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IJmuiden – Op Plein 1945
werd vrijdagmiddag de Dag
van de Duurzaamheid gehouden met een fantastische
markt. ,,De leukste Dag van de
Duurzaamheid is in Velsen’’, zo
opende wethouder Floor Bal.
En hij kreeg gelijk: het werd
een geweldige markt die zijn
doel niet voorbij schoot: het
voorlichten en enthousiasmeren voor een beter milieu.
Bezoekers werden actief benaderd en konden zo van alles
zien, proeven en meemaken.
Een daktuin werd als voorbeeld ter plaatse opgebouwd;
durfals konden insecten proeven en alle deelnemende kinderen en belangstellenden
kregen een douchecoach mee
naar huis. Wat dat is? Een
zandloper die tot vijf minuten
loopt om te zorgen dat je niet
langer doucht. Hoe lang vijf
minuten wel niet duren werd
gedemonstreerd door 120
touwtjespringende schoolkinderen. Scholen De Rozenbeek
en De Pionier brachten prach-

tig aangeklede afvalliederen.
Wat je allemaal kunt doen met
afval werd gedemonstreerd
door een kunstenaar, Mirjam
Verschoor, met Tribe Called
Trash. Maar kinderen konden
ook zelf aan de slag met afval.
,,Velsen loopt in Noord-Holland voorop met led-verlichting’’, legde wethouder Ronald
Vennik uit bij de verlichtingskraam van de gemeente. Oude lampen van 60 watt of meer
worden vervangen door miniarmatuurtjes die slechts 0,02
ampère verbruiken. Wethouder Bal nodigde mensen uit
voor de duurzaamheidsquiz.
Wist u dat bij gemeentes 60%
van de energiekosten voor rekening van de openbare verlichting komen? Een andere eye-opener was de kraam
van HVC: onze huisvuilcentrale, weet zelfs de gassen die
vrijkomen bij de verbranding
van afval nog nuttig te gebruiken. Hergebruik is populair. Bij
het Tweede Kans winkeltje in
Velsen-Noord, krijgen niet alleen kleding maar ook de me-

dewerkers een tweede kans.
Bij OIG/IHD hebben ze een
kringloop met een nog verdergaande filosofie: afgedankt
textiel dat wordt verzameld
in de containers in alle wijken wordt elke woensdag verkocht aan Industriestraat 66.
Om 9.00 uur ‘s morgens staan
de kopers al rijen dik te wachten. Het mooie is dat van de
opbrengst het vervoer en leuke activiteiten worden georganiseerd voor mensen met een
beperking. Dat alles wordt gedaan door veel vrijwilligers.
Humor was er ook op de
Duurzaamheidsmarkt. Toiletjuffrouwen Nettie en Nienette
bemoeiden zich op komische
wijze met van alles en vertelden alle geheimen van de
poepdoos. Wat er niet in mag?
Vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes of jus! Want dat
levert problemen op in de riolering, wat de gemeente veel
geld kost. Veel geleerd op
een leuke manier, dat was de
Duurzaamheidsmarkt!

Auto in brand

IJmuiden - Dinsdagnacht
rond half twee is op de Gurvenlaan een personenauto uitgebrand. Tijdens het
blussen ontstond kortsluiting waardoor de claxon bleef
loeien. Het kostte de brandweer enige moeite om de
motorkap open te krijgen en
de claxon tot zwijgen te brengen. (foto: Ko van Leeuwen)

AlbAtros bAnden
IJmuIden
www.albatrosbanden.nl
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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 deel verklaarbaar, maar voor een groot deel
is het een onterechte associatie. De Vrijmetselarij wil mensen bewuster in het leven laten
staan, een streven waarin iedereen zich wel kan herkennen.
Voor geïnteresseerden organiseert loge de Hoeksteen daarom een avond voor belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Hierdoor leer je
jezelf beter kennen, iets waar je
wat aan hebt in werk, relatie en
vriendenkring. Onder het motto ‘verbeter de wereld; begin
bij jezelf’ is de vrijmetselaar een
vrijdenker, heeft respect voor
de mening van de ander, maar
zonder zijn eigen mening te verloochenen.
Vrijmetselaren geloven dat er
meer is tussen hemel en aarde
dat de mensheid beweegt. Iedere vrijmetselaar neemt daarbij de vrijheid 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 19
oktober voor u en natuurlijk uw
partner open. Om 19.30 uur verwelkomen zij u graag met een
kopje koffie op het adres Torenstraat 2a.
Vanaf 20.00 uur wordt 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 wat zij een ‘open loge’ noemen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het
stellen van vragen en sluiten ze
af met een hapje en een drankje.
Het zou fijn zijn als u vooraf laat
weten dat u komt. Hiervoor kun
bellen met Dick de Lange, telefoon 023-5273305. Zie ook
www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen of de advertentie elders in
deze krant.

ZOLF! Reclamestudio
breidt weer uit
Velsen - Het afgelopen jaar merk dat er behoefte is aan
heeft de groei zich doorgezet een reclamestudio met ervabij ZOLF! en is het wederom ring en expertise volledig getijd voor versterking.
baseerd op print. Wij denken
Patrick Zwanenburg aan het met de eerste opzet al na
woord: ,,Het jaar is voorbij over het productieproces en
gevlogen. Na de vorige uit- komen met haalbare voorbreiding kwam er diezelf- stellen. Maar ook het bede week een nieuwe klant Kijk
werken
beeldmateriaal
voor hetvan
actuele
nieuws op
bij namelijk Heineken Groot- en uitleveren volgens kleurhandel. De vraag was of wij www.jutter.nl
profielen is dagelijks aan de
een redesign konden reali- www.hofgeest.nl
orde. Op deze manier kunseren voor hun reclamefol- nen wij het maximale uit de
ders en na de eerste schet- opdracht halen en zie je het
sen konden we gelijk aan de verschil terug in het eindreslag. Maar ook Heineken Ne- sultaat.”
derland is flink gegroeid. Ik Zie ook www.zolf.nl.

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.
Vandaag vinden de laatste
lessen plaats in het Willem
de Zwijgergebouw aan de
Platanenstraat. Na bijna 90
jaar is het fraaie en karakteristieke
schoolgebouw
echt ‘op’ en wordt het gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw. De lessen van ‘Locatie Willem
de Zwijger’ van het Vellesan College worden na de
herfstvakantie voortgezet
in de ‘Willem II’, het oude
schoolgebouw van de Boekanier aan de Heidestraat.
Het huidige schoolgebouw in is in 1927 geopend als Willem de Zwijgerschool voor Middelbaar
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Aan de toren boven de ingang aan
de Platanenstraat is de kubistisch-expre ssionistische stijl waarin de school
is gebouwd nog te herkennen. Tijdens uitbreidingen,
verbouwingen en renovaties is in de loop der jaren
veel van het oorspronkelijke uiterlijk verdwenen. De
karakteristieke gele betegeling met zwarte accenten is nog aanwezig in de
gangen en in het trappenhuis in de toren.
Overdag bood het school-

gebouw onderdak aan de
MULO, MAVO en VMBO.
’s Avonds huisden er onder andere de Avond ULO,
de Middelbare Handelsavondschool en de Avondschool v.d. Middenstand.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de leerlingen van de Rijks-HBS er
hun lessen moeten volgen,
toen de Duitsers hun gebouw aan de Briniostraat
hadden
geconfisqueerd.
Na de bevrijding was het
hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten
in Velsen gevestigd in de
‘Willem de Zwijger’. Gedurende de tientallen jaren
na de oorlog vonden diverse verbouwingen plaats. Er
kwamen leslokalen bij en
de gymzaal werd verbouwd
tot kantine met grote kajuitramen.
In 1988 is de Willem de
Zwijgermavo
samengevoegd met de Vissering
Scholengemeenschap, de
Hugo de Grootmavo en
de gemeentelijke huishoudschool tot het Vellesan College. Het gebouw
is sindsdien in gebruik gebleven voor de onderbouw
van het VMBO beroepsgericht onderwijs. Als alles
meezit, mogen de leraren
en leerlingen in december
2016 de nieuwbouw in gebruik nemen.
Wat blijft zijn de vier iepen voor het gebouw. De
nieuwbouwplannen
zijn
zelfs aangepast omdat deze blijkbaar bijzondere bomen niet mochten verdwijnen.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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serbroek. Elke dinsdagochtend.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Fatal Attraction’. Aanvang
20.15 uur.

Donderdag
15 oktober

Openbare repetitie in het
kader van COV IJmuiden 100
jaar. Repetitie vindt plaats in
de Nieuwe Kerk van 20.00 tot
20.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
De Partizanen. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
16 oktober

Digitaal inloopspreekuur bij
Bibliotheek Velsen. Aanvang
10.00 uur.
Inloopochtend bij de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Optreden ensemble Bella
Trovata in Woon- en zorgcentrum De Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Ladies Night: African Style
voor een goed doel. In de zaal
naast de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord.
Van 19.00 tot 23.00 uur.
Cello-duo in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
17 oktober

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Stadsschouwburg Velsen:

Paulien Cornelisse. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
18 oktober

Paddestoelen kijken op
Landgoed Beeckestijn. Zie
www.natuurmonumenten.nl/
beeckestijn>activiteiten
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. En TROTS markt.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Laatste zomeravondconcert in kerkje Stompe Toren,
Kerkweg 26 in Spaarnwoude. Tango Rosa Rio. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis. Collecte na afloop.
Stadsschouwburg Velsen:
VET Kindercabaret. Aanvang
15.00 uur.
Saxofoon en Piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

Maandag
19 oktober

Stadsschouwburg Velsen:
Woezel & Pip om 16.00 uur.
Numismatische Kring Kennemerland
houdt
haar
maandelijkse bijeenkomst in
Het Terras, Dinkgrevelaan 27
Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur.
Postzegelbeurs in De Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden. Vanaf 19.30 uur.
Open loge bij Vrijmetselarij
de Hoeksteen, Torenstraat 2 a
Velsen-Zuid om 20.00 uur.

