heeft er al
voor gezorgd dat we opnieuw
in gesprek zijn met AZ. Dat is
een mooi, tastbaar resultaat
van onze samenwerking, los
van het feit of het ook daad-

werkelijk tot een deal komt.’’
Maar Han Brussel heeft meer
plannen met Telstar. Als ondernemer in connected diensten en betalingsverkeer wil
hij graag bijdragen aan het
verbeteren van de betaalmogelijkheden in de businessruimtes. ,,Het plaatsen
van pin-terminals op de bar
is een eerste stap, maar je
zou ook kunnen denken aan
de introductie van pre paidkaarten voor gasten van de
club. Daarnaast hebben wij
een app ontwikkeld waarmee
je op wedstrijddagen de Man
of the Match kunt kiezen of
een drankje kunt bestellen.
In feite wil ik dat het stadion
van Telstar uitgroeit tot een
experience center voor alle bedrijfsactiviteiten van de
Moreless Group. Ik moet hier
vanuit mijn kantoor in OudVelsen heen kunnen rijden
om klanten te laten zien wat
wij allemaal kunnen. Als we
Telstar daarmee kunnen helpen, dan doen wij dat graag.’’
(foto: Ron Pichel)

Wie hard werkt, verdient beter!
Je krijgt nu de 13e maand cadeau bij een jaar
lidmaatschap!

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Telstar Horeca start
samenwerking met BNI
Telstar Horeca en Telstar zijn
met BNI Noord Holland tot
een gezamenlijk initiatief gekomen om in het Rabobank
IJmond Stadion een nieuwe
ondernemersgroep van Business Network International
op te bouwen met de klinkende naam BNI De Sluizen
Open. Woensdag 26 oktober
vindt de eerste informatiebijeenkomst voor ondernemers
uit de regio. Tijdens de ontbijtbijeenkomst, die om 07.00
uur start en om 08.30 uur is
afgelopen, kunnen zij kennis
maken met elkaar én met het
acquisitieconcept dat BNI
biedt. Tijdens de ontbijtbijeenkomst krijgen ondernemers de gelegenheid om in
één minuut zichzelf en hun
onderneming voor te stellen. De bijdrage voor locatie
en ontbijt is 12,50 euro die
contant wordt afgerekend bij
binnenkomst.
Doel van de samenwerking
is het opbouwen van een ondernemersgroep van tenminste 25 ondernemers die elkaar wekelijks treffen tijdens
een ontbijtbijeenkomst in het
Rabobank IJmond Stadion.
De ervaring leert dat groepen
vervolgens doorgroeien naar
een wekelijkse bezetting van

circa 35 tot 45 deelnemers.
Dat betekent voor Telstar Horeca niet alleen een wekelijkse omzet; het brengt ook op
esen laagdrempelige manier
nog veel meer ondernemers
in contact met de representatieve locatie die het stadion is. Telstar Horeca, dat eerder een BNI-groep in Haarlem bezocht, wil op die manier meer zakelijke evenementen in het stadion zien te
krijgen.
BNI is een wereldwijde onderneming die een structuur en systemen biedt die
ondernemers helpt te geven
en te ontvangen. Dit gebeurt
door een omgeving te bieden
waarin zij persoonlijke sterke relaties kunnen opbouwen met vijfentwintig, dertig, veertig of meer andere
kwalitatief goede ondernemers uit de eigen gemeenschap en regio. Door het realiseren van deze ‘formele’
relaties met anderen, krijgen
ze de kans hun bedrijf aanzienlijk te laten groeien. Ter
illustratie: in 2015 genereerden de toen nog tweehonderd ondernemers binnen
BNI Noord Holland met en
voor elkaar ruim 5,6 miljoen
aan omzetkansen.

Informatie bekerduel
Dinsdag 25 oktober neemt
Telstar het voor de beker op
tegen ADO Den Haag. Telstar
supporters mogen de wedstrijd bezoeken via een zogeheten autocombi. Dit houdt
in dat er bij Telstar voor 5
euro een omwisselbiljet gekocht dient te worden en die
zal in de bussluis bij het stadion van ADO Den Haag omgewisseld worden voor een
wedstrijdkaartje.
Ook organiseert Telstar een
busreis naar deze wedstrijd.

Kosten voor deze busreis inclusief wedstrijdkaart bedragen 17,50 euro. U dient zich
hiervoor vooraf op te geven
en te betalen bij het secretariaat van Telstar. De bus rijdt
alleen bij voldoende aanmeldingen.
Er is geen kaartverkoop bij
het uitvak. Auto’s dienen geparkeerd te worden in de
bussluis. De lokale politie zal
streng optreden tegen supporters die buiten de vervoersregeling om reizen.
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Stormvogels laat weer
onnodig punten liggen
IJmuiden - Voor de tweede keer op rij heeft Stormvogels niet kunnen profiteren van een man-meersituatie. Gaf Stormvogels vorige week thuis tegen Zilvermeeuwen bij een gelijke
stand tegen 10 man een gelijk spel uit handen (2-3), nu
werd een 2-3-voorsprong tegen hetzelfde aantal spelers
in de uitwedstrijd tegen LSSV
in Zuid-Scharwoude weggegeven om uiteindelijk met 3-3
gelijk te spelen tegen een opportunistisch team van trainer Sem Wokke (ex-Telstar).
Het eerste kwartier was voor
LSVV en na aardig wat kansen om zeep geholpen te
hebben opende de ZuidScharwouders na een kwartier door Danny Haverman
de score, 1-0. Halverwege
de eerste helft ontving Giano Bonam na een combinatie over 3 schijven van Mike
Dam de bal en het was weer
gelijk, 1-1. Vijf minuten later
scoorde Mike Dam na een
steekpass van Bonam, 1-2.

In de tweede helft bleef
Stormvogels de bovenliggende partij, maar heel ongelukkig kreeg het team van
Sjaak Lettinga een doelpunt
tegen. Een voorzet van LSVV belandde van korte afstand op de arm van Geofrey
van Nieuwkoop en deze situatie werd heel zwaar beoordeeld door scheidsrechter Schippers door een strafschop te geven aan LSVV, die
door Toine Merk verzilverd
werd, 2-2.
Vijf minuten later kreeg Merk
zijn tweede gele kaart en
profiteerde Stormvogels meteen van deze overtalsituatie door toedoen van Bastiaan Scholten die met een afstandsschot doelman Stet
verschalkte.
Stormvogels
leek op rozen te zitten, maar
kwam bedrogen uit, want ondanks een man minder slaagde invaller Danny Konijn de
eindstand op 3-3 te bepalen.
Hierdoor ging Stormvogels
opnieuw behoorlijk de boot
in: zes punten konden ge-

haald worden, maar het werd
slechts een schamel puntje.
Zondag komt Kolping Boys
uit Oudorp naar sportpark
Zeewijk.
Stormvogels-zaterdag boekte in de uitwedstrijd tegen
Haarlem/Kennemerland een
mooie 1-4-overwinning. Voor
de rust opende Robin Ulehake de score, maar via een
strafschop kwamen de Haarlemmers op gelijke hoogte,
1-1.
Het team van trainer Marco
Adema was de tweede helft
heer en meester. Door Raoul van den Berghe werd de
stand op 1-2 bepaalt en nadat Ian Hille in de rug was
gelopen, kon Denzell Jones
vanaf 11 meter de marge
met twee doelpunten opvoeren, 1-3. Het slotakkoord was
voor Robin Ulehake door met
een afstandsschot precies in
de kruising de eindstand op
1-4 te bepalen.
Zaterdag a.s. komt De Kennemers naar Zeewijk te komen.

Velsen blij met punt
Driehuis - Afgelopen zondag
stond de wedstrijd tegen Zeeburgia uit Amsterdam op het
programma, altijd een technische ploeg met veel kwaliteit. Zeeburgia zocht direct de
aanval en Velsen moest meteen bij de les zijn. Toch opende Velsen de score: een verre pass van Remco van Dam
werd door Patrick Castricum
doorgekopt op de doorgelopen Rens Greveling. Alleen
voor doelman Serginio Eyken
maakte hij geen fout: 1-0.
Kansen op een grotere voorsprong waren er zeker. Met
name Marc Kloosterboer brak
een paar keer gevaarlijk door.
Aan de andere kant had Zeeburgia enkele kansen maar de
afwerking bleek het grootste
probleem bij de Amsterdammers. Zo schoot Javier Martina net naast.
Na rust direct een bal van Mischa Plug tegen de binnenkant van de kruising. Dat was
voor Zeeburgia het sein dat
er uit een ander vaatje moest
worden getapt. Via korte com-

binaties zetten de bezoekers Velsen onder druk en het
middenveld van Velsen had
nu moeite het allemaal bij te
houden. Zeeburgia had Velsen in de tang, maar het afwerken bleef het grote probleem. Zo schoot Javier Martina na eindeloos combineren
de bal in vrije positie naast het
doel. Even later redde Sander van der Lugt na een inzet van Gideon Emanuels. Met
veel mensen achter de bal
wist Velsen de voorsprong te
handhaven maar de gelijkmaker bleef in de lucht hangen
om eens een cliché uit de kast
te trekken. Bij uitvallen bleven
de geel blauwen gevaarlijk. Zo
werd een kopbal van Patrick
Castricum ternauwernood van
de doellijn gehaald. Dat was
tevens de laatste kans voor
Velsen: het was Zeeburgiatijd. Een vrije trap vanaf randje
zestien ging er niet in en Sander van der Lugt was attent bij
een prima schot van Zamoranho Ho-A-Tham in de rechter benedenhoek. Toch werd

het twee minuten later gelijk
na een prima voorzet van dezelfde speler op Nassim Zohair die bij de tweede paal ongehinderd kon binnenkoppen:
1-1. Gezien de tweede helft
mag Velsen niet mopperen
met het gelijke spel van vanmiddag. Volgende week gaat
Velsen op bezoek bij koploper
Purmersteijn.

IJmuiden met hard
werken naar de winst
IJmuiden - Trainer/coach
Rini van Roon van VVC
gaat dit seizoen voor het
kampioenschap en trainer/coach Anthony Correia voor het linker rijtje.
De bezoekers staan met
9 punten uit 3 wedstrijden bovenaan in de 3e
klasse B en IJmuiden 6e
met 6 uit 3.
Vanaf het eerste fluitsignaal
van scheidsrechter MacIntosh, vooraf gegaan door
1 minuut applaus voor de
plotseling overleden Carla
Zwiers, de vrouw van vicevoorzitter Arnold van Hoof,
zien de 125 toeschouwers
2 teams die voor de volle
winst gaan. Er wordt door
beide teams hard gewerkt
waardoor het spel op en
neer golft, er mogelijkheden zijn om te scoren en
voor de toeschouwers ontpopt zich een meer dan leuke wedstrijd. De eerste grote kans is in de 12e minuut
voor VVC en keeper Tom
Hoogendijk voorkomt in de
32e minuut met een zeer
knappe redding de 0-1.
In de 43e minuut laat keeper Thierry Wesseling van
VVC een hoge bal los en
Milan van Essen profiteert
hiervan door de 1-0 te scoren.
In de 2e helft gaat IJmuiden nog harder werken en
daar heeft VVC geen antwoord op. Fabian Roozen
heeft een kans op de 0-2
maar de VVC keeper weet
dit te voorkomen. Het laatste kwartier gaat VVC op
zoek naar de gelijkmaker

en IJmuiden gooit er nog
een tandje bij. In de 33e minuut wordt Fabian Roozen
door de keeper licht aangeraakt en scheidsrechter
MacIntosch wijst naar de
stip. De penalty wordt door
Bob Schol benut. VVC gaat
nu vol op de aanval spelen
maar de verdediging van
IJmuiden geeft niets weg
en er komen kansen voor
IJmuiden om de voorsprong
te vergroten. In de 40e minuut schiet Joshua Domingus op goal en de keeper
laat de bal onder hem doorgaan en de 3-0 eindstand is
daar. De vreugde bij IJmuiden is groot en de deceptie
is op de gezichten van de
VVC-ers af te lezen.
Door als team keihard te
werken heeft IJmuiden deze overwinning behaald.
De 17-jarige A-junior Jeffrey Prinsse debuteerde
vandaag in het hart van de
defensie en speelde een
uitstekende wedstrijd en
werd dan ook volkomen terecht uitgeroepen tot Man
van de Wedstrijd.
IJmuiden 2 speelde tegen Odin 3. Met rust stonden de bezoekers met 0-3
voor en 20 minuten voor tijd
zelfs met 0-5. Het sein voor
trainer/coach Jeffrey van
der Steen om zelf te gaan
voetballen en wat vuur in
de wedstrijd te gooien. Dat
lukte waardoor de eindstand wat dragelijker werd,
3-5.
JO17 behaalde bij Bloemendaal een knappe 1-5
overwinning en JO 9 won
van Castricum met 5-3.
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Gezinnen blij met
Home-Start-vrijwilligers

Lars van Eeuwijk
bedwingt jeugdleidster

Velsen - Sinds kort kunnen inwoners van Velsen bij
Home-Start terecht voor ondersteuning, hulp en vriendschap. De eerste gezinnen
maken nu gebruik van dit
aanbod en elke week komen
er weer nieuwe aanmeldingen bij.
Soms kan een ouder wel een
steuntje in de rug gebruiken wanneer het een periode niet zo goed gaat door bijvoorbeeld ziekte, verhuizing,
drukke kinderen of wanneer je er alleen voor staat.
Dan kan het fijn zijn wanneer er elke week gedurende langere tijd een vrijwilliger
van Home-Start langs komt
om praktische hulp, tijd en
vriendschap te bieden. Moeder Karin: ,,Ik zag er altijd tegenop om in m’n eentje met
twee ondernemende kinderen naar buiten te gaan, ze
waren zo druk! Maar met
Marja erbij is het juist leuk.
Ieder een kind om achterna te gaan, heerlijk. Voor mij
is leren genieten enorm belangrijk; met Marja erbij hebben we de grootste lol. Mar-

ja is aanwezig, geeft steun en
begrip.”
Om vrijwilliger te worden bij
Home-Start moet je zelf ouder of opvoeder zijn en deze
ervaring willen delen. Na een
voorbereidingstraining van
zes dagdelen zijn de vrijwilligers goed voorbereid om bij
een gezin langs te gaan. De
eerste vrijwilligers zijn inmiddels gestart in Velsen. Vrijwilliger Natasja: ,,Het is een
mooi project, je helpt iemand
en krijgt er zelf een fijn gevoel van. Je leert er zelf ook
veel van. Als vrijwilliger word
je begeleid door de coördinator en heb je elke zes weken contact met je collegavrijwilligers. Twee keer per
jaar zijn er themabijeenkomsten om nieuwe kennis op te
doen.”
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan of
kan je zelf wel een steuntje in
de rug gebruiken? Neem dan
contact via yzeijlmans@socius-md.nl of bel 06-33956917.
Home-Start Velsen wordt uitgevoerd door Socius Maatschappelijk Dienstverleners.

IJmuiden - Alweer een
maand geleden ging Damclub IJmuiden van start in de
Jan Campertschool. Door de
samenwerking met de school
hoopt DCIJ het komend jaar
de nodige damactiviteiten
te ontplooien, waardoor de
stap tussen schooldammen
en dammen bij een club kleiner wordt. Ook met het jaarlijkse schooldamtoernooi, dat
op 23 november in het stadhuis van Velsen gehouden
wordt, hoopt DCIJ enthousiaste dammertjes naar de
club te trekken.
In de tussentijd wordt met de
huidige jeugdafdeling een
volgende stap gezet, namelijk
doorstroming naar de onderlinge competitie van de senioren. Voordat de senioren
beginnen, spelen zij een korte partij tegen een volwassene. Lars van Eeuwijk was
de eerste jeugdspeler die
succes had in deze formule. Hij wist zich fel te verweren tegen jeugdleidster Nicole Schouten en werd beloond
met een puntendeling. Ook
Martijn Vis, Samuel Vestering
en Yara van Eeuwijk lieten bij
vlagen goede dingen zien,
maar hielden dit nog niet een
hele partij vol.
Bij de senioren had Al-

Velsen - Rick Peschar (10
jaar) zet zich in als ambassadeur voor Stichting Opkikker.
Vorig jaar is hij gestart met
een mobieltjesactie. Deze
spaart hij nog steeds, maar
nu gaat hij collecteren in Velsen. De collecteweek is van
23 tot en met 29 oktober.
Langdurig ziek zijn vraagt
veel doorzettingsvermogen
en energie van een kind. De
vaak lange behandelingen
en ziekenhuisopnames zijn
zwaar, net als de onzekerheid
die hierbij komt kijken en het
zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. Ook voor
de overige gezinsleden heeft
de ziekte vergaande gevolgen. Lichtpuntjes zijn in zo’n
situatie van groot belang. In
een moeilijke periode worden
mooie, leuke momenten heel
intensief beleefd. Ze dragen
bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest
van het gezin.
Stichting Opkikker verzorgt
deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen ze gezinnen met een
langdurig ziek kind met een
onvergetelijke Opkikkerdag.
Tijdens deze dag vol ont-

spanning en plezier, zetten
ze niet alleen het zieke kind,
maar alle gezinsleden in het
zonnetje. Na afloop ontvangt
het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens
her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.
De opbrengst van de collecte
komt geheel ten goede aan
het organiseren van Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen en hun gezin. Er
worden nog collectanten gezocht: info@opkikker.nl.