Woensdag
21 oktober

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Ronald Snijders.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
22 oktober

Sportinstuif in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 IJmuiden. Van 09.30 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Joost Prinsen.
Aanvang 20.30 uur.

Gratis uw
evenement op TV?

Dinsdag

rtvseaport.nl/agenda

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

20 oktober

Driehuis - Maandag 2 november houdt Begraafplaats & Crematorium Westerveld aan de
Duin en Kruidbergerweg 2-6
een bijzondere gedenkavond.
Tijdens deze avond, van 18.30
tot 20.00 uur, biedt Westerveld
de gelegenheid om gezamenlijk te herdenken en bijvoorbeeld een kaarsje op te steken.
Ook is op verschillende plaatsen in het monumentale gedenkpark muziek en is er een
verlichte looproute met daarlangs troostrijke gedichten. Iedereen is welkom. ,,Wij merken dat gezamenlijk herdenken iets is waar steeds meer
behoefte aan is”, vertelt Carla
Bosua, directeur van Westerveld. ,,Het biedt troost samen
herinneringen op te halen en te
merken dat je niet alleen staat.
Saamhorig, en toch heel intiem.
Daarom organiseren wij ook dit
jaar weer een gedenkavond
om iedereen de mogelijkheid
te bieden om een kaarsje op te
steken ter nagedachtenis aan
een geliefd persoon.”
Vanwege de unieke uitstraling van het gedenkpark heeft
de KRO-NCRV ervoor gekozen om – net als vorig jaar – op
2 november vanaf Westerveld
een live-uitzending te verzor-

gen. De uitzending op NPO 2
begint om 18.45 uur.
Westerveld, een Rijksmonument, is een van de oudste
particuliere begraafplaatsen
van ons land (1888) én het eerste crematorium van Nederland (1913). Het gedenkpark
van circa 31 ha ligt in een duingebied heeft een haast on-Nederlandse uitstraling. In ons
land was Westerveld de eerste begraafplaats die zich lid
mocht noemen van de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Andere leden van deze prestigieuze
internationale organisatie zijn
onder andere Père-Lachaise in
Parijs, Montjuic in Barcelona en
Cimitero del Verano in Rome. In
Nederland is, naast Westerveld,
alleen begraafplaats Moscowa
in Arnhem lid.
Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit
van ‘de Facultatieve Groep’. De
kernactiviteiten van ‘de Facultatieve Groep’ (sinds 1874) zijn
dienstverlening en techniek.
Met activiteiten over de hele
wereld en eigen vestigingen in
tien landen is de Groep op tal
van terreinen actief. Sinds 1913
exploiteert de Groep diverse
crematoria en begraafplaatsen.

Sloop Triangel verlaat
door vleermuizen

Velsen-Noord – De sloop van
de oude schoolgebouwen van
de Triangel zou eigenlijk nog
dit jaar plaatsvinden. Zoals gebruikelijk wordt voor de sloop
een flora- en faunaonderzoek
gedaan. Hieruit is gebleken dat
er mogelijk vleermuizen huizen
in de openingen en spouwmuren van de gebouwen. Daarom moet er worden gewerkt
met een vleermuisprotocol. Dat
houdt dat er twee veldonderzoeken moeten worden uitgevoerd: waarvan een in de periode april tot juli, in de kraamperiode. Dat betekent dat pas na

die tijd kan worden gesloopt.
Tot die tijd wordt het huidige leegstandsbeheer voortgezet. Er wordt tevens onderzocht
of het mogelijk is tot tijdelijke
verhuur, zoals aan kunstenaars
of startende bedrijven. Omwonenden zullen hierover worden
geïnformeerd.
Begin 2016 begint het proces
van herontwikkeling van beide locaties. Er wordt met name
gekeken naar kleinschalig opdrachtgeverschap. Er zullen in
de scholen of in de toekomst
op deze locaties geen vluchtelingen worden gehuisvest.
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Klassieke
muziek in
De Moerberg

Dijkman Kaas: een
droom van een winkel

Santpoort-Noord – Wie
binnenstapt bij Dijkman Kaas
aan Hoofdstraat 203A waant
zich even in een ambachtelijke kaasmakerij van 100 jaar
terug. De verse Spaarnwouder kazen liggen op oude
kaasplanken en de hele aankleding van de nieuwe winkel
ademt ambachtelijke kwaliteit uit. Alleen de elektronische kassa dateert de winkel op 2015. En vanuit je ooghoeken zie je de buitenlandse kazen die 100 jaar geleden
nog niet zo in zwang waren.
Theo Dijkman, zijn aanstaande vrouw Gerda Lansen en
het team runnen deze nieuwe kaaswinkel met veel plezier en vakmanschap. Dijkman Kaas is een begrip in
de regio, vanwege het eigen pakhuis in Spaarnwoude, waar Hollandse kazen
uit alle regio’s mogen rijpen tot Spaarnwouder kaas.
Betrouwbaarheid en kwaliteit staan al 33 jaar hoog in
het vaandel bij Theo Dijkman. Momenteel wordt op
tien markten de kaas uitgevent. Sinds 1 mei heeft Dijkman Kaas een winkel aan de
Hoofdstraat, waar men van
dinsdag tot en met zaterdag
terecht kan voor de lekkerste
en verse Spaarnwouderkazen in een breed assortiment.
Daarnaast is er een klein

Met dit mooie weer van de afgelopen dagen, hebben mijn
vriendin en ik veel gewandeld
door IJmuiden. En onze bewondering gaat vooral naar
de IJmuiderstraatweg uit. Zo’n
mooi wandel- en fietspad als
daar is aangelegd. Het perron
van de Casembrootstraat is
ook gewedlig met die mooie
plantenbakken.
Het wandel- en fietspad is zo

maar fijn aanbod buitenlandse kazen. ,,We houden het
assortiment hier klein, zodat
we altijd vers hebben’’, aldus
Gerda Lansen. ,,Maar van alle soorten hebben we er wel
een die qua kwaliteit en prijs
past in ons assortiment. Zo
hoeven we nooit nee te verkopen. En we laten alle kazen
graag proeven dus de klanten weten wat ze mee naar
huis nemen.’’
Op vrijdag en zaterdag is er
proeverij van meerdere producten. En kun je geen keuze maken of ben je een kleine eter: bij Dijkman Kaas
snijden ze ook een half onsje
kaas voor je.
Met kaas kun je alle kanten
op: van broodbeleg tot borrelhapje en ingrediënt voor
het koken. Daarom worden
er wekelijks nieuwe kaasrecepten uitgedeeld bij Dijkman Kaas. Ook de winkeliers
en restauranthouders in de
Hoofdstraat zijn al vaste klant
bij Dijkman. Wat dat betreft
kun je wel zeggen dat kwaliteit zich keer op keer bewijst.
En vanwege het eigen pakhuis kunnen de prijzen laag
worden gehouden. Tel dat op
bij de klantvriendelijkheid en
de gezelligheid van deze winkel en je weet dat Dijkman
Kaas een ware aanwinst is
voor de Hoofdstraat.

aangelegd dat het voor iedereen veilig is.
Ook de borden waarop staat
wie of wat daar stond vroeger, heeft ons respect. Er
wordt vaak gemoppersd maar
ik vind dit een groot compliment waard. De gemeente heeft erg zijn best gedaan.
Dank u wel!
Mevrouw de Haan, IJmuiden

IJmuiden - Vrijdag 16 oktober om 15.00 uur geeft het ensemble Bella Trovata een concert in Woon- en zorgcentrum De Moerberg, onderdeel
van Zorgbalans. Het ensemble Bella Trovata, bestaande
uit Jony Overdijk - mezzosopraan, Nicky de Bie - sopraan,
Thijn Vermeulen - piano, en
brengt een gevarieerd klassiek programma met muziek
van onder andere Mozart, Bellini, Offenbach, Fauré en Bizet.
Het programma duurt één uur,
zonder pauze. Het optreden is
op verzoek van De Moerberg
georganiseerd door Stichting
Muziek in Huis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door De
Moerberg, het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds Sluyterman
van Loo, RCOAK, Grovestins
Stichting en particuliere donateurs. Zaal open 14.30 uur
met vooraf koffie. Na het concert wordt nog een drankje geschonken. Locatie: De
Moerberg aan Zuiderkruisstraat 74 te IJmuiden. De entree bedraagt 5 euro inclusief
consumptie.

Proefles
duiken
IJmuiden - Op dinsdag
27 oktober geeft Duikteam
IJmond een speciale duikles
voor mensen die willen proberen wat het is om te sportduiken. Tijdens de proefles
krijgt iedere cursist een eigen
duikfles op de rug in zwembad de Heerenduinen. Onder begeleiding van een persoonlijke instructeur wordt
de cursist stap voor stap mee
de diepte in genomen. Duikteam IJmond is een duikvereniging uit IJmuiden zonder
winstkenmerk. Daarom wordt
de proefles duiken kosteloos
aangeboden aan de mensen
die overwegen met het duiken
te beginnen. Meer informatie
en inschrijven voor de proefles duiken kan op de website van Duikteam IJmond op
www.dty.nl.