Bosbeekschool
start Kunstklas
Santpoort-Noord - De Bosbeekschool is in samenwerking met het Kunstencentrum
Velsen gestart met een Kunstklas voor leerlingen die meer
willen doen met hun talenten
in tekenen en schilderen. Docent/beeldend kunstenaar Ludie Bakker van het Kunstencentrum zal leerlingen basistechnieken aanleren om te tekenen en te schilderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: portret, landschap
en kleurenleer. De Bosbeekschool ontplooit veel activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Zo worden er door
vakdocenten van het Kunstencentrum Velsen tekenlessen, muzieklessen en dramalessen gegeven. Vrijwel iedere
groep geeft dit schooljaar voor
ouders een kleine voorstelling.
Verder bezoeken alle klassen
in het kader van erfgoededucatie diverse culturele instellingen. Naast de activiteiten onder schooltijd is er nu dus na
schooltijd een Kunstklas voor
leerlingen van de Bosbeekschool die zich meer willen bekwamen in hun creatieve talenten. De eerste reacties van
de deelnemers waren erg enthousiast. (foto: Ludie Bakker)

bert Roelofs een makkelijke
avond. Klaas de Krijger was
al in een penibele situatie gekomen, toen hij een enorme
bok schoot.
Ook voorzitter Jesse Bos was
snel klaar. Cees van der Vlis
kon in een flankpartij niet
voorkomen dat Bos alle strategische velden pakte en
kon na vijftig zetten alleen
maar schijven weggeven.
Wim Winter, die vroeger bekend stond om zijn agressieve speelstijl, is de laatste tijd
voorzichtiger gaan spelen.
Dit was echter geen goed
idee tegen Stijn Tuytel. Tuytel wist een enorme centrumaanval te pakken, die Winter
fataal werd.
De gezusters Schouten hadden tot slot wisselend succes. Nicole werd tegen clubkampioen Martin van Dijk in
de opening verrast door een
vijandelijke indringer, die
haar stand in tweeën splijtte.
Op het moment dat zij nog
onder de druk vandaan leek
te komen, nam zij een verkeerde ruil die tot schijf- en
partijverlies leidde. Zus Jacqueline miste in het middenspel al een offer met doorbraak, maar was wel alert
toen Jan-Maarten Koorn een
tweede keer in de fout ging.

Stoppen met
piekeren
Velsen - Stress, een nare gebeurtenis of een pijnlijke herinnering kunnen leiden tot
piekeren. Bij piekeren ontstaat geen oplossing voor
iets maar blijven mensen nadenken en steeds dezelfde
gedachten herhalen. Piekeren leidt af en kost heel veel
energie. Parnassia Groep organiseert daarom een workshop Stoppen met piekeren.
Dat gebeurt op vrijdag 28 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
in het pand van PsyQ, Lucertis en Brijder aan de Leeghwaterweg 1B in VelsenNoord. Aanmelden via 0883582260 of preventie@brijder.nl.

Pianiste en korte opera
in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur
is de Franse pianiste Sophie
Patey te gast in ‘t Mosterdzaadje.
Zij opent met J.S. Bach (Engels Suite Nr. 2 ), Ilari Kaila
(Toccata (2004) en de Suite
(2016) die zijn première beleeft). Na de pauze G.F. Händel (Aria en variaties) en J.
Brahms (Variaties en Fuga op
het thema van Händel).
Duetten, aria’s en een korte

opera staan op het programma van ‘t Mosterdzaadje op
zondag 16 oktober om 15.00
uur. Haydn, Mozart, SaintSaens en de eenakter opera ‘The telephone’ van GianCarlo Menotti.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl

24 13 oktober 2016

Mooi Pinkenweekend
bij de Naaldkerk

Grootste Lego-schip
aangekomen in IJmuiden
IJmuiden - Het grootste Lego-schip ter wereld is dinsdag aangekomen in IJmuiden. Het Guinness World
Record staat op naam van
de cruiseferrymaatschappij
DFDS. Ter ere van hun 150
jarig bestaan droegen 7.000
werknemers letterlijk hun
(Lego-)steentje bij aan het
imposante schip genaamd
Jubilee Seaways.
Het Lego-schip begint aan
een tour langs diverse basisscholen en het Sophia Kin-

derziekenhuis in Rotterdam.
De gelukkige basisscholen
bevinden zich in Hilversum,
Lelystad, Brielle en Koog aan
de Zaan.
Tot slot mag het schip natuurlijk niet ontbreken op Lego World in Utrecht.
Het meer dan een miljoen Lego-steentjes tellende schip
waarmee DFDS het wereldrecord heeft gebroken is
twaalf meter lang, drie meter
hoog en weegt bijna drie ton.
In totaal spendeerden 7.000

DFDS medewerkers 900 uur
om Jubilee Seaways te bouwen. ,,Ons doel was om onze
150e verjaardag te vieren met
het bouwen van iets groots
om deze bijzondere verjaardag nooit te vergeten”, aldus
CEO Niels Smedegaard. ,,We
vinden het hierbij belangrijk
dat onze collega’s vanuit diverse landen, kantoren en
schepen in Europa de kans
kregen om bij te dragen aan
dit unieke schip.” (foto: Egon
van de Pieterman)

Tata Steel neemt deel
aan Nacht van de Nacht
Velsen - Tata Steel dimt op 29
oktober ’s avonds de verlichting op de site in IJmuiden,
als onderdeel van de landelijke actie Nacht van de Nacht.
Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het reduceren
van nachtelijke verlichting.
Tata Steel blijft onverminderd
werken aan het structureel
reduceren van de verlichting
op het terrein. Inmiddels is op
zo’n 65% van het 750 hectare
grote terrein de wegverlichting met tweederde verminderd. En aan de hand van een
duurtest met LED-verlichting
wordt gekeken of daarmee de
lichtuitstoot in de toekomst
nog verder kan worden gereduceerd.
,,We boeken concrete vooruitgang waar het gaat om het
structureel reduceren van de

lichtuitstoot vanaf het terrein
van ons staalbedrijf”, aldus
Hans van den Berg, directeur
van Tata Steel in IJmuiden.
,,Inmiddels is op het grootste deel van onze 80 kilometer aan wegen tussen 18.00
en 21.00 uur en van 23.00 tot
5.00 uur ’s ochtends tweederde van de lichtmasten uitgeschakeld. Daarbij houden we

rekening met de tijden van de
ploegenwissels en de veiligheid op onze site.”
Indien nodig kan vanuit een
centraal punt met één druk op
de knop alle verlichting weer
worden ingeschakeld. ,,Stukje bij beetje brengen we weer
meer echte duisternis terug
in de regio. Dat is belangrijk
voor mens, natuur en milieu.”

Santpoort-Noord - Als laatste van de drie kerken is afgelopen weekend het Pinkenweekend rond en in de
Naaldkerk in SantpoortNoord gehouden. Het weer
was goed, zonnig en droog.
Grootste klus voor alle vrijwilligers was het sorteren
van de vele boeken die de
Naaldkerk weer heeft mogen ontvangen. De betrokkenheid, schenkingen van de
winkeliers, horeca uit Velserbroek, Santpoort en onze jonge marktkoopmannen hebben ertoe bijgedragen dat door de goederenveiling, verkoop van boeken,
koffie, thee en gebak, optreden van het Naaldkoor, bloemenkraam, brocanterie, mooi
borduurwerk en verkoop van
kaarten er totaal 10.000 euro voor de Naaldkerk is bin-

nengekomen. Zondag, na de
meditatieve viering is er door
88 mensen weer gebridged
en geklaverjast. Deze middag
heeft totaal 1.030 euro opgebracht.
Alle vrijwilligers van het Pinkenweekend willen iedereen
hartelijk danken voor het bezoeken van de Naaldkerk. De
mooie witte fiets werd gewonnen door een bezoekster,
die pas in de Frans Netscherlaan woont en even kwam
kijken hoe een goederenveiling gaat. Verrast en stralend
nam zij de fiets in ontvangst.
De opbrengst is volledig bestemd voor het onderhoud
van de Naaldkerk! Loterij: loten licht blauw 220, en oranje
920 zijn de nummers voor nog
af te halen prijzen bij het parochiecentrum in De Naaldkerk.(foto: Jaap Schoen)

OIG/IHD zoekt
vrijwillige chauffeurs
Velsen - OIG-IHD vervoert
in Velsen en de regio oudere en/of gehandicapte inwoners. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van de welbekende invaliden busjes. Voor dit
vervoer naar ziekenhuizen,
therapie of andere activiteiten zoekt OIG-IHD nieuwe
chauffeurs.
Iedereen met een geldig rijbewijs B is hiervoor welkom
om volgens afspraak een
dagdeel of langer mee te helpen. Ook dames met schoolgaande kinderen zijn welkom, want zij kunnen wellicht ritten uitvoeren in de tijd
dat de kinderen op school
zijn. Het werk wordt zo flexibel mogelijk ingepland. Het
vervoer gaat nu nog met de
bekende invaliden busjes,
waarvoor de chauffeurs een
extra training krijgen voor het
werken met de lift en het
vastzetten van rolstoelen.
Als er voldoende animo is om

als chauffeur te helpen, dan
wil OIG-IHD ook starten met
kleinere auto’s dan de bekende bussen, omdat niet iedereen dat prettig vindt rijden.
Alle activiteiten van OIG-IHD
worden gefinancierd met de
opbrengst van de tweedehandskleding uit de ondergrondse kledingcontainers. U
kunt OIG-IHD dus ook steunen door uw oude kleding
in een goed gesloten plastic
zak in één van de containers
te gooien.
En naast het vervoer van personen, zoekt OIG-IHD ook
medewerkers om de ondergrondse kledingcontainers te
legen. Dat gebeurt zes dagen
in de week.
Heeft u interesse, mail naar
info@oig-ihd.nl of meld u
aan via de centrale post op
0255 515133. De post is op
werkdagen bereikbaar van 9
tot 14 uur.
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Marc-Marie Huijbregts in
nieuwe show ‘Getekend’
Velsen - Marc–Marie Huijbregts is terug, opnieuw met
een heel persoonlijk cabaretprogramma. Waarin hij praat
over het leven en alles wat
hem bezighoudt. Op zijn eigen fenomenale wijze. Met zijn
kronkelige, originele geest, hilarische kijk op de wereld, ontwapenende openheid, aangrijpende zangstem en geniale
improvisaties komt hij het publiek op donderdag 3 november (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen inpalmen
en verrassen. Er zijn nog een
beperkt aantal kaarten voor
deze voorstelling beschikbaar.
Het Nederlandse publiek kent
hem ondertussen vooral van
de ultrasonische commentaren die hij als tafelheer bij
‘De Wereld Draait Door’ geeft
en de succesvolle televisieserie ‘‘t Schaep met de 5 pooten’. Maar zoals bij zovele groten der aarde het geval is, liggen de roots van Marc-Marie Huijbregts in het theater,
bij comedy en cabaret. Na vele rollen in het theater, op tv, in
musicals en wat al niet meer

zij, stuit Marc-Marie in 1998
op Raoul Heertje en zijn Comedytrain. Een nieuwe levensbestemming en een gloedvol cabaretier zijn geboren,
zo blijkt al snel, want nauwelijks een jaar later sleept hij alle prijzen die er te winnen zijn
op Cameretten in de wacht en
neemt er als allereerste deelnemer ooit een staande ovatie
in ontvangst. Daarna is het ‘full
speed ahead’ met een reeks
succesvolle soloprogramma’s.
Prijs: 27,50 euro, incl. pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.

Ierse folkgroep The Fureys
start tournee in Velsen

Velsen - Een concert van
The Fureys is er een om nooit
te vergeten. Deze legendarische groep muzikanten is
één van de oudste en bekendste folkgroepen uit Ierland. Geniet op woensdag 2
november (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen van
de typisch Ierse goudeerlijke
‘jigs en reels’ en de even pure emotioneel geladen ‘loveen sadsongs’. Goudeerlijke muziek, vol vuur en waar
de liefde voor het vaderland
van afstraalt. De nieuwe Nederlandse tournee van The
Fureys gaat in IJmuiden van
start.
The Fureys is één van de oudste en bekendste folkgroep

uit Ierland. Het begon allemaal 38 jaar geleden, toen de
broers Finbar, George, Eddie
en Paul hun eerste stappen
in de muziekwereld zetten.
De rest is muziekgeschiedenis. De heren trekken wereldwijd nog altijd volle zalen,
hebben voor de groten der
aarde opgetreden (Tony Blair
en de Paus zijn megafans) en
hebben in de grootste hallen
(Carnegie, Royal Albert) gestaan. Vierenvijftig albums en
talrijke hits later zijn George
en Eddie nog steeds het muzikale hart van de groep, die
verder is aangevuld met Aidan Guiffoyle, Camillus Hiney
en Ger Lord.
The Fureys zijn niet alleen
bekend door de snelle Ierse jigs en reels die ze spelen,
maar vooral ook hun prachtige emotioneel geladen love
en sad songs spreken hun
publiek zeer aan. Een concert van The Fureys is er eentje met een lach en een traan,
iedereen gaat vrolijk naar
huis, en niet te missen concert dus!
Prijs: 24 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.

Rijbewijs
ingevorderd

Stadsschouwburg Velsen

Alle topsongs uit rocking
fifties in één show
Velsen - Buddy Holly & The
Cricketers brengen op vrijdag 4 november (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen een voorstelling met een
torenhoog rock-‘n-rollgehalte en tonen alles wat de legendarische Buddy Holly zo
bijzonder maakte: opzwepende beats en rockende liedjes in stijl gebracht. De band
is een selectie van de beste
musici die Engeland in huis
heeft en werd in het bekende BBC-zaterdagavondprogramma van Graham Norton uitgeroepen tot de beste en meest populaire Buddy Holly-show. Buddy Hol-

ly was één van de grootste
rock-‘n-rollartiesten, extreem
getalenteerd en een geniale
songwriter en instrumentalist. Muzikaal inspireerde hij
hele generaties na hem. Een
groepje tieners uit Liverpool
bedacht een bandnaam die
een variatie zijn op krekels,
begeleidingsband The Crickets, namelijk de kevers, met
een opzettelijke spelfout die
iets zei over de muziek: The
Beatles.
Buddy Holly en zijn muziek
komen begin november weer
even tot leven in de Stadsschouwburg Velsen. Dat
wordt swingen!

Stadsschouwburg Velsen

Johan Derksen en De
Pioniers van de Nederpop
Velsen - ,,Een avondje échte muziek, niet de smakeloze
bullshit van vandaag op radio en tv.” Onder aanvoering
van bromsnor, voetbalanalist én muziekkenner Johan
Derksen keren de helden uit
de jaren ’60, de grondleggers
van de Nederpop, op zaterdag 5 november (20.15 uur)
sámen nog een keer terug
op het podium van de Stadsschouwburg Velsen.
Nederland kent televisiepersoonlijkheid Johan Derksen
als de flamboyante voetbalanalist bij RTL. Zijn echte
passie is echter muziek. Hij
maakt deel uit van de generatie die in de jaren zestig opgroeide met The Beatles en
The Rolling Stones. In de slipstream van deze even populaire als inspirerende bands
werd Nederland overspoeld
door een golf nieuwe groepen, die voor een totaal andere muziekcultuur zorgden.
Voor het televisieprogramma
‘Derksen on the Road’ ging

hij op zoek naar de zangers,
die een halve eeuw geleden
de hitparades aanvoerden.
Die bleken nog steeds uitstekend bij stem te zijn. Daarom gaat hij met de Haagse
band The Clarks, de legendarische zangers van The Golden Earrings (Frans Krassenburg), The Shoes (Theo van
Es), Johnny Kendall and the
Heralds (Johnny Kendall) en
The Motions (Rudy Bennett)
de oude fans weer opzoeken
met een theatertour.
(foto: Stefan Schipper)

Velsen-Zuid - De verkeerspolitie heeft afgelopen zaterdagavond op de A9 ter hoogte van Velsen-Zuid (90-kilometerdeel) een 26-jarige automobilist uit het verkeer gehaald vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag. De 26-jarige
automobilist viel even voor
21.00 uur direct op bij de verkeerspolitie door zijn slechte rijgedrag op de A9. Na een
snelheidsmeting bleek dat de
man de maximumsnelheid
overschreed met ruim 93
km/uur (183 km/uur). Hij vertelde dat hij in een geleende
auto reed. De verkeerspolitie
heeft zijn rijbewijs direct ingevorderd.