Sponsorbijeenkomst
Stormvogels groot
succes

IJmuiden - Afgelopen vrijdag, 9 oktober was de jaarlijkse
sponsorbijeenkomst
van IJVV Stormvogels . Deze keer vond de gezellige
avond plaats in het pand van
IskesTowage en Salvage, het
sleepbotenbedrijf van Jim Iskes. De bijeenkomst werd
geopend door voorzitter Nico Stoker.
Na een korte terugblik op
het vorige seizoen werd de
insteek van het nieuwe beleid van de IJmuidenseclub
aan alle aanwezigen toegelicht. Ook gaf voorzitter Nico Stoker het belang van de
sponsors en vrijwilligers voor
de club aan. Daarnaast werd
ook Jim Iskes uitgebreid bedankt voor het mogelijk maken van de avond in het
prachtige nieuwe pand aan
de Monickendamkade. Tot
slot overhandigde Stormvogels voorzitter Nico Stokerde
shirtsponsoren van het komende seizoen Henk Brandjes van Zebra Uitzendbureau
en Chris van de Zwan van
Swanlake een fraai Stormvogels shirt met hun naam erop.
Na deze opening was het
woord aan Jim Iskes, die het
aanwezige publiek met veel
passie vertelde over zijn bedrijf. De genodigden hadden deze avond tevens de

mogelijkheid om het sleepbotenbedrijf van Iskes beter te leren kennen. Zo kon
men plaatsnemen in een simulator om zo zelf te ervaren
hoe het is om te varen op één
van de boten van IskesTowage en Salvage. Daarnaast
was er een mogelijkheid voor
de echte liefhebbers om het
echte werk op de sleepboten
te ervaren. Medewerkers van
IskesTowage en Salvage namen de sponsors in verschillende rondes mee het water op om te ervaren hoe het
werk er aan toe gaat.
Na deze tocht kon het publiek genieten van een heerlijk buffet dankzij hoofdsponsor Cornelis Vrolijk en verzorgd door restaurant de
IJmond.De drankjes werden
de hele avond op uitstekende
wijze aangeboden door Vila
Westend uit Velserbroek. Het
werd zo een zeer gezellige
samenzijn waar op een informele wijze sponsors, bestuur
en een afvaardiging van de
zaterdag en zondag-selectie met elkaar vooruit keken.
Als klap op de vuurpijl was er
door Jim Iskes aan het einde
van de avond een spetterend
optreden geregeld van exThe Voice of Holland finalist,
Jill Helena, die deze zeer geslaagde sponsorbijeenkomst
tot één groot feest maakte.

Klootschieten
Velsen-Zuid - Vorige week
zaterdag waren vijftien
klootschieters van sportvereniging Full Speed aanwezig in de kantine. Een
grote opkomst, ook omdat
er twee nieuwe spelers bij
zijn. Beide mannen kunnen
een aanwinst worden.
De uitslag van zaterdag:
team 3 met Raymond, Nico en Willem werd eerste
met 70 schoten en 1 me-

ter. Team 1 met Dirk, Dries,
Milco en Sander werd
tweede met 74–17. Team 2
met Peter, Ina, Jan St. en
Rob werd derde met 75–20.
Team 4 met Lia, Gerda, Jan
Gr. en Ton, werd vierde met
102 -19.
Wilt u ook een aanwinst
voor de vereniging worden,
bel Ton Boot 0255-510085
of mail naar snelboot@planet.nl.
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Mishandeling controleur

Halloween:
Zombie
Outbreak op
Forteiland
IJmuiden - In het kader van
Halloween vindt op het van nature toch al mysterieuze Forteiland IJmuiden op zaterdagavond 24 oktober een zoektocht
plaats naar ontsnapte zombies
die zijn gesignaleerd. Een gespecialiseerde zombie-vanger
uit Hamelen en zijn merkwaardige zus proberen aan deze situatie een eind te maken. Bezoekers die hem daarbij willen
helpen zijn van harte welkom.
Er wordt een zoektocht gehouden in de gangen. In de Koepelzaal is een heel bijzondere
show. Bezoekers kunnen aanschuiven bij een buitengewoon
familie-diner van de Adams-family, met bizarre gerechten. Wie
de uitnodiging weigert loopt
het risico om zelf het diner te
worden….Kortom: het is geen
avond voor ‘watjes’: wie al bang
is voor muizen en spinnen kan
op deze avond misschien beter
thuis blijven. Uiteraard is er in
de Koepelzaal volop gelegenheid om te dansen en te feesten: er is een DJ aanwezig, er
zijn bijzondere paaldanseressen en bovendien is er een speciale ‘Mystery Guest’. Voor een
kleine vergoeding kunnen bezoekers zich door het grimeteam laten omtoveren tot een
echte griezel. De overtocht naar
het zombie-eiland wordt verzorgd door MS ‘Koningin Emma’, vanaf de Kop van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn om 20.30 en 21.30 uur.
Vanaf het eiland vaart de boot
terug om 00.00 en om 01.00 uur.
In het Fort zijn tegen schappelijke prijzen hapjes en drankjes
verkrijgbaar; pinnen is niet mogelijk. Het eiland is niet overal
makkelijk begaanbaar: voor rolstoelen zijn sommige ruimten
niet toegankelijk. Toegangskaarten (inclusief overtocht
heen en terug) kosten 19,50
euro per persoon en zijn te
koop via www.ijmuidenserondvaart.nl. Ook aan boord kunnen
kaarten worden gekocht (zolang er plaats is). Minimumleeftijd is 12 jaar. Een Halloweenoutfit wordt op prijs gesteld.

Feest bij Vereniging
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Zaterdagmiddag vierde vereniging Santpoorts Belang
haar 35ste verjaardag in
‘t Brederode Huys. In drie
groepen werden 500 gasten feestelijk ontvangen met
het theama Amuse & Amusement. Dankzij de fantastische inzet van de vrijwilligers verliep alles volgens
voorzitter Liefke Sinnema
‘als een trein’.
De gasten werden ontvangen met een steelband. Binnen speelde een film over 35
jaar Santpoorts Belang en in
de grote zaal waren diverse muzikale optredens. Bezoekers werden getrakteerd
op zelfgemaakte amuses en
een lekker drankje. Er was
alle gelegenheid om gezellig met elkaar te praten.
Wijkagent Ben Wellink die
35 jaar de aanleiding was
om Santpoorts Belang te
beginnen was opgesnord
en stond centraal bij de
feestelijkheden.
Als wijkagent in de zeventiger jaren fietste hij door het
rustige Santpoort-Zuid, met
hier een babbel daar een
praatje, hier een probleemoplossend en daar een ruzie beslechtend. Het gaf de
bewoners een veilig gevoel
want je had altijd Ben achter
de hand. Ben vond dat hier

meer onderliggende contacten gelegd moesten worden. Hij was een man met
visie en de echte initiatiefnemer tot wat later de Vereniging Santpoorts Belang
werd. Drie vrouwen, waaronder de eerste voorzitter
Els van Heerde, en één man
staken de koppen bij elkaar
en begonnen te vergaderen in de plaatselijke kroeg,
destijds Het Paard van Velsen geheten. Er moest een
ontmoetingscentrum
komen. En dat is er gekomen.
Eerst in de goederenloods
van het stationnetje. Op 11
oktober 1980 was de officiele opening met een groot
dorpsfeest. Het stationnetje werd te klein en in 1993
verhuisde de vereniging
naar een nieuw onderkomen: ‘t Brederode Huys.
De vereniging Santpoorts
Belang met als doelstelling contact tussen de bewoners van Santpoort zuid
en omstreken te bevorderen, bloeit als nooit te voren
met 1250 leden en 100 vrijwilligers.
Zaterdagmiddag 10 oktober
was het feest voor de leden
van de vereniging. Aan het
eind van het feest werden
trouwe vrijwilligers in het
zonnetje gezet (foto).

Controle door politie
en belastingdienst
Velsen-Zuid - Op de Stationsweg werd afgelopen
maandag een controle gehouden door de politie en
de belastingdienst.
Iedere automobilist met een
schuld bij één van de twee
diensten werd van de weg
gehaald.
Wie kon betalen kreeg daar

de gelegenheid voor. Bij
sommige anderen werd de
auto formeel in beslag genomen, maar mocht men
nog wel verder rijden. Bij de
zware gevallen werd de auto in beslag genomen. Tot
11.00 uur zijn in ieder geval drie auto’s in beslag genomen.

IJmuiden - Afgelopen vrijdagmorgen raakte een 47-jarige
controleur van de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit gewond bij de controle van een
61-jarige Volendammer. Omstreeks 07.15 uur zag de controleur dat een man met vuilniszakken vis ophaalde bij een
boot aan de Halkade in IJmuiden. De zakken werden in een
auto gezet. Toen de controleur
de man aansprak, stapte deze snel in zijn auto. De controleur boog zich echter voorover
in de auto. De bestuurder bleef

niet staan, maar gaf gas en reed
weg. De controleur werd aanvankelijk een twintigtal meters
meegesleurd. Daarna kon hij
zich losmaken en kwam hij ten
val. De man verstuikte een enkel. Bij een zoekslag in de omgeving trof de ambtenaar de auto van de verdachte aan. De gewaarschuwde politie hield de
man aan. Hij werd voor verhoor
overgebracht naar het politiebureau. De verdachte verklaarde,
dat hij twee zakken vis had gekocht, waarvan er een bestond
uit een partij ondermaatse vis.

Wederopbouw in
Santpoort 1945-1965
Santpoort-Noord - Dit is het
hoofdonderwerp van de jaarlijkse uitgave van de Stichting
Santpoort. Op zaterdag 10 oktober is het eerste exemplaar
van De Zandpoort tijdens een
feestelijke bijeenkomst overhandigd aan wethouder Ronald Vennik, wijkwethouder
van Santpoort-Noord en verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening.
Het verhaal over de Wederopbouw in Velsen ging tot nu toe
vooral over IJmuiden en Velsen-Noord, tenslotte waren
deze woonkernen het zwaarst
getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Het artikel over
Santpoort van Outger Baron
en Murk de Groot gaat vooral over de oplossing voor de
huisvestingsproblemen voor
de snel groeiende bevolking.
Er was vlak na de oorlog geen
geld en een groot gebrek
aan materialen. Desondanks
zijn in korte tijd in SantpoortNoord en –Zuid een aantal
woningbouwcomplexen verrezen waarvan het karakter bestempeld kan worden als sober en doelmatig. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de West-Indische buurt in
Noord en de Van Dalenlaan en
Van den Bergh van Eysingsplantsoen in Zuid. Ook direct

verbonden met de wederopbouw is het verhaal van de
Gemeentekwekerij door Jan
Morren. Deze prachtige kwekerij kweekte en verzorgde gedurende vele jaren alle bomen
en planten en plantsoenen in
de bestaande en de nieuwe
wijken in heel Velsen.
Het verhaal van Jos Diekstra
over De Kraamkliniek annex
rusthuis Maranatha gaat over
de moeilijke tijden vóór, tijdens en vooral ook na de 2e
Wereldoorlog en de belangrijke rol die Maranatha speelde voor Santpoort en omgeving. De meeste gezinnen waren vooral in en na de oorlog
klein behuisd en andere voorzieningen voor kraamvrouwen
waren er nog niet. Veel informatie kwam van Dick Groeneveld, neef van een van de
oprichtsters. Pim Boer schrijft
over de invloed en de erfenis
van de Romeinen op het gebied van onze land- en tuinbouw en tuinaanleg tot op de
dag van vandaag. Denk alleen
al aan de buxussnoei. Als laatste is er een artikel over het
Bevrijdingsmonument tegenover het station in SantpoortZuid.
De Zandpoort 2016 is verkrijgbaar voor 9 euro bij Brederode
Boeken, Hoofdstraat 234.
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Uitslag Velsen-ZAP