Aangehouden
voor autoinbraken
Driehuis - De politie heeft
in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag
drie verdachten aangehouden voor het openbreken
van tenminste 2 personenauto’s. Op de Van den Vondellaan zag de politie rond
03.40 uur drie mannen
wegrennen bij een geparkeerde auto, die door braak
flink vernield was. De politie is achter het drietal aangegaan en heeft 2 verdachten direct aangehouden en
kort daarop een derde jongeman uit de bosjes gevist. Op de vluchtroute van
het drietal lagen meerdere spullen die vermoedelijk
uit de opengebroken auto’s
afkomstig zijn. Het drietal, mannen in de leeftijd
van 20 en 21 jaar, allen afkomstig uit Velserbroek, zijn
overgebracht naar het politiebureau in Haarlem en ingesloten voor nader onderzoek.

Hennepkwekerij
IJmuiden - In een woning
aan de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden heeft de politie afgelopen vrijdagmiddag rond
16.00 uur een hennepkwekerij ontdekt. In totaal stonden
er 55 potten in de kwekerij
op zolder, verdeeld over twee
kweektenten. Een 23-jarige
man en een 25-jarige vrouw
uit IJmuiden zijn aangehouden. De politie stelt een onderzoek in. De kwekerij is
ontruimd door een gespecialiseerd bedrijf.
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Festival ‘Leven in het
Donkerst Fort Noord’
De Stelling van Amsterdam bestaat
twintig jaar. Vandaar dat Agnes de
Boer en Ziegel Ziegelaar zaterdag
22 en zondag 23 oktober een cultureel en muzikaal festival in en om
Fort Benoorden Spaarndam organiseren. Dit onder de titel: ‘Leven
in het Donkerst Fort Noord’. Aanvang 14.00 uur.

Ook kunt u zich inschrijven voor een
speciaal Rats-Kuch-en Bonen-diner.
Zaterdags is er ook een avondprogramma tot 22.00 uur en op zondag
eindigt het programma om 20.00 uur.
Dankzij de bijdrage van de provincie
Noord-Holland is de toegang tot het
festival gratis, met uitzondering van
de maaltijd.
20 jaar Stelling van Amsterdam
Het weekend staat bol van de culturele activiteiten geïnspireerd op het

donkere en stille fort. Het festival
viert dat de Stelling van Amsterdam
twintig jaar Werelderfgoed is. De bezoeker kan kijken, luisteren, beleven
en meedoen. Op het programma staan
onder andere aansprekende gitaristen, zeer bijzondere muziek en cabaret geïnspireerd door de forten, het
soldatenleven en de Stelling van Amsterdam.
Ziegel Ziegelaar is gids en conservator
van het fort Benoorden Spaarndam.
Agnes de Boer is schrijfster van Beleef Oud-IJmuiden en het binnenkort
uit te komen boek Leven op de Stelling, forten van toen en nu. Zij hebben het afgelopen half jaar gewerkt
aan een boeiend programma voor de
in muziek en cultuur geïnteresseerde fortbezoeker. Meer informatie over
het festival staat op FB Donkerst Fort
Noord en op www.stellingverhalen.nl.

Rats, Kuch en Bonenmaaltijd
Op het festival Donkerst Fort Noord op zaterdag en zondag 22 en 23 oktober wordt op beide dagen een Rats, Kuch en Bonen-maaltijd aangeboden. Opgeven is noodzakelijk in verband met de inkoop. De kosten bedragen € 10, – per persoon, exclusief drankjes. De maaltijd wordt bereid
door restaurant De Kolk aan de Oostkolk in Spaarndam. Aanvang 18.00
uur. Aanmelden kan via donkerstfortRKB@ziegel.dds.nl. Let op: er is een
beperkt aantal tafels beschikbaar.

Stadslezing 2016:
boeiend en druk bezocht
Ademloos luisterden maar liefst 120
bezoekers van de Velsense Stadslezing op 5 oktober jl. naar de verhalen
van schrijfster Conny Braam en de
presentatie van Jan Rienstra, projectleider Nieuwe Zeesluis bij Rijkswaterstaat. Zij gaven invulling aan
het thema: ‘Van oude tijden en een
Nieuwe Zeesluis’. Het 140-jarig bestaan van het Noordzeekanaal en de
bouw van de Nieuwe Zeesluis wa-

Informatiebijeenkomst
over nieuwe zeesluis
Rijkswaterstaat nodigt u uit
voor een informatiebijeenkomst
over de aanleg van de nieuwe
zeesluis in IJmuiden op maandag 31 oktober 2016 van 19.30
uur tot 21.00 uur in het Rababank IJmond stadion in VelsenZuid.

Alleen afvallend blad!
In diverse straten zijn er bladkorven geplaatst. Het komt steeds vaker
voor, dat deze worden gebruikt als
verzamelbak voor snoeiafval. Met als
gevolg dat de korf snel vol is en omwonenden hier geen gebruik meer
van kunnen maken. Wij verzoeken u
slechts blad in de korven te gooien,

zodat we met elkaar kunnen genieten
van een schone straat en mensen niet
uitglijden over afvallend blad. Inwoners van Velsen kunnen snoeiafval
gratis aanbieden bij de HVC aan de
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en
aan de Binnenduinrandweg in Beverwijk. (foto: gemeente Velsen)

ren hiervoor de aanleiding. Braam
vertelde boeiend over het ontstaan
van het Noordzeekanaal, terwijl
Rienstra zijn gehoor technisch uitleg gaf over de innovatieve bouw van
een reusachtige zeesluis in IJmuiden. Kortom: een boeiende en informatieve avond! Op de foto (Ko
van Leeuwen) staan van links naar
rechts Jan Rienstra, Conny Braam
en burgemeester Frank Dales.

Officiële startsein
Op 7 september gaf minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en burgemeester
Frank Dales van de gemeente Velsen het officiële startsein voor
de bouw van de nieuwe zeesluis
in IJmuiden. De nieuwe sluis in
IJmuiden wordt 500 meter lang,

70 meter breed en 18 meter diep
en kan straks de grootste zeesluis
van de wereld genoemd worden.
Inzicht in werkzaamheden
Er gebeurt al heel veel op het sluizencomplex. Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat staat
er in de nabije toekomst te gebeuren? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord op de bewonersbijeenkomst. Wij verzorgen
samen met aannemersconsortium OpenIJ een presentatie over
de werkzaamheden van de bouw
van de nieuwe grote zeesluis.
Aanmelden
Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst kan via een e-mail naar
nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.
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Werken aan de weg
De afsluiting van de Velsertunnel brengt ook voordelen met zich
mee. Zo kunnen noodzakelijke (asfalt)werkzaamheden zonder al teveel hinder worden uitgevoerd. Als
het weer het toelaat worden in de
week van 24 t/m 28 oktober de volgende locaties aangepakt:

Velsertraverse in Velsen-noord
Op de Velsertraverse in de bocht komend vanaf de Parallelweg richting
de Velsertunnel is sprake van schade
aan het wegdek. Herstelwerkzaamheden staan gepland voor vrijdag 28 oktober, buiten de spitstijd.
Rijksweg-toe/afrit A208 in Velsen-zuid
Het asfalt op deze aansluiting is ernstig aangetast en moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden enkele
maatregelen getroffen om het aantal
(zware) aanrijdingen terug te dringen.
Daartoe zal de maximum snelheid
worden teruggebracht naar 50 km ter
plaatse van de kruisingen en het Hofgeestviaduct en wordt een 50 kmdrempel aangelegd in de route vanuit
Velserbroek. De werkzaamheden zijn
gepland op maandag 24 t/m woensdag
26 oktober tussen 9.00 uur en 17.00
uur. Verkeer vanuit IJmuiden wordt

dan over de beschikbare rijruimte geleid. Hierdoor blijft deze richting ook
als uitrukroute voor hulpdiensten
beschikbaar. De toerit A208 is niet
voortdurend beschikbaar. Er zal dan
doorgereden moeten worden naar de
Dreefbrug om vandaar de N208 op te
kunnen rijden. Verkeer vanuit Velserbroek of Santpoort richting IJmuiden
kan tijdens het werk geen gebruik maken van de Rijksweg langs Beeckestijn of de toerit A208 en wordt omgeleid naar de Dreefbrug. Vandaar kan
gebruik worden gemaakt van de N208
of de route via Driehuis. Tijdens de
spits, avond en nacht is de Rijksweg
wel voor alle verkeer opengesteld.
Lijndenweg in Velsen-noord
Het eerste deel Lijndenweg, vanaf de
Velsertraverse t/m aansluiting Rietlanden verkeert in slechte staat. Ook
de putranden moeten hier worden
vernieuwd. Tevens wordt de fietsoversteek verplaatst. Voor de uit te
voeren werkzaamheden wordt het
wegvak van maandag 24 t/m uiterlijk
vrijdag 28 oktober afgesloten. Verkeer van en naar het bedrijvengebied
Noordwijkermeer moet gedurende de
afsluiting gebruik maken van de Zuiderkade en Cruquiusweg of de Basisweg.

Regionale samenwerking
doelgroepenvervoer
Het lukt niet alle mensen om met
eigen vervoer of met de bus en de
trein te reizen. Gemeenten zorgen
voor het vervoer van specifieke
doelgroepen voor wie dit niet mogelijk is. Per 1 januari 2017 wordt
dit anders georganiseerd.

De gemeenten uit de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk vijf
vervoerders gekozen die vanaf 1 januari 2017 het regionale doelgroepenvervoer gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenvervoer
of aan de Wmo-taxi. Uitgangspunt
hierbij is dat iedereen zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan
verplaatsen. Bijvoorbeeld om naar
werk of school te gaan of om sociale contacten of medische voorzieningen te bezoeken. Het vervoer beperkt zich niet tot gemeentegrenzen,
maar iedere reiziger kan vanaf zijn of
haar vertrekadres ritten maken binnen een vooraf vastgesteld kilometerbudget.

Vervoerscentrale
Om het doelgroepenvervoer goed te
kunnen organiseren, hebben de gemeenten gekozen voor een aparte vervoercentrale. Deze vervoercentrale,
uitgevoerd door Connexxion, heeft
een onafhankelijke positie ten opzichte van vijf gekozen vervoerders:
Munckhof Taxi B.V., ZCN Totaalvervoer B.V., A-Tax De Vries B.V., Taxicentrale Maasbuurt B.V. en Verhoef
personenvervoer B.V. De vervoercentrale is vanaf 1 januari 2017 hét aanspreekpunt voor de reiziger en verantwoordelijk voor de planning van al
het vervoer van deur tot deur. Door regionaal samen te werken kunnen ritten beter gecombineerd worden en
voertuigen efficiënter worden ingezet.
Nieuwe naam
Voor het nieuwe systeem van vervoercentrale en vervoerders is ook
een nieuwe naam gekozen: RegioRijder. De huidige reizigers van OV-taxi
en Meer-Taxi worden begin december
over deze wijzigingen geïnformeerd.

Calamiteitenoefening
Rijkswaterstaat oefende woensdagavond 5 oktober samen met
Veiligheidsregio
Kennemerland
en de Politie Eenheid Noord-Holland in de Velsertunnel. Om goed
voorbereid te zijn op incidenten
en calamiteiten in de vernieuwde
tunnel werd een realistische situatie nagespeeld.

Er werd onder andere geoefend op
het zorgen voor een veilige situatie
voor de weggebruikers en de hulpverlening bij een calamiteit in de
tunnel, het afhandelen van het ongeval en de opvang en verzorging van
vluchters en slachtoffers. De oefening wordt gezamenlijk door de betrokken organisaties geëvalueerd.
Veiligheid voorop
De oefening is goed verlopen. Vanuit
de gemeente keek Ronald Vennik,
wethouder gemeente Velsen mee:
“De oefening was goed voorbereid.
Zoals altijd bij oefeningen hoorde ik ook hier uit de reacties punten
naar voren komen waarvan geleerd

wordt. Dat laat zien dat de veiligheid
uiterst serieus genomen wordt”. De
afzonderlijke organisaties oefenen
hun medewerkers regelmatig zodat
ze vakbekwaam blijven, hierbij ging
het juist om het gezamenlijk oefenen. Ron van den Ende, Hoofd unit
tunnelbeheer bij Rijkswaterstaat:
“Ik ben tevreden over de oefening.
Het is belangrijk dat je weet wat de
werkwijze en procedures van de andere organisaties zijn en deze in de
praktijk toetst, maar ook dat je dezelfde taal spreekt. Wat erg opviel
is de behoefte om van elkaar te leren om nog beter voorbereid te zijn
op toekomstige incidenten en calamiteiten.”
Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie
van de Velsertunnel? Bel dan met het
gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Ook kunt u reageren op onze Facebookpagina:
www.facebook.nl/velsertunnel of
kijken op www.rws.nl/velsertunnel.
(foto: Rijkswaterstaat)

Monitor Sociaal Domein
De Rapportage Gemeentelijke
Monitor Sociaal Domein Velsen
(2016) is verschenen. Het zijn cijfers over het gebruik van hulp en
ondersteuning door de verschillende inwonersgroepen in Velsen en hoe tevreden men is over
Wmo-ondersteuning.

In de rapportage staat een profiel
van de gemeente (economisch, bevolkingssamenstelling en sociale gezondheid), een overzicht van het gebruik van voorzieningen (waar maken inwoners gebruik van), en hoe
tevreden Wmo-cliënten daarover
zijn. Velsen wordt vergeleken met
andere gemeenten die ongeveer net

zo groot zijn: tussen de 50.000 en
100.000 inwoners. De cijfers hebben meestal betrekking op het kalenderjaar 2015. De makers van het
rapport, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en KING (kennisinstituut VNG), benadrukken dat
de betekenis van de rapportage duidelijker wordt als daarbij wordt betrokken met welke ontwikkelingen
de gemeente te maken heeft, en het
beleid van Velsen op het terrein van
het sociaal domein. De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ontwikkelt zich verder in de komende jaren
en wordt steeds verder aangevuld
met gegevens.
Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.
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Dag van Duurzaamheid
Het was gezellig, maar vooral leerzaam op de duurzame markt op
Plein 1945 in IJmuiden. De markt
werd gehouden op zaterdag 8 oktober. Diverse Velsense initiatieven zorgden voor een informatieve markt, die gericht was op minder energieverbruik en minder
milieubelasting.

Veteranendag in Velsen
Op zaterdag 8 oktober 2016 vond
op het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort de zesde Velsense Veteranendag plaats.

Namens het college sprak wethouder Frank Dales zijn waardering
uit voor de inzet van veteranen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen
en emoties te delen. Naast de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, In-

dië, Nieuw-Guinea en Korea, waren
er ook veel jonge (ex)-militairen. Zij
werden onder meer ingezet bij internationale vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan,
Irak, Afghanistan en Mali.
Op de foto (Reinder Weidijk) staan
van links naar rechts wethouders
Ronald Vennik en Annette Baarveldt, burgemeester Frank Dales en
Richard Sluik van het Veteranencomité.