Autobedrijf Schweitzer
sponsort keepers
Velsen - Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dat
geldt ook voor de samenwerking tussen Autobedrijf
Schweitzer en VV IJmuiden.
,,Ik vind het leuk om af en toe
iets ludieks te doen’’, aldus
Alwin Schweitzer. ,,In plaats
van standaard teamsponsoring heb ik verleden jaar de
jeugdkeeperstrainers van VV
IJmuiden gesponsord en dit
jaar worden het de selectiekeepers van dezelfde club.
Dit jaar heb ik besloten om

de keepers het hele seizoen
te voorzien van keepershandschoenen, en omdat ik
uit ervaring weet dat alles
valt en staat met goede en
betrouwbare materialen heb
ik in overleg met keeperstrainer Richard Koekenbier gekozen voor het Spaanse topmerk HO Soccer.”
Op de foto staan vanaf links
Robbert Hoek, Tom Hoogendijk, Wouter Sminia, Maurice
van Lieshout, Richard Koekenbier en Alwin Schweitzer.

Onnodige nederlaag
voor VV IJmuiden
IJmuiden - Het is VV IJmuiden wederom niet gelukt een
uit overwinning te behalen.
Bij SCW werd een onnodige
2-1 nederlaag geleden.
Na een 2-0 achterstand was
het de fanatieke Ajax supporter Mike Kries die het nog
spannend maakte met de 2-1
vlak voor tijd na een voorzet
van de inmiddels 42-jarige
routinier Danny Badenhuizen. Helaas bleef het hierbij.
IJmuiden staat nog steeds in
het ‘linker rijtje’ maar willen
ze daar blijven zal er tegen
Jos-Watergraafsmeer
een
stuk feller moeten worden
gespeeld en zullen de mauwen weer eens ouderwets
moeten worden opgestroopt.
Trainer Fred Bisschop heeft
zeer knap de koppositie weten te bemachtigen door met
1-3 bij BOL 2 te winnen.
Een fantastisch spelende Stefan Meijvogel wist zijn ploeg
scherp te houden en had met
twee assists een grote bijdrage aan deze overwinning.
Doelpunten kwamen op
naam van Milan van Essen,
Harry Bamstra en de boom

lange verdediger Diego Tajes.
Het derde selectie team verloor met 4-2 van Odin 59.
IJmuiden kwam nog wel
knap op 0-1 door een goal
van Ruben Hulsbergen.
Helaas bleek de thuisploeg
oppermachtig. De tweede
goal kwam op naam van Berry Post al was deze slechts
voor de statistieken. IJmuiden 6 beleefde ondanks de
late aftrap een prima middag
bij Fortuna Wormerveer door
met een 0-1 zege huiswaarts
te keren. Het doelpunt werd
gemaakt door Roy Swier. Dat
het bij deze ene goal bleef
was aan het missen van vele kansen te danken. Desondanks was coach bas Koppens enorm trots op zijn jongens. B1 wist een belangrijke 2-1 zege te halen op HBC
waardoor de mannen van
Coen weer naar boven kunnen gaan kijken. Tot slot nog
een compliment voor de Ajunioren die zo vriendelijk
zijn geweest om de kleedkamers en het terras schoon te
maken na afloop van de wedstrijden, Grote klasse!

Driehuis - Voor Velsen stond
een moeilijke uitwedstrijd op
het programma tegen een
ploeg die van een potje stevig
voetbal houdt: ZAP.
Velsen startte met vervangers voor onder andere de geblesseerde Martin Wal en Patrick Castricum. Al bij de eerste aanval van Velsen was er
gevaar voor het doel van ZAP.
Een ingooi van Angelo Beck
kwam via Eric Metgod bij Nick
Lamers maar diens inzet ging
net over. Ook ZAP liet zich niet
onbetuigd en Sander van der
Lugt moest ingrijpen bij een
schot in de korte hoek. Uit de
tegenaanval scoorde Velsen.
Na een voorzet van rechts
(Henk Swier) passeerde Tim
Groenewoud doelman Wencho Farell, 0-1.
Velsen probeerde met combinaties de voorsprong uit te
breiden. ZAP zag het onheil
gebeuren en gooide beuk erin: met fysiek spel en teveel
overtredingen probeerde men
Velsen uit het ritme te halen.
Kansen kwamen er voor ZAP:
zo schoot Andrew Petonia rakelings voor langs. Aan de andere kant kreeg Donny Koning
twee mogelijkheden de voor-

sprong uit te breiden. De paal
en de doelman voorkwamen
treffers van ZAP dat vlak voor
rust via Nick Broersen een
vrije trap naast zag gaan.
Na de pauze hetzelfde spelletje. Velsen had moeite het
overwicht te handhaven en
zag Sander van der Lugt fraai
redden op een inzet van Jeffrey Steenvoorden. De strijd
werd harder en onvriendelijker. Na Jesper Gutteling
moest ook Angelo Beck het
veld verlaten met een blessure. Toen Sander van der Lugt
bij een corner de bal uit de
lucht plukte liep hij tegen een

elleboog van spits Malvin Robert op.
Het daarop volgende tumult
deed de scheidsrechter besluiten tot een afkoelingsperiode van een kwartier. Een
kaart werd niet gegeven.
Daarna moest Velsen zich beperken tot verdedigen. Mede
dankzij uitstekende reddingen
van Sander van der Lugt lukte
dat. Met sporadische uitvallen
van Velsen wist ZAP wel raad.
Kort voor tijd redde de ZAPgoalie nog fraai op een uitstekende vrije trap van Erik Metgod. Volgende week nummer
twee ‘Assendelft’ op bezoek.

Vernieuwd Stormvogels
wint van FC Uitgeest
IJmuiden - In de thuiswedstrijd Stormvogels tegen FC
Uitgeest bracht trainer Jeroen Kroes een sterk gewijzigd elftal in het veld. De
25-jarige Patrick van Doorn,
werd in de verdediging gezet
en kan op een puike wedstrijd terugzien. Op het middenveld verving Dennis Verwer de geblesseerde strateeg Sjaak Lettinga. Hij was
ontdekking nummer 2 van
Kroes.
In de eerste helft kwam het
wederzijds tot een aantal
kansen. Meteen na de rust
moest doelman Adrichem
een paar keer handelend optreden en aan de andere kant
haalde Davidson alles uit de
kast bij een diagonaal schot
van Scholten, maar er werd
niet gescoord.
Na zeven minuten in de
tweede helft kwam Stormvogels op voorsprong toen
Danny Blok een klein tikkie

gaf richting Yves Wirjosemito
die vanaf 24 meter vernietigend uithaalde, 1-0. Met nog
een kwartier te spelen moest
doelman
Adrichem
een
paar reddingen verrichten.
De wedstrijd was niet mooi;
maar wel de drie punten.
Zondag aanstaande weer
een
thuiswedstrijd
voor
Stormvogels: tegen subtopper West Frisia.
Met Stormvogels zaterdag wil
het maar niet vlotten, want
uit 5 wedstrijden zijn maar
twee punten bij elkaar gesprokkeld. Ook tegen CTO’70,
een team bestaande uit meer
dan de helft 35-plussers, uit
Duivendrecht kwam het team
van trainer Marco Adema
niet verder dan een 2-2 gelijk spel. Zonder de geblesseerde Tim Binkhorst kreeg
Stormvogels in de eerste
helft een paar kansen, maar
het vizier bij Nigel Oudshoorn
en Rick Kluijskens stond nog

niet op scherp. 17 minuten
voor rust kwam CTO’70 met
tien man te staan, maar ondanks de man-meersituatie kon Stormvogels geen
overwicht creëren. Dit bleek
wel duidelijk, toen CTO’70
heel brutaal op voorsprong
kwam, 1-0. Stormvogels had
snel haar antwoord klaar;
de CTO’70-doelman kon een
harde vrije schop van Rick
Kluijskens niet onder controle krijgen waardoor het voor
Nigel Oudshoorn een makkelijke opgave was te scoren,
1-1. Maar via een strafschop
namen de Duivendrechters
opnieuw een voorsprong.
Tien minuten voor tijd constateerde de scheidsrechter
hands bij een CTO’70-verdediger waardoor Rick Kluijskens vanaf 11 meter de eindstand op 2-2 kon bepalen.
Zaterdag is De Brug in Haarlem de tegenstander van
Stormvogels.

18 15 oktober 2015

ChristenUnie wil vaktherapeuten jeugdzorg
Velsen – Raadslid Leen de
Winter dringt voor Velsen
aan op vergoeding voor vaktherapie binnen jeugdzorg.
Het gaat dan om speltherapeuten, beeldend therapeuten, muziektherapeuten en
kunstzinnig therapeuten die
non-verbale therapie mogen
geven aan kinderen en jeugd
tot 23 jaar. Hij ziet deze therapie als een mogelijkheid tussen lichte opvoedhulp en geindiceerde zorg.
De vergoeding Vaktherapie is
door veel gemeenten niet geregeld binnen de jeugdzorg.
In Haarlem wordt vanaf dit
jaar wel vaktherapie vergoed,
indien ouders in bezit zijn van
een Haarlem Pas. Vanaf 2016
wordt in Haarlem vaktherapie
voor iedereen met een indicatie vergoed.
Wethouder Baerveldt geeft

aan dat vaktherapie formeel onder de zorgverzekeringswet valt en dat ouders
of voogden een beroep kunnen doen op hun aanvullende verzekering. Maar wanneer vaktherapie onderdeel
is van een behandeltraject
wordt deze wel vergoed door
de gemeente. Bovendien antwoordde zei dat de vaktherapie in Haarlem alleen wordt
vergoed aan minima. In Velsen wordt individueel maatwerk toegepast in de jeugdzorg. Of vaktherapie nodig
is wordt overgelaten aan de
beoordeling van Centrum
Jeugd & Gezin. Vaktherapeuten staan niet in het kwaliteitsregister jeugd. Leen de
Winter wil juist dat vaktherapie, via samenwerkingsverband 023Vaktherapeuten,
wel in dat register komt.

Van Velsen Kappers
open tijdens verbouwing
IJmuiden - Van Velsen Kappers aan Lange Nieuwstraat
181 ondergaat momenteel
een verbouwing, maar blijft
toch gewoon open voor alle
klanten. De aannemer werkt
alleen na sluitingstijd, dus
krijgen klanten tijdens hun
haarbehandeling alle aandacht van de kappers. En natuurlijk is de kapsalon dan
stofvrij en keurig netjes.
De verbouwing begon vorige week zaterdag. De moker
velde enkele muren en direct
kwam het licht in de salon.
Kleine aanpassingen groot
resultaat dus.
Iedere zaterdag na sluitingstijd komen de aannemers
binnen en word er hard gewerkt. Maar op maandagavond moeten de mannen
klaar zijn om voor de volgende dag de kapsalon weer
schoon te krijgen en in te
richten, om de klanten weer
gastvrij te ontvangen.
Achter de coulissen is Van
Velsen Kappers druk bezig
met de nieuwe inrichting. Ze

houden de kapsalon gezellig,
geen strakke lijnen maar een
gezellige en huiselijke sfeer.
Er wordt gewerkt met natuurlijke tinten en materialen.
De technische ruimte komt in
de salon. Er komt een mooie
lambrisering en een gezellige wachthoek met een koffiehoek waar je zelf je kopje
koffie kunt pakken.
De natuurlijke kleuren in de
kapsalon komen terug in de
natuurlijke producten van
Nashi. Hier wordt geen ammonia gebruikt voor de permanenten en Lockwave maar
ook niet in de kleuringen of
coupe soleil.
De verbouwing bij Van Velsen Kappers is te volgen op
Facebook. Van Velsen kappers werkt met en zonder afspraak en zowel dames als
heren kunnen er terecht.
Bel voor een afspraak 0255785182. Van Velsen Kappers, Lange Nieuwstraat 181,
IJmuiden Zie ook www.vanvelsen-kappers.nl. Graag tot
snel bij Van Velsen Kappers.

Regionaal
beleid winkelleegstand

MKB IJmond gaat
op in OV IJmond
IJmond - De leden van MKB
IJmond hebben ingestemd
met het samengaan van hun
vereniging met OV IJmond.
Per 1 januari 2016 wordt de
grootste spreekbuis van ondernemers in de IJmond dus
nog groter en sterker. De belangenbehartiger vertegenwoordigt dan meer dan 600
leden en beschikt over grote
slagkracht op politiek, regionaal en provinciaal niveau.
,,Als je sterker wilt staan
moet je samenwerken”, aldus
Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond. ,,Wij willen de kracht van OV IJmond
en de ondernemers groter
maken om nog daadkrachtiger te kunnen opereren.”
MKB IJmond was jarenlang
de spreekbuis voor de detailhandel. De organisatie is onder meer betrokken geweest
bij de plannen omtrent de
Breestraat in Beverwijk en het
centrum in IJmuiden.
Roel Huisman, voorzitter
MKB IJmond: ,,Dit imago
kunnen wij meenemen. Door
op te gaan in OV IJmond kunnen wij onze functie meer inhoud geven. Verder biedt het
de bestuursleden en voorzitters van winkeliersverenigingen meer mogelijkheden om

met elkaar in contact te komen om de detailhandel gezamenlijk te vertegenwoordigen. Hiervoor zal binnen OV
IJmond een nieuw retailcluster worden opgezet.”
Als beide verenigingen onder
één naam verdergaan, betekent dit dat OV IJmond meer
dan 600 leden zal tellen. De
leden kunnen profiteren van
een groot netwerk, bijeenkomsten en evenementen.
Tegelijkertijd zal MKB IJmond
haar contacten met MKB Nederland meenemen naar OV
IJmond, waardoor de leden
voordeel blijven hebben van
de aanwezige kennis bij en
van MKB Nederland.
,,Juist door hoe OV IJmond
is georganiseerd, een grote
club met kleinere clusters, is
het voor ondernemers interessant om erbij te horen,” aldus Huisman. Van der Scheer:
,,Wij zullen blijven behartigen,
verbinden en mogelijkheden
voor netwerken bieden. Maar
de clusters zorgen er voor dat
de lijntjes voor leden kort blijven om met elkaar in contact
te komen, waardoor de voordelen alleen maar groter worden.”
Zie ook www.ovijmond.nl.
(foto: Rijkswaterstaat)

‘t Mosterdzaadje

Twee zingende cello’s,
duo saxofoon en piano
Santpoort-Noord - Onvoorstelbaar muzikale schatten
zijn er in de tijd van de Barok geschreven voor de ‘oudere broer’ van de cello, de
gamba. Twee cellisten, de
Russische Anastasia Feruleva en de Wit-Russische Dima
Tsypkin laten de muziek waar
ze diep van onder de indruk
zijn geraakt horen op vrijdag
16 oktober om 20.00 uur in ‘t
Mosterdzaadje.
Op zondag 18 oktober om

15.00 uur klinken de saxofonist Sander Beumer en de pianist Hans van Ham. Het programma ‘Strijken geblazen!’
bevat werken die oorspronkelijk voor strijkinstrumenten
werden geschreven.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, 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.

Velsen – De gemeenteraad
van Velsen heeft de motie
Leegstandsverordening aangenomen en wil van het college weten hoe deze verordening kan worden ingezet voor
het verminderen van leegstand
van winkels. Het college heeft
de mogelijkheden van deze
verordening bekeken. De verordening houdt in dat winkeliers het melden als een pand
langer dan zes maanden leegstaat. Gemeente en eigenaar
gaan dan binnen drie maanden in overleg. De gemeente
kan een eigenaar dan verplichten na een vastgestelde termijn, bijvoorbeeld een jaar, met
een nieuwe gebruiker een contract tot ingebruikname te tekenen. Het college van de gemeente Velsen vindt dat er veel
haken en ogen aan dit beleid
zitten. Het zou vooral bedoeld
zijn om vastgoedeigenaren die
niet willen verhuren, maar bijvoorbeeld liever een leeg pand
willen verkopen aan een ontwikkelaar, te ontmoedigen. Volgens het college van Velsen is
het niet zo dat winkeleigenaren in de regio te weinig doen
om hun pand te verhuren. De
vraag naar winkelvastgoed in
Velsen is momenteel niet groot.
Bovendien vindt het college dat
zij weinig zicht hebben op mogelijke gebruikers. En er zit een
groot kostenplaatje aan het
leegstandsbeleid; met een administratie voor en handhaving
van de meldingsplicht leegstand en de uitvoering van het
beleid, inclusief het doorlopen
van boeteprocedures en het
zoeken van nieuwe gebruikers
van panden. Het college onderkent de noodzaak om winkelleegstand aan te pakken, maar
heeft de voorkeur voor regionaal detailhandelsbeleid in de
IJmond, gericht op de versterking van de detailhandel in het
hele gebied. Door een aantal
branche- en winkeliersverenigingen is al gewerkt aan analyse van het gebied. De volgende stappen zijn het vaststellen
van een visie en dan de uitvoeringsstrategie.

Postzegelbeurs
IJmuiden - Maandag 19 oktober is er een clubavond van
Postzegel Vereniging IJmuiden.
Deze wordt gehouden in De
Bolder, Bloemstraat 124. Vanaf
circa 19.30 uur is de zaal open
en iedereen is van harte welkom. Er is alle gelegenheid om
postzegels te ruilen, kopen of
verkopen. Meer weten informatie: 06-41804330 (na 18.00 uur).
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Euthanasie: een
veelomvattend begrip

Film Finn in
‘t Brederode
Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdag 23
oktober om 14.00 uur wordt
er voor (klein)kinderen, ouders en grootouders in ’t Brederode Huys de film Finn getoond. De negenjarige Finn
ontmoet een vioolspelende oude man. Hij is er zo van
onder de indruk dat hij ook
dolgraag wil leren vioolspelen. Achter zijn vaders rug
om neemt hij vioolles van de
man, omdat hij bang is dat
zijn vader erachter komt dat
hij viool speelt in plaats van
voetbalt. Als het bijna kerst
is, vraagt zijn juf om tijdens
de kerstmusical te spelen,
waar zijn vader ook naar toe
zal gaan. Daan Schuurmans
speelt de rol van vader, Mels
van der Hoeven die van Finn
en Jan Decleir is de mysterieuze vioolspelende man. De
toegang is gratis. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

IJmondWerkt!
heeft het druk
Velsen – Uit de halfjaarrapportage van IJmondWerkt!
blijkt dat de organisatie niet
geheel kan voldoen aan de
afspraken. IJmondWerkt! is
verantwoordelijk voor re-integratie en sociale werkvoorziening voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen. Er zijn prestatieafspraken gemaakt over aantallen en kosten, maar door het
grote aantal werklozen zijn
die niet na te komen. De exploitatiekosten laten een tussentijds tekort van 404.000
euro zien, dat voor 2015 nog
kan oplopen naar 500.000 euro. Dat heeft mede te maken
met het feit dat de opbrengsten van de sociale werkzaamheden in het groenbeheer zijn
afgenomen. Maar ook blijkt
het re-integratiebudget kleiner dan begroot. De prestatieafspraak Uitstroom naar
werk is wel behaald, met 52
procent. Helaas kwam het
niet tot de vereist groei van
Wsw-detacheringen. In plaats
van een gehoopte groei van
10 procent, daalde het percentage met 7 procent. Ook
hier is de reden dat de detachering naar groenbeheer
door de gemeente Velsen
is beëindigd. Bovendien is
de instroom naar de sociale werkvoorziening stopgezet.
Er wordt in het bestuur en samen met college en gemeenteraad nu besloten over nieuwe maatregelen om de targets te behalen.