Zo waren er verschillende activiteiten voor kinderen, konden bezoekers
informatie krijgen over subsidieregelingen, maar ook andere duurzame tips. Milieuwethouder Floor Bal
opende de duurzame markt en nam
een nieuwe auto voor de gemeente Velsen in gebruik; een Fiat Panda
die op aardgas rijdt. Velsen gaat in de
toekomst verder met de verduurzaming van haar wagenpark, bestaande uit 57 voertuigen.
Pop-up store
Ook gaf de wethouder het startschot voor een pop-up store DuDock. Samen met de omgevingsdienst IJmond start Velsen gedurende een halfjaar een pop-up store. Op
deze plek kunnen inwoners terecht
voor advies en informatie over duurzaam en energiezuinig wonen, renoveren en verbouwen. De Pop-up store zit aan het Plein 1945 nr. 3.
Bijen
De gemeente Velsen draagt al een
aantal jaren actief bij aan het verbeteren van de leefwereld van de bijen.
Tijdens deze duurzame markt heeft
wethouder Bal een volgende stap ge-

zet door het tekenen van het bijenconvenant van de Bijenstichting.
Met de tekening van het bijenconvenant belooft de gemeente bij-vriendelijk te handelen en mee te werken
aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen. In het Pieter Vermeulen Museum is tot eind oktober een
tentoonstelling ‘Bijen’ te zien. In de
herfstvakantie wordt de workshop
‘bijenhotels bouwen’ aangeboden.
Duurzame Held Velsen Award
Nieuw dit jaar was de Duurzame
Held Velsen Award. Dit is een aanmoedigingsprijs voor lokale organisaties en bedrijven. Er waren 3 partijen genomineerd (De Beestenbende Velsen, EVC Elektrisch Vervoer Centrum en Van der Vlugt Kozijnen)’, die voldoen aan de criteria: lang houdbaar, innovatief en lokaal. De Beestenbende Velsen heeft
de Duurzame Held Velsen Award gewonnen. (foto: Ko van Leeuwen)

Brandwondencentrum
goede doel Velsertunnel Run

Regenboogvlag gehesen
Wethouder Annette Baerveldt hijst de regenboogvlag samen met vrijwilligers uit IJmuiden op dinsdag 11 oktober, Coming Out Day. Zo vraagt Velsen
aandacht voor de vrijheid van seksuele voorkeur. Een van de vrijwilligers is
Sonja Töpfer (in grijze jas); zij wil een Roze Salon Velsen oprichten. De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 november om 16.30 uur in buurtcentrum
De Dwarsligger. (foto: Reinder Weidijk)

Het goede doel van de Velsertunnel Run is het brandwondencentrum in Beverwijk. Deelnemers kunnen familie, vrienden, collega’s en
buren vragen via een speciale website geld te doneren. Deze bedragen worden samen met een eventueel batig saldo van het hardloopevenement overgemaakt naar het
brandwondencentrum in Beverwijk.

Jaarlijks melden zich ruim 35.000
mensen met brandwonden bij de
huisarts en worden 13.000 mensen in
het ziekenhuis behandeld. Ongeveer
600 mensen daarvan worden vanwege
de ernst van hun letsel opgenomen en
behandeld in een brandwondencentrum. Een kwart is jonger dan 5 jaar.

Fondsenwerving
Deelnemers kunnen zich via de website www.alvarum.com/brandwondenstichting aanmelden als fondsenwerver. Op deze pagina kan ook gedoneerd worden. De eerste hardlopers die zich inzetten voor het brandwondencentrum in Beverwijk hebben
zich inmiddels gemeld.
Meer informatie
De Velsertunnel Run wordt in opdracht van de gemeente Velsen en
de gemeente Beverwijk in samenwerking met Rijkswaterstaat georganiseerd door SportConnection en
SportSupport. Kijk voor meer informatie op www.velsertunnelrun.nl of
volg het evenement op Facebook en
Twitter.
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiedenis
ligt vaak verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. Wil
jij ook ontdekken welke verhalen er
allemaal verstopt zitten in de Nederlandse bodem?
De gemeente Velsen doet op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
oktober mee aan deze Nationale
Archeologiedagen. Hiermee wil de
gemeente Velsen de fascinerende
wereld van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk
maken, jong en oud.

Samen voor schone kust
Stichting Juttersgeluk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en KIMO Nederland/ België,
de milieuorganisatie voor lokale overheden, gaan samenwerken
om alle Nederlandse kustgemeenten en de lokale zorginstellingen
enthousiast te maken voor de derde Expeditie Juttersgeluk, die in
april 2017 zal plaatsvinden.

Iedereen kan meedoen
Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan
mensen die (tijdelijk) minder goed
meekomen in de maatschappij, op
zoek naar de mooie en minder mooie
dingen op het strand. Afval wordt geraapt, zodat een schoon strand achterblijft. De samenwerkingspartners
delen de visie dat alle groepen in de
samenleving de kans moeten krijgen mee te denken en te werken aan
een duurzame wereld. Strandjutten
is een laagdrempelige manier om dit
te doen.
Bewustwording
Velsense wethouder Robert te Beest,

die voorzitter is van KIMO Nederland/België daarover: “KIMO Nederland & België werkt als samenwerkingsverband van kustgemeenten aan een veilige en duurzame
zee en kust. Voor nu en voor de toekomst. KIMO vindt het daarom
heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de problematiek van de
plastic soep. Maar ook dat alle groepen in onze samenleving hiervan op
de hoogte zijn en in staat worden gesteld hier iets aan te doen en ook van
te leren. Die verbinding tussen milieudoelstellingen en sociale doelstellingen maakt dit project voor ons
extra belangrijk.”
Start op 1 april 2017
Na twee succesvolle edities van
2015 en 2016 in kustgemeenten van
Noord- en Zuid-Holland, gaat de
derde editie van Expeditie Juttersgeluk op 1 april 2017 van start in Gemeente Sluis. Doelstelling is in 32
gemeenten meer dan 700 mensen
met een arbeidsbeperking een zinvolle én gezellige dag te bezorgen.

Programma
• Op vrijdagochtend 14 oktober verricht wethouder Robert te Beest
samen met Velsense scholieren de
opening van de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’ bij Huis van Hilde in
Castricum. Deze tentoonstelling
gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de tijd van de Romeinen en geeft een beeld van hoe men
handel dreef, hoe de scheepvaart er
uit zag en hoe het eigenlijk was om
in die tijd aan zee te wonen. Deze
tentoonstelling is op zaterdag 15 en
zondag 16 oktober gratis te bezoeken.
• In de bibliotheek Velsen wordt een
aantal archeologische vondsten getoond van de Romeinse Tijd en de
Middeleeuwen tot de 19e eeuw (zie
foto’s). Op zaterdagmiddag zullen
leden van de Archeologische Werkgroep Velsen aanwezig zijn om hierover te vertellen en vragen te beantwoorden. Openingstijden: vrijdag
14 oktober 9-18 uur, zaterdag 15 oktober 10-17 uur.
• In Spaarnwoude is een geocache
over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt levendig ge-

houden dat ruim 2000 jaar geleden
de Romeinen in Velsen waren. Met
deze multicache van 4,8 km kunnen
wandelaars via een app., gps-coördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een heuse Romeinse schat vinden! De start van de geocache is op de parkeerplaats op de
hoek Laaglandersluisweg/Heuvelweg in het recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen-Zuid. Te bereiken via
de Amsterdamseweg, afslag r101.
• Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die kinderen gratis kunnen
ophalen bij de entree van de ruïne,
waarmee ze op zoek kunnen gaan
naar historische sporen. Op die manier kunnen ze ontdekken hoe de
ruïne er vroeger uit heeft gezien. De
openingstijden van de ruïne zijn:
vrijdag 14 oktober van 12-17 uur, zaterdag 15 en zondag 16 oktober van
10-17 uur. De ruïne zal in verband
met de Nationale Archeologiedagen
op zondag 16 oktober gratis toegankelijk zijn.
• De Engelmunduskerk in Velsen
Zuid is zondagmiddag 16 oktober
van 13-16 uur geopend.
In januari 1966 werd door de Archeologische Werkgroep Velsen een opgraving verricht in en bij de Engelmunduskerk. Een aantal van de vondsten
staat nu opgesteld in de Corverkapel
van de kerk. Amateur archeoloog Jan
Morren zal zondagmiddag aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen is te vinden via
www.archeologiedagen.nl.

IJmondiale samenwerking op de goede weg
De samenwerking tussen de
IJmond-gemeenten
Heemskerk,
Velsen en Beverwijk is op de goede weg en dat succes mag gevierd
worden, zo luidt een belangrijke
conclusie van Andersson Elffers
Felix. Dit adviesbureau heeft op
verzoek van de raden Heemskerk,
Velsen en Beverwijk de evaluatie
uitgevoerd.

Het Beverwijkse raadslid Maartje van
Vliet, voorzitter van de commissie die
de evaluatie heeft begeleid, vindt het
rapport een belangrijke bouwsteen
voor de verdere samenwerking tussen
de drie gemeenten. “Er zitten bruik-

bare aanbevelingen in het rapport,
waar we mee verder kunnen”.In 2013
is besloten tot samenwerking. Sinds
2014 werken de gemeenteraden samen in de IJmondcommissie. Vervolgens is in 2015 de Strategische agenda
IJmond vastgesteld. Bij de evaluatie
is onderzocht in hoeverre de IJmondiale samenwerking daadwerkelijk
tot stand is gekomen en welke obstakels en verbeterpunten er zijn voor de
samenwerking in de toekomst.
Conclusies en aanbevelingen
AEF concludeert onder meer, dat de
IJmondcommissie als positief voor
de samenwerking wordt ervaren en

ook steeds belangrijker wordt gevonden. Raadsleden, wethouders en
ambtenaren van de drie gemeenten
gaan ook steeds beter samenwerken.
Voor de toekomst is het wenselijk, dat
procedures voor elke gemeente worden gelijkgetrokken. Verder vindt het
AEF de tijd rijp om inwoners en de
media meer bekend te maken met de
‘IJmond’.
En nu verder
Van Vliet is tevreden over het rapport.
Zij hoopt dat de conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in het
gesprek dat de colleges en de raden
nog gaan voeren.
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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.

Kunt u iets niet vinden of heeft
u een vraag? Bel dan 14 0255 of
kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC
is geopend op maandag tot en met

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00
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 werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het

Klant Contact Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen
of
klachten
over
discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u
een formulier krijgen waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Dit
formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.
Op 20 augustus 2013 heeft het college

van Burgemeester en Wethouders van
Velsen besloten om vanaf 1 januari
2014 alle formele bekendmakingen
van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren
in het elektronisch gemeenteblad.
De
bekendmakingen
worden
ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen 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: raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
september 2016 tot en met 30
september 2016 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
Schiplaan 474, kamergewijze verhuur (04/10/2016) 19866-2016.
Driehuis
De Genestetlaan

12,

construc-

tieve doorbraak begane
(03/10/2016) 19769-2016.

grond

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom (04/10/2016) 19912-2016;
Burgemeester Enschedélaan 34,
kappen boom (03/10/2016) 197602016.
Santpoort-Zuid
Irissenstraat 8, constructieve aanpassing woonhuis (07/10/2016)
20150-2016;
Harddraverslaan
54,
aanbouw
achterzijde en zijkant woonhuis
(07/10/2016) 20179-2016;
Brederoodseweg
91,
plaatsen

stacaravan(tijdelijk)
19923-2016.

(01/10/2016)

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vervangen
dakkapel (03/10/2016) 19788-2016.
Velserbroek
Roosensteinweg ong., kappen boom
(01/10/2016) 19689-2016.

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:

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

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen dakopbouw (04/10/2016) 16035-2016.

IJmuiden
Lorentzstraat 6, wijzigen bestemming van horeca naar wonen
(10/10/2016) 16631-2016;
Casembrootstraat 58, bouwen 3 lokalen, plaatsen dakkapel, wijzigen
dak, wijzigen gevels, wijzigen brandcompartimentering, maken tussenverdieping en vervangen kozijnen
(06/10/2016) 9972-2016;
Siriusstraat 20, legaliseren (bredere) dakkapellen (07/10/2016) 174792016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakopbouw (04/10/2016) 13709-2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55, dakrenovatie
Roomskatholieke St. Jozef parochie
(04/10/2016) 19151-2016.

IJmuiden
Koningin Emmastraat 7, vergroten
garage (06/10/2016) 14610-2016.

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. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Noord
Papenburghlaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(05/10/2016) 184992016;
Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen
(05/10/2016) 18584-2016.

Driehuis
Da Costalaan 44, plaatsen dakkapel en vergroten badkamer
(07/10/2016) 17706-2016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom
(05/10/2016) 17273-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom
(05/10/2016) 17603-2016.
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Besluiten (vervolg)
APV artikel 5:18 Standplaatsen
verlengen standplaatsvergunning
MAL, terrein sportclub Telstar, Mi-

nister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid 05/10/2016) 19040-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
20, 21 en 22 oktober 2016, in en
om strandpaviljoen Zeezicht, Ken-

nemerstrand 180 te IJmuiden
(06/10/2016) 19422-2016.

Hernieuwde vaststelling
Bestemmingsplan Spaarnwoude
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat
de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan Spaarnwoude op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn: NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002).
Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van
26 april 2016 (nr 201507266) van
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State over het
eerdere vaststellingsbesluit van
25 juni 2015.

Om gevolg te geven aan de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad
op 29 september 2016 een nieuw
besluit genomen over het plangebied gelegen ten zuiden van de A9.
Hierbij zijn dubbelbestemmingen
toegevoegd ter bescherming van de
natuurlijke en cultuurhistorische

waarden, is de mogelijkheid tot de
realisatie van een kabelskibaan verwijderd en is de afwijkingsbevoegdheid voor het realiseren van een
voorziening ten behoeve van een
roeivereniging nader onderbouwd.
Dit alles is verwerkt in de toelichting, regels, verbeelding en bijbehorende bijlagen.
Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag
14 oktober 2016 tot en met donderdag 24 november 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 09.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Een
exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openings-

tijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden
naar de Raad van State voor verdere behandeling.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijze bij de gemeenteraad
hebben kenbaar gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan
door belanghebbenden daartegen
eveneens beroep worden ingediend
binnen de hier bovengenoemde ter-

mijn. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift
dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit
niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Kapmelding

den de teams de slimme oplossingen. Eén van die groepen werd vertegenwoordigd
door Frank en een andere student. Maar Frank had de microfoon en vertelde met veel
enthousiasme de aanpak die
zij bedacht hadden. Hij bleef
ook overeind tijdens de kritische vragen van de jury. Als
vmbo-er tussen zo’n 70 studenten haalde hij daarmee de
‘Speaker-of-the-day-award
binnen’.
Noelle en Monique zaten beiden in de groep die het winnende concept heeft bedacht.
Ze hebben allebei een drone
als prijs gewonnen. De vier-

Orionweg achter nr. 180. 1 wilg.

de vmbo-leerling Jaap, zat in
de groep van Frank. Hij heeft
genoten van het concept, van
het creatieve denken en onderzoeken, het programmeren
en bouwen aan redenaties.

Het Technisch College Velsen
is trots op deze leerlingen die
weer hebben laten zien dat zij
creatief kunnen denken en
dat ze goed kunnen samenwerken.

Uit onderzoek is hun slechte conditie gebleken. Vandaar, dat de volgen-
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oplossingen voor de inspectie
van waterleidingen.
De Makathon werd georganiseerd door 3D Maker Zone,
ROC Nova College en PWN.
Acht groepen gingen met elkaar aan de slag in multidisciplinaire teams om te zoeken
naar oplossingen. Deze groepen kregen daarnaast inspiratiesessies, workshops en kennis aangeboden over nieuwe
technologie en nieuwe methodieken. De leerlingen Jaap
Groeneveld, Monique Swart,
Noelle de Mooij en Frank van
Tintelen zaten verdeeld over
verschillende teams.
Op de laatste dag presenteer-

Zwarten Mierenvlak tegenover nr.
27. 1 iep.
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Het Technisch College Velsen
is trots op deze leerlingen die
weer hebben laten zien dat zij
creatief kunnen denken en
dat ze goed kunnen samenwerken.

IJmuiden - Op 5, 6 en 7 oktober deden vier leerlingen van
Technisch College Velsen mee
met de Smart Solutions Makathon voor de watersector. In
totaal 80 deelnemers, waaronder medewerkers en leveranciers van waterleidingbedrijf
PWN, studenten, bedrijven en
experts in nieuwe technologie
en creatievelingen, gingen met
elkaar aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken
voor toenemende kosten, vertragingen en gezondheidsrisico’s bij werkzaamheden in de
ondergrond door bodemverontreiniging. Daarnaast werd
ook gezocht naar innovatieve
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totaal 80 deelnemers, waaronder medewerkers en leveranciers van waterleidingbedrijf
PWN, studenten, bedrijven en
experts in nieuwe technologie
en creatievelingen, gingen met
elkaar aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken
voor toenemende kosten, vertragingen en gezondheidsrisico’s bij werkzaamheden in de
ondergrond door bodemverontreiniging. Daarnaast werd
ook gezocht naar innovatieve

Uit onderzoek is hun slechte conditie gebleken. Vandaar, dat de volgen-
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