Winkels Noord- en Zuidarcade goed te bereiken
IJmuiden - De winkels aan
de Noord- en Zuidarcade
zijn goed te bereiken, ondanks dat de graafmachines af en aan rijden voor de
winkels. ,,We zijn blij dat onze klanten ons nog weten te
vinden. Wel hebben meerdere klanten bij mij aangegeven verrast te zijn dat de winkel gewoon te bereiken is.
De gemeente heeft onze bereikbaarheid met borden bij
de Lange Nieuwstraat aangegeven, maar toch blijkt er
nog verwarring te zijn. Klanten kunnen het beste via de
vechtstraat/Volkerakstraat
komen”, aldus Ron Wilmink
eigenaar van de Drankenier.
Het fijne aan de winkels van
de Noord- en Zuidarcade is

dat er aan de achterkant volop gratis parkeergelegenheid is.
Ron: ,,Klanten hoeven bij
ons niet om te lopen naar de
hoofdingang aan de Noordarcade. De achteringang
staat de hele dag open. Ook
na de renovatie van de Lange Nieuwstraat zal dit zo
blijven. Vooral voor klanten
die met de auto komen, is
onze achteringang ideaal.”
Tijdens de renovatieperiode
heeft de Drankenier wekelijks mooie aanbiedingen die
in deze krant en op www.dedrankenierijmuiden.nl zichtbaar zijn. Voor wie met koude herfstdagen liever binnen
blijft, heeft de Drankenier
een mooie webshop.

Huur 150 woningen
wordt aangepast
Velsen - De woningwaardering is met ingang van
1 oktober 2015 gewijzigd.
De punten voor woonvorm,
woonomgeving, aftrek hinderlijke situaties en schaarste verdwijnen. Hiervoor komt
een waardering op basis van
de WOZ-waarde in de plaats.
Voor Woningbedrijf Velsen
betekent het dat ongeveer
150 woningen een hogere
netto huur hebben dan volgens de nieuwe waardering
is toegestaan. Het gaat gemiddeld om een bedrag van
15 euro.
De nieuwe woningwaardering heeft consequenties
voor een deel van de huurders die het afgelopen jaar
een contract hebben getekend voor een sociale huurwoning. De huurders voor
wie de huurverlaging geldt,
ontvangen hierover in november een brief. Woningbedrijf Velsen informeert hen
over de nieuwe waardering
en de hoogte van de nieuwe

huur. Het verschil wordt, met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober, aan hen overgemaakt. Het woningbedrijf
vindt dat het hun taak is om
de huurders zelf te benaderen omdat de corporatie over
alle informatie en kennis beschikt. De vertaling van wet
en regelgeving en het verzorgen van goede informatie is
een belangrijke taak is voor
een goede verhuurder.
Door de betrokken huurders zelf te benaderen, zijn zij
in staat om alle wijzigingen
in één keer door te voeren.
Huurders hoeven zelf geen
actie te ondernemen.
Meer informatie over de woningwaardering is te vinden
op de website van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Op deze site is het
ook mogelijk een berekening
te maken van de waardering
en de daarbij horende maximale huur. Huurders kunnen
bij Woningbedrijf Velsen hun
woningwaardering opvragen.

Euthanasie is zomaar een
woord uit het woordenboek.
In de praktijk is het een heel
proces voor de blijvend zieke
zelf, voor het hele gezin en zeker ook voor de grote schakel
om het gezin heen.
Het roept veel gevoel, emotie
en meningen op. Kortom, een
veel omvattend woord dat ‘euthanasie’. In mijn werk maak
ik het laatste stukje van dat
proces vaak mee. Ingrijpend,
pijnlijk en liefdevol tegelijk
kan het zijn. Je houdt van iemand en die moet je als ‘achterblijver’ laten gaan... dat wil
je niet, dat doet zeer en geeft
veel verdriet. Tegelijkertijd wil
je dat de persoon waarvan je
houdt verlost is van pijn en alles waar hij/zij ongewenst en
ongevraagd keihard tegen
aan loopt. Kortom een heel
duaal gevoel voor de ‘achterblijvers’. De blijvend zieke, vanuit zijn perspectief, kan
zo toe zijn aan geen pijn, aan
verlost zijn van gevangenschap in het eigen lijf, verlost
zijn van afhankelijkheid als
je altijd zo onafhankelijk en
sterk was......maar loslaten van
wie je houdt, het leven loslaten, dat wil je niet. Ook hij/zij
heeft een duaal gevoel.

Bovenomschreven is het
moeilijke, pijnlijke en liefdevolle proces wat ik vaak zie bij
gezinnen. Het kan zelfs wat
spanningen geven onderling
omdat iedereen zoveel eigen
gevoel heeft en vaak op zijn
tenen loopt. En als ‘ondraaglijk lijden’ daar is, dan zie je
vaak dat de achterblijvers en
de blijvend zieke elkaar vinden en samen volmondig ‘ja’
kunnen zeggen... Met regelmaat zie ik dan berusting ontstaan en in die berusting van
een definitieve keus (hoe
moeilijk ook) is er vaak nog
even tijd voor heel veel warmte en liefde.....
Mocht u vragen hebben over
dit onderwerp of u wilt daar
verder over praten dan is uw
huisarts de aangewezen persoon.
Patty Duijn, 06-51345056
Begeleiding met oog voor
detail en eigenheid. Meldnummer bij overlijden 0630093482.
Nieuwsgierig wat anderen zeggen over onze dienstverlening, zelf een referentie schrijven of benieuwd naar
mijn blogs? Kijk op www.pattyduijn.nl.

Festival voor het hele
gezin op Kunst10Daagse
Bergen - Een primeur voor
de Bergense Kunst10daagse.
Amara Hoeve aan de Oosterdijk 3 in Bergen ontpopt zich
tijdens het evenement als een
bruisende hotspot voor de liefhebbers van beeldende kunst,
poëzie, food en muziek. De kinderen kunnen zich vermaken
met springkussen en een voorleesbus. Er is een bar en livemuziek. De boerderij, Amara
Hoeve, opent tijdens de Kunst
10-daagse een pop-up restaurant. Een chef-kok komt bistrogerechten bereiden van streekproducten. Muzikaal is er ook
volop te beleven, zoals de Colombiaanse zanger Juan Noguera die samen met zijn band
de opening op zaterdagmiddag 17 oktober afsluit. Van donderdag tot en met zondag is er
dance en deep house door dj
Lady Lago en jamsessies door
de Woodlounge Band. Op 18 en
24 oktober worden er poëzieestafettes gehouden. Zo zal onder andere de Alkmaarse dichteres Alja Spaan optreden. Uiteraard staat de kunst centraal.
Zo zijn er van zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober honderden werken te

zien van zeventig internationale
kunstenaars. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijzondere samenwerking tussen Global
Village en Bozar de l’Abattoir uit
België. De veelal kleinere werken van de internationale kunstenaars worden aangevuld
met middelgrote kunstwerken
en grote buitenobjecten en installaties van vijftien bekende
Bergense kunstenaars. Op zondag 25 oktober wordt er vanaf
14.00 uur een kunstveiling gehouden. Amara Hoeve aan de
Oosterdijk 3 is tijdens de Kunst10daagse op werkdagen geopend van 12.00 tot 22.00 uur
en in het weekend van 12.00
tot 24.00 uur. Op het erf is volop
parkeergelegenheid.

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

Acryl schilderen
Het Terras – In Dorpshuis het
Terras kun je iedere maandag
Acryl schilderen. Iedereen
kan op zijn eigen niveau instappen. Heb je nog nooit geschilderd? Des te meer kan je
hier leren.Ben je al jaren bezig maar loop je steeds vast?
Doe dan ook mee met deze
leuke acryl schildercursus en
schrijf je in! De cursus is op
maandag van14.00 tot16.00
uur. De kosten zijn 155,50
euro. De cursus is al gestart,
dus de prijs wordt aangepast.
Meer weten? Bel het cursusbureau 0255-548548.

ZoMiPo
De Stek - Op zondag 18 oktober presenteert het ZondagMiddagPodium
een
mooie show met de Whiskeymo’s. U gaat even terug in de
tijd met liedjes uit de jaren ’40
- ’50. ‘Sing, sing, with a swing’.
De voorstelling vindt plaats in
Wijkcentrum de Stek (voorheen De Mel) in Velsen-Noord
en begint om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties
en zondag aan de zaal.

Nieuwe bemiddelaars bij
Buurtbemiddeling Velsen
In september hebben 5 nieuwe bemiddelaars de basistraining over de werkwijze
van buurtbemiddeling gevolgd. Zij kunnen nu aan de
slag om u te helpen in gesprek te gaan met uw buren. Wat is buurtbemiddeling? Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen bewoners
het gesprek aan te gaan met
de buren waarvan ze overlast ervaren. Buurtbemiddeling is gratis, de vrijwilligers
hebben tijd voor uw verhaal
en zijn onpartijdig. Voorbeelden van overlast zijn geluidsoverlast,
erfafscheidingskwesties, overlast dieren en
pesten/treiteren. In de training hebben de nieuwe bemiddelaars veel rollenspellen
gedaan. Daar merkten zij dat
de manier waarop een probleem verwoord wordt cruciaal is voor het voorkomen
en oplossen van problemen
met de buren. “Mensen zitten

vaak in een verwijtende sfeer.
Dat brengt de oplossing van
een probleem niet dichterbij. Zeg niet: ‘je moet stoppen
met die herrie’, maar ‘ik heb
last van het geluid’. Echt, een

goed gesprek voorkomt veel
gedoe.” Heeft u hulp nodig bij
het voeren van zo’n gesprek?
Schakel dan Buurtbemiddeling in! Buurtbemiddeling
heeft de meeste kans van
slagen als u tijdig aan de bel

Medewerkers
gezocht!

Praathuis
De Stek - Iedere donderdag
(met uitzondering van de
schoolvakantie) is er praathuis in Wijkcentrum de Stek .
Het Praathuis is voor iedereen
die al een beetje Nederlands
spreekt maar dit wil verbeteren. Onder begeleiding van
vrijwilligers wordt er in kleine
groepjes Nederlands gepraat
in een gezellige vrijblijvende sfeer. Je kunt hier oefenen om je Nederlands te verbeteren. Het Praathuis is van
13.30 tot 15.00 uur en kost 1
euro. U hoeft zich niet van te
voren aan te melden. Meer
weten? Bel 0251-226445.

Klaverjassen
De Brulboei - Elke dinsdagmiddag komen in De Brulboei
de kaarten op tafel om in een
gezellige groep te klaverjassen. En er is altijd plaats voor
meer mensen die graag dit
kaartspel spelen. Voor maar
2,50 euro per keer kunt u al
meedoen. Loop eens binnen,
de speeltijd is van 13.30 tot
16.00 uur. Meer weten? Bel
0255-510652.

trekt. Het motto is dan ook
‘Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!’. Want, in een zo
vroeg mogelijk stadium van
de overlast waarin ruzie niet
is geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal
gesprek met elkaar voeren.
Dat is een stuk lastiger als
de emoties hoog opgelopen
zijn en iedereen aan zijn of
haar standpunten vasthoudt.
Belangrijk is dat mensen elkaar weer durven aanspreken én dat ze iets van elkaar
kunnen verdragen. Als burger bent u ook zelf verantwoordelijk voor een prettige
leefomgeving. Neem daarom
contact op met Buurtbemiddeling Velsen als het u niet
lukt om overlast zelf met uw
buren op te lossen. Meer weten Bel 0255-548520 of mail
naar
info@buurtbemiddelingvelsen.nl. Kijk ook op onze website www.buurtbemiddelingvelsen.nl.

Zaalvoetbaltoernooi
voor jeugd en jongeren
Buurtsport - Op donderdag
22 oktober (in de herfstvakantie) is er voor de jongeren van 14 tot 20 jaar in Velserbroek een zaalvoetbaltoernooi in de OG-hal. Het
toernooi is van15.00 tot 17.00
uur. Het is het eerste in een
reeks van drie ‘winter’-toernooien in de Herfst, Kersten Voorjaarsvakantie, die georganiseerd worden door
Buurtsport Velsen, in samenwerking met het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. In deze toernooien ne-

men vriendenteams van jongens en meiden het tegen
elkaar op. Ook voor jonger
dan 14 zijn er twee toernooien in de OG-hal: Om 11.30
uur een toernooi voor 8 t/m
10 jaar en van 13.00 uur tot
15.00 uur een toernooi voor
de 11 tot en met 13 jaar. Alleen teams uit Velserbroek
kunnen worden toegelaten.
Opgave vooraf is niet nodig.
Toegang is gratis. Zaalschoenen zijn verplicht. Meer weten? Bel Ad Otten, Buurtsport
Velsen, 06-11883720

Zeewijk - Vindt u het leuk om
één of meerdere dagdelen in
de week in Seniorencentrum
Zeewijk achter het buffet of
in de keuken aan de slag te
gaan, neem dan contact met
ons op! Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die betrokken
zijn, die stressbestendig zijn
en hart hebben voor senioren. Wilt u het een keer proberen? Bel of mail naar Elisabeth Hoekstra, 06-83231221
of elisabethhoekstra@welzijnvelsen.nl

Koken voor
tieners
De Stek – Donderdag 19 november start Wijkcentrum de
Stek met een nieuwe activiteit
‘Creakeuken teens’. Een kookles
waarbij jongeren een maaltijd
koken en daarna gezellig eten.
Jongeren kunnen op een leuke manier van vrijwilligers leren koken en dit ook thuis in de
praktijk brengen. Meld je aan,
want er is plek voor 6 tieners. De
cursus kost 18 euro voor 6 lessen en is van 17.45 tot 19.30 uur.
Meer weten? Bel 0251-226445

PC-workshop
De Brulboei - Al een aantal jaren vindt op woensdagmiddag
in De Brulboei de succesvolle
workshop ‘Omgaan met de PC’
plaats. Afwisselend leren beginners en gevorderden in vijf lessen met de computer te werken.
Beginners leren tekst verwerken, surfen op het net, e-mailen
en telebankieren. Gevorderden
leren in vijf lessen meer over het
bewerken en presenteren van
foto’s en wat kun je ermee en
het omgaan met Publisher. Inschrijven kan altijd en de kosten voor de gehele workshop
bedragen 20,00 euro. De lessen zijn van 13.30 tot 15.30 uur.
Meer weten? Bel 0255-510652.

IJmuiden wat...
De Brulboei - Op donderdag 29 oktober gaat u op de
filmavond terug in de tijd,
naar 1942, met de film ‘Konvooi PQ17 Paulus Potter’. Na
de pauze ziet u ‘Masters in
mackerel’, een film over het
vissen op makreel door moderne hektrailers en de verwerking van de vis. Kaarten
à 2,50 euro zijn verkrijgbaar
aan de balie van uw buurthuis en aan de zaal. De eerste film start om 20.00 uur.
Meer weten? Bel 0255510652.

Nieuw digitaal
magazine
Velsen - Donderdag 1 oktober
is het nieuwe jongerenplatform
Pure V gepresenteerd in Jongerencentrum de Koe te Velserbroek. Het digitale magazine, onderdeel van Stichting Welzijn Velsen, wordt voor én door
jongeren geschreven. Naast het
entertainment gedeelte, heeft
Pure V ook een educatieve functie. Zo kunnen jongeren terecht
voor informatie over seks, drugs
en alcohol en worden discriminatie, pesten en schulden besproken.
Het redactieteam
zoekt nog redactieleden. Ben jij
tussen de 12 en 23 jaar, woon je
in Velsen en lijkt het je leuk om
voor Pure V te bloggen, vloggen,
fotograferen of filmen? Ga dan
snel naar www.purev.nl!

Colofon
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Uitslag burgerpanelonderzoek nieuwe burgemeester

Duurzaamheidsmarkt
Het was gezellig, maar vooral leerzaam op de duurzame markt op Plein
1945 in IJmuiden. De markt werd gehouden op vrijdag 9 oktober, de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Diverse Velsense initiatieven zorgden
voor een informatieve markt, die gericht was op minder energieverbruik
en minder milieubelasting. Zo was
het mogelijk kleding te ruilen, maar

De gemeenteraad is begonnen met
de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Velsen. Om te weten
hoe Velsenaren hierover denken is
het Burgerpanel geraadpleegd. Aan
de leden zijn 21 vaardigheden voorgelegd met de vraag welke zij het
belangrijkste vonden. Van de 2250
mensen hebben er 1134 gereageerd.
Bijna alle vaardigheden werden belangrijk gevonden, met een voorkeur
voor: inlevingsvermogen, commu-

nicatie en probleemverduidelijking.
De reacties zijn meegenomen bij het
maken van het burgemeestersprofiel. Commissaris van de Koning Johan Remkes prees overigens de bondige profielschets, die de gemeenteraad heeft opgesteld voor een nieuwe burgemeester van onze gemeente.
Meer informatie: https://raad.velsen.nl/Docu menten/Nieuwe-burgemeester-1

kon je ook een kunstwerk maken van
afval.
Bijzonder was het moment, waarop
ruim 150 kinderen touwtje sprongen
om aan te tonen hoelang 5 minuten
douchen kan duren. Zie ook elders
op de Infopagina. Milieuwethouder
Floor Bal (inzet) opende de duurzame markt. (foto’s: Reinder Weidijk)

Velsense veteranenmiddag
Zaterdag 10 oktober vond de vijfde
Velsense veteranenmiddag plaats
op het Landgoed Duin en Kruidberg. De gemeente Velsen organiseert deze bijeenkomst als blijk
van waardering voor iedereen, die
zich vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet voor de vrede. De
genodigden mochten hun partner
meenemen. Het optreden van Kinderkoor Velsen sloeg aan. Zo zongen de 160 aanwezigen uit volle

borst het legendarische lied ‘We’ll
meet again’ van Vera Lynn mee.
Ook het Bataljonslied, gemaakt
door Henk Uijtendaal, was een voltreffer. Kortom: een geslaagde middag van elkaar ontmoeten, herinneringen delen en verhalen vertellen. Op de foto (Reinder Weidijk)
rechts: waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap in gesprek
met een van de partners van de veteranen.

Touwtjespringen voor
duurzaamheid
Ga eens 5 minuten touwtje springen! Weet je wel hoeveel water je
daarmee bespaart? Op vrijdag 9
oktober sprongen bijna 120 kinderen mee tijdens de Duurzaamheidsmarkt op Plein 1945.

Met douchen verbruiken we thuis
het meeste water: 40% van het totaal. Warm water kost veel energie,
zowel om het te verwarmen als om
het te zuiveren. Als iedereen in Nederland 5 minuten zou douchen, besparen we 77.000 olympische zwembaden vol warm water, of bespaart
een gezin van 4 personen € 220 per
jaar. Nederlanders douchen gemiddeld 9 minuten; dat is dus 4 minuten
te lang.
De kinderen van de St. Franciscus-

school, de Molenweid van de BeestenBende gaven op 9 oktober het
goede voorbeeld, onder de bezielende leiding van buurtsportcoaches
van SportSupport en Stichting Welzijn Velsen, en aangemoedigd door
De Toiletdames. Als dank kregen
ze allemaal een ‘douche-coach’: een
zandloper die je aan de muur hangt
in de badkamer waarop je kunt zien
wanneer de 5 minuten voorbij zijn.
Scholen de Moleinweid en de Origon zijn al aangesloten bij het WaterSpaardersprogramma. De gemeente Velsen en het Pieter Vermeulenmuseum – organisatoren van ‘springen voor duurzaamheid’ – hopen dat
daar steeds meer scholen bij komen.
Meer informatie op www.waterspaarders.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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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 zaterdag 17 en zondag 18 oktober mee aan de Nationale Archeologiedagen. Ontdek en
beleef de fascinerende wereld van
de archeologie en leer je verleden
kennen!

Prijswinnaars actie
gescheiden afval
Milieuwethouder Floor Bal reikte
zaterdag 10 oktober jl. op het afvalbrengstation in Velsen-Zuid de
prijzen uit aan de winnaars van de
actieweek ‘Grof afval heeft waarde. Lever het in en win’. De heer
Paul Vader uit Velserbroek won
een Kobo e-reader, terwijl de heer
Jeroen van Duijn uit SantpoortNoord de Jamie Oliver keukenmachine mee naar huis mocht nemen.

Vrijdag 9 oktober was het de Dag
van de Duurzaamheid. Ook het
scheiden van huishoudelijk afval is
duurzaam. “Het scheiden van afval
betekent dat grondstoffen behouden blijven, waarvan weer nieuwe
producten gemaakt kunnen worden. Door herbruikbare materialen gescheiden in te leveren bij een
afvalbrengstation, draag je bij aan
het behoud van grondstoffen,” aldus wethouder Floor Bal.

Velsen heeft voor jong en oud een toegankelijk programma gemaakt.
• Vanaf zaterdag 17 oktober is er op
www.geocaching.com een geocache over de Romeinen in Velsen
beschikbaar. Met deze veelzijdige
zoektocht van 4,8 km kunnen wandelaars via een app, gps-coördinaten en het beantwoorden van vragen
een heuse Romeinse schat vinden.
De geocacher wordt uitgenodigd om
zijn/haar rekenvaardigheden in te
zetten, want rekenen in Romeinse
cijfers is natuurlijk een must. Deze
zoektocht voert de deelnemer terug
naar de tijd, waarin de Romeinen
2000 jaar geleden in Velsen waren.
• Bij de modelbootvijver in het recreatiegebied Spaarnwoude is een informatiepaneel over de Romeinse havenforten geplaatst. Op de plek waar
ooit het Romeinse havenfort Castellum Flevum lag, geeft het informatiepaneel beknopte informatie.

• Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zal voormalig gemeentearcheoloog Wim Bosman om 14.00 uur bij
bovenstaand bord een toelichting
geven. Daarbij ligt de nadruk op het
landschap in de Romeinse tijd. In
het bijzonder de natuurlijke voorloper van het Noordzeekanaal: de
voormalige Rijn-arm, die het Oer-IJ
wordt genoemd.
• De ‘Romeinen terug in Velsen’ is
een tentoonstelling over de Romeinse havens van Velsen in het
jaar 15, nu 2000 jaar geleden. Vele
mooie vondsten die in de loop der
tijd zijn opgegraven, zijn terug gebracht naar Velsens bodem. De expositie geeft een beeld van het militaire leven van de Romeinen tijdens hun verblijf hier. De tentoonstelling is zien in het Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, IJmuiden op zaterdag en zondag van 13.00
- 17.00 uur.
Meer informatie over de Nationale
Archeologiedagen: www.archeologiedagen.nl

Afspraken om taalachterstand van peuter en
Velsen straks onderdeel
kleuters te verhelpen
van wandelavontuur
De gemeente Velsen, schoolbesturen van het primair onderwijs, Stichting Welzijn Velsen en
de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben op 7 oktober jl. een convenant ondertekend om taalachterstand bij peuter en kleuters op te sporen en te
verhelpen.

In de overeenkomst staan afspraken over het aanbod van de peuterspeelzalen en kleutergroepen van

vier basisscholen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe ouders betrokken worden bij het extra ondersteuningsaanbod. Voorlezen is bijvoorbeeld een effectief middel om
de taalontwikkeling van kinderen te
stimuleren.
Op de foto v.l.n.r.: Bert de Krey (OPO
IJmond), wethouder Annette Baerveldt, Anke van der Bor (Stichting Welzijn Velsen), John Keunen (Stichting Fedra), Leo Wijker
(Stichting BBV) (foto:gemeente Velsen)

De gemeente velsen gaat in het
nieuwe jaar deel uitmaken van
het wandelnetwerk van de provincie Noord-Holland. Op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn hiervoor de paaltjes
(zie foto) al geplaatst en de stickers geplakt. Bij de startpunten
komen informatiepanelen.

Hoe werkt het wandelnetwerk?
Het wandelnetwerk in Noord-Holland biedt steeds nieuwe mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in
Noord-Holland. Jaarlijks worden
er nieuwe routes toegevoegd. Zo
ook in Velsen. Het wandelnetwerk
geeft je veel gemak en wandelplezier. Je kiest zelf de lengte en omgeving van je wandelingen uit. Ook
zonder voorbereidingen kun je di-

rect gaan wandelen bij één van de
startpunten, waar je uit verschillende gemarkeerde routes kunt
kiezen. Of je stelt zelf een route samen op basis van de genummerde
keuzepunten.
Meer info: www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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Afsluitingen Velsertunnel
en Wijkertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Velsertunnel, moet
deze tunnel een aantal keren gedeeltelijk worden afgesloten. Verkeer richting IJmuiden kan tijdens
de afsluiting gebruik maken van de
omleidingsroute over de calamiteitenbogen. Voor verkeer richting
Beverwijk blijft steeds één tunnelbuis vrij.

Wijkertunnel
In de Wijkertunnel vinden in dezelfde
periode ook werkzaamheden plaats
om de vluchtstrook geschikt te maken
als tijdelijke extra rijstrook. Dit is een
van de maatregelen om de regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel
in 2016 bereikbaar te houden.
De werkzaamheden in de Velsertunnel zijn afgestemd op werkzaamheden in de Wijkertunnel. Dus als de
Velsertunnel dicht is, blijft de Wijkertunnel open en andersom. Alle afsluitingen zijn ’s avonds en ’s nachts van
20.00 tot 05.00 uur om het verkeer
zo min mogelijk te hinderen. Onder-

staand een overzicht per tunnel.
Velsertunnel
• Maandagavond 12 tot en met zaterdagochtend 17 oktober
• Maandagavond 19 tot en met zaterdagochtend 24 oktober
• Dinsdagavond 27 tot woensdagochtend 28 oktober
• Maandagavond 9 tot zaterdagochtend 14 november
• Maandagavond 16 tot zaterdagochtend 21 november
• Dinsdagavond 15 tot woensdagochtend 16 december
Wijkertunnel
• Woensdagavond 4 tot donderdagochtend 5 november
• Donderdagavond 5 tot vrijdagochtend 6 november
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel
Twitter: @velsertunnelrws

Dudokplein officieel
in gebruik genomen
Woensdagmiddag 7 oktober jl. is
op feestelijke wijze het vernieuwde Dudokplein officieel in gebruik
genomen. Het plein voor het gemeentehuis is niet alleen opnieuw
bestraat, maar ook voorzien van
plantenbakken en banken. Opvallend is het kunstwerk, dat bestaat

uit zeven poortjes van verschillende grootte. Deze zijn het ontwerp
van de heer Paul van Osch, die uiteraard ook getuige was van het officiële moment. Op de foto ( Reinder Weidijk) vlnr: wethouder Floor
Bal, kunstenaar Paul van Osch en
wethouder Robert te Beest.

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.

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

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.

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-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad
is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de
gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat
zij in de periode van 3 oktober 2015
tot en met 9 oktober 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Lange Nieuwstraat 186, wijzigen achtergevel winkel (08/10/2015) 160882015;
Zeeweg 260, plaatsen groendrager
(04/10/2015) 15829-2015.

Frans Netscherlaan 12, kappen boom
(06/10/2012) 16008-2015.

Driehuis
Van Lenneplaan 18, plaatsen erker
(05/10/2015) 15878-2015.

IJmuiden

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid
Uitendaalstraat 14, wijzigen bestemming naar wonen (09/10/2015) 162322015.
Velserbroek

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Eendrachtsstraat 30, plaatsen opslagtank (05/10/2015) 15859-2015;
Melklaan, Wardenaarstraat, Ir. Krijgerstraat, Zeeuwstraat, Van Rijswijkstraat, renoveren van woningen
(08/10/2015) 16157-2015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
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Aanvragen vervolg
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de
commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand:
140255

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:

Verlenging beslistermijn

Velsen-Noord

Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis
(06/10/2015) 12128-2015.
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen hoekdakkapel en het vergroten dakkapel
(08/10/2015) 13410-2015.

Santpoort-Noord
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel
(09/10/2015) 13749-2015.
IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, verplaatsen voordeur (12/10/2015) 138542015.

Ontwerpbesluiten - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor
onderstaande aanvragen. Deze
aanvragen met bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van
16 oktober 2015 gedurende zes we-

ken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de
ontwerp-omgevingsvergunning
als de ontwerpverklaring van geen

bedenkingen. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het vol-

gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, 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.

me (06/10/2015) 14494-2015;
Dokweg
ong.,
plaatsen
(06/10/2015) 8593-2015.

gende ontwerpbesluit:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-60, aanleggen parkeervoorziening oostzijde landgoed Duin&Kruidberg
(13/10/2015) w14.000175.
IJmuiden
Kruitenstraat 1, brandveilig gebruik
(13/10/2015) 14511-2015.,

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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Planetenweg 276 9000, oprichten kiosk (13/10/2015) w13.000465;
Marktplein 33, plaatsen gevelrecla-

JOP

Driehuis
P.C. Hooftlaan 31, vervangen ramen,
kozijnen en voordeur (voorgevel)
(07/10/2015) 13662-2015 .
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen reclamebord op eigen terrein
(06/10/2015) 14683-2015;
Kruidbergerweg
22,
veranderen zijgevel (vergroten kozijn)
(06/10/2015) 12632-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
Schulpweg 7, vergroten 2e verdieping (06/10/2015) 13184-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 7
bomen (09/10/2015) 13552-2015.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
hebben besloten twee individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor de volgende percelen:

• Mercuriusstraat 180,
IJMUIDEN
• Julianakade 44, IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht bin-

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

giD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